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masterclass door de meester 

zelf: Hans Peter Janssens. 

Een geweldige ervaring! En-

kele sfeerbeelden vindt u 

verderop. 

Ook kunnen we al erg tevre-

den zijn over de kaartenver-

koop. Veel mensen blijken 

alvast enthousiast en willen 

deze nieuwe, eigentijdse in-

terpretatie van Jekyll & Hyde 

zien. Fijn is dat! Onze premi-

ère is helaas uitverkocht, 

maar voor zaterdag 2 mei en 

zondag 3 mei zijn er nog 

tickets beschikbaar.  

 

Vanaf dinsdag is het zo ver: 

dan verhuist onze productie 

naar de stadsschouwburg van 

Sint-Niklaas. We staan voor 

de generale week. Ongetwij-

feld de drukste week in ons 

productieproces, maar tege-

lijk ook de leukste. Alle as-

pecten komen samen en ko-

men volop tot hun recht in 

een gepast kader en met de 

juiste technische omkadering. 

Het hele team staat te pope-

len om eraan te beginnen en 

in deze laatste fase de puntjes 

op de i te zetten, zodat u kan 

genieten van een zo goed 

mogelijke voorstelling.  

 

Zoals we dat steeds doen bij 

Bohemian Productions vin-

den er voor de generale week 

5 doorlopen (op de repetitie-

locatie) plaats om alles goed 

voor te breiden en de verhuis 

naar de schouwburg zo goed 

mogelijk te laten verlopen.  

Het deed ons alvast veel ple-

zier om de voorstelling de 

voorbije 2 weken te zien 

groeien en om cast en orkest 

optimaal op elkaar af te stem-

men. Zo wordt onze voor-

stelling een goed geoliede 

machine. 

Ondertussen kon onze 

hoofdcast genieten van een 

Hou zeker ook onze Facebook-

pagina in de gaten komende 

dagen. We geven u daar graag 

een voorsmaakje van wat het 

publiek komend weekend mag 

verwachten!  

Op naar 4 mooie voorstellingen 

van Jekyll & Hyde … en daarna 

naar de audities voor Sunset 

Boulevard! Inschrijven kan via 

www.bohemianproductions.be 

 

Jeffrey De Block 

Peter Hoefman 

Noël Viaene 

Dominiek Willaert 
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Ticketprijzen: 

20 euro  

17 euro (-25 jaar en +65 jaar) 

De bestelde tickets zullen voor u 

klaar liggen aan de kassa. 

 

De kaartenverkoop kende een 

hoogtepunt de voorbije weken. De 

vele bestellingen die tegelijk binnen-

kwamen, zorgden er meteen voor 

dat onze première reeds uitverkocht 

is. Het doet ons enorm veel plezier 

dat mensen interesse tonen in onze 

voorstelling en dat dit aantal steeds 

toeneemt. 

Nog geen tickets besteld? Dan kan 

dat nog steeds voor onze 3 andere 

voorstellingen op 2 mei (20u) en 3 

mei (15u & 20u). 

Tickets bestellen doet u via 

www.bohemianproductions.be  

 

Kaartenverkoop Jekyll & Hyde - 1, 2, 3 mei 2015 

In vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat Bo-

hemian Productions Jekyll & Hyde brengt in 

een geheel eigentijds kader.  

Decorontwerper Yannic Duchateau koos 

dan ook voor een strak, modern decor. Ster-

ker nog: hij maakt voor ons een mooie ma-

quette met aangepaste sfeerverlichting. Dat 

bracht enkele mooie beelden op. 

In “avant-première” geven wij u graag een 

impressie van hoe ons decor er uit zal zien... 

Decorontwerpen voor Jekyll & Hyde 
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Bohemian Productions is meer dan 

blij om Hans Peter Janssens al peter 

voor Jekyll & Hyde te hebben. Hij is 

niet alleen een internationale 

(musical)ster, maar het is ook hij die 

de rol creëerde voor Europese pre-

mière van Jekyll & Hyde, die jawel, in 

Vlaanderen plaatsvond! 

Als peter was hij ook meteen gewon-

nen voor het idee om een masterclass 

aan onze hoofdcast te geven. Deze 

vond plaats op 13 april.  

Het werd een bijzondere en voor 

onze castleden unieke avond. Een 

ervaring om nooit te vergeten! Hier-

bij enkele sfeerbeelden. 

Masterclass Hans Peter Janssens 

Voor The Wild Party kon Bohemian 

Productions rekenen op een extra 

steuntje van maar liefst 23 mensen! 

23 mensen die graag Bohemian Friend 

werden en zo onze productie mee 

wilden ondersteunen. 

Ook dit jaar willen wij dezelfde op-

roep lanceren.  

 Klopt jouw hart ook voor 

musical?  

 Wil je de werking van Bohemi-

an Productions ondersteunen? 

 

 Vind je het jammer dat musi-

calverenigingen geen structu-

rele ondersteuning kunnen 

genieten?  

 Wil je je naam verbinden aan 

een mooi cultureel initiatief? 

Word dan nu lid van Bohemian Friends 

of verleng het engagement dat je 

vorig jaar aanging! 

Schrijf een bijdrage van minstens 5 

euro over op ons rekeningnummer 

en krijg een eervolle vermelding als 

Bohemian Friend op onze website en 

in het programmaboekje van Jekyll 

& Hyde! Bohemian Friends krijgen ook 

als eerste de kans om tickets te 

bestellen voor onze volgende pro-

ductie! 

Schrijf minstens 5 euro over op 

rekeningnummer  

BE11 0016 0098 9848  

en  vermeld  j e  naam +  

e-mailadres als mededeling, zodat 

we jou kunnen contacteren en de 

juiste naam kunnen vermelden. 

Alvast bedankt voor je bijdrage! 

 

Bohemian Friends 2015 



Bohemian Productions verwelkomt 

graag nieuwe medewerkers. 

Ben jij ook gebeten door de musical-

microbe? Meld je dan nu aan om mee te 

werken: 

 als acteur/zanger 

 als muzikant in ons orkest 

 als kracht achter de schermen 

 

Aanmelden kan eenvoudig door een mail 

te sturen naar 

info@bohemianproductions.be 

Bohemian Productions vzw 
 
Destelwijk 39 

9100 Sint-Niklaas 

e-mail: info@bohemianproductions.be 

website: www.bohemianproductions.be 
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Bohemian Productions dankt haar hoofdsponsors: 

Voor wie hem nog niet zou gezien hebben: onze (tweede) trailer voor 

Jekyll & Hyde is online! 

Surf snel naar www.bohemianproductions.be en laat je verrassen! 

Trailer Jekyll & Hyde 


