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erWONDERing. Dat was de eerste emotie die opkwam toen Simone
Kratz en Judith Hartman van het Wilminktheater vroegen of Studio
65 Vocaal Theater belangstelling had om aan een groot kerstspektakel
mee te doen: Woar geet ‘t opan met kesmis. Een muzikaal kerstfeest in
Enschede voor jong en oud op de podia én op straat, op initiatief van het
Muziekkwartier en zo opgezet dat professionals en amateurs, instellingen
en inwoners, jong en oud in alle activiteiten samen komen.
Het gevoel sloeg al snel om in trots toen de dames vertelden vooral uit
beWONDERing Studio 65 benaderd te hebben: kwaliteit verzekerd, een
zeer goede naam en prettig om mee samen te werken. Dat klinkt een
voorzitter als muziek in de oren.
Het bleek om een nog te schrijven kerstmusical te gaan, van script
noch muziek stond ook maar iets op papier. En hoewel je nauwelijks
weet waar je aan begint, laat je de unieke gelegenheid om te gaan
werken met een volledig team van professionals niet lopen. Dus kwam
er een schrijversteam onder leiding van Dick van den Heuvel vanuit
Amsterdam naar Enschede om te kijken wat, of liever gezegd wie,
we in huis hadden. De musical werd namelijk op ons lijf geschreven.
Ieder lid van Studio 65 die een rol wilde kon zich presenteren aan het
creatieve team én kreeg een rol. In plaats van met enkele hoofdrollen
te spelen zoals we gewend waren, werden nu bijna 30 personages
bedacht. Een fantastische kans voor onze leden om zich aan u te
presenteren. Een fantastische kans ook voor iedereen van Studio 65
om zich te ontwikkelen op gebied van theater. Het proces van een
personage neerzetten, een karakter uitdiepen, dynamiek van scènes
bepalen, was enorm inspirerend, intensief en leerzaam onder de regie
van Dick van den Heuvel. Zijn vermogen om zich aan te passen aan
beperkingen van amateurs is beWONDERenswaardig. Maar wat ik nog
veel beWONDERenswaardiger vind is het vermogen van onze prachtige
vereniging om in een voor onze begrippen zéér korte en soms onzekere
repetitieperiode met enorm enthousiasme
keihard te werken aan een fantastische
voorstelling! Geniet u van
HET WONDER VAN DE OUDE MARKT.
Paul Krijnsen
Voorzitter Studio 65 Vocaal Theater
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“Het wonder van de Oude Markt”
Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen? Dat mocht je willen!
De twee warenhuizen aan de Oude Markt moeten het allebei hebben
van Kerst. Daarom zet Klein Kronenberg alles op alles om het laatste
beetje koopkracht uit de zakken van de mensen te kloppen, ten koste
van het kleinere Maison Tip. Maar de zaken veranderen als Maisonmedewerkster Engel plotseling met een Kerstman op de proppen komt.
Binnen de kortste keren loopt het storm! En dat betekent oorlog in de
mooiste tijd van het jaar. Maar de kerstgedachte houdt stand en alles
loopt uiteindelijk goed af.
“Het Wonder van de Oude Markt” is een kleurrijk spektakel in de
traditie van de Christmas-pantomime. Er komt een keur aan wonderlijke
figuren voorbij: Rudolf het voormalig rendier, de vrekkige Gruisveld,
non Bernadette, rechter Femke Ouwenhand, bedelaar Francois Garbage,
ambtenaar Drooglever en de Kerstman natuurlijk.
geschreven door Dick van den Heuvel en Thijs Gilbert
liedteksten: Robin van den Heuvel
componisten: Jeroen Sleijfer en Thomas Bernard Hengeveld
Dick van den Heuvel
Armanda ten Brink
Wilma Hoornstra 		
Joris van Veldhoven
Anneke en Gyusz Besnyöi
Regina Rorije 		
Niko van der Klugt 		
Marco Rouw 		

regie
algehele muzikale leiding
choreografie
décorontwerp
grime en pruiken
kostuumontwerp
lichtontwerp
geluidsontwerp

Ellen Willems 		
Annemarie Wenzel
Gerda van Roshum
Bart Bijleveld 		
Diego Torreba 		

productieleiding
dramaturg
co regisseur
samenstelling orkest
maker décor

Gerard Cornelisse 		

producent
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Dick van den Heuvel, schrijver en regisseur
“Zullen we volgend jaar samen Kerst
vieren?” mailde producent Gerard
Cornelisse me ergens, meer dan een jaar
geleden. Zulke berichten zijn raadselachtig
en intrigerend, en een puzzelaar moet je
met dat soort kattebelletjes niet kietelen.
Al snel kreeg ik door wat het plan was...
een groot opgezet Kerst-festival met heel veel voorstellingen en een
boulevard vol van Kerststallen... allemaal in Enschede. Met een glimlach
op mijn gezicht besefte ik dat de Wijzen destijds uit het Oosten waren
gekomen en dat ik daar wellicht mirre en wierook, en misschien ook wel
goud zou kunnen vinden.
Goud is voor mij theater, mijn lust en mijn leven. Ik schrijf en regisseer.
Je kunt altijd wel ergens een productie van mij vinden; al is het in de
verstopte archieven van het Nederlands Theaterinstituut. Ik schreef ooit
“Turks Fruit, de musical” en ik bewerkte “De Gelukkige Huisvrouw”
voor het theater. Ik schreef “Dromen... zijn bedrog” en won er een
Musical Award mee. “Kruimeltje” (als musical) kwam van mijn hand en
ik schreef ook nog “Ramses” over niemand minder dan Ramses Shaffy.
Wie dit seizoen in de theaterboekjes loert, vindt er “De Kleine Blonde
Dood” of “Afblijven”, en wie dan een kaartje koopt, zal iets zien dat ik
geschreven of herschreven heb.
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan “Het Wonder
van de Oude Markt”, een Kerstspel met heel veel kleine verhaaltjes
die allemaal door elkaar heen geweven zijn. Een Mokumer voor een
groep van Tukkers. Studio 65 kende ik niet... Ik hoorde van mensen
die het kunnen weten dat het een ambitieuze groep mensen is, met
voortreffelijke zangkwaliteiten en een stevig koorgeluid. Een groep ook
van leergierige mensen die blijkbaar wel eens met die Amsterdammer
wilde werken. Kijken of hij hen iets kon leren op gebied van acteren.
Zo gingen we gezamenlijk een avontuur aan; Studio 65 en ik. Want zo
vaak krijg ik in mijn professionele leven niet de kans om aan de slag te
gaan met 55 acteurs. Al snel was ik onder de indruk van het massale
ensemble... hoe hou ik hun aandacht vast, hoe maak ik dit ook voor hun
tot een goede belevenis. We begonnen met kleine groepjes en lazen de
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teksten. Ik probeerde aan de ervaren zangers uit te leggen wat voor mij
theater is en wat ik zoal wilde vertellen met dit stuk dat u
vanavond te zien gaat krijgen. Ik hoopte mijn bevlogenheid op hen over
te brengen... bevlogenheid over dit verhaal over gewone mensen op een
gewoon plein in een wat ongewone stad met een bijzondere mentaliteit.
Langzaam maar zeker werden we aan elkaar gewoon – hoewel op de
zondagen de ranglijst van de Eredivisie altijd wel de stemming beheerst.
Als Twente wint heerst de vrolijkheid, als Ajax wint is er een bokkige
eensgezindheid.
Ik heb van die maanden genoten met volle teugen. We zaten avonden
lang aan tafel om te praten over het spelen van het stuk. En avonden
lang werkten we op de vloer aan de finesses. En als ik dit stukje schrijf,
zijn we in de laatste fase waarbij Studio me vaak bemoedigend zegt:
“Het komt goed.” Dat wéét ik ook... maar ik straal nu eenmaal altijd een
zekere zorg uit of het eindresultaat wel het niveau haalt dat ik in het
theater wil bieden. Immers, een theatervoorstelling bestaat niet alleen
uit een schrijver, of een regisseur en een ensemble, en zelfs niet uit al die
mensen die voor en achter de schermen aan het werk zijn. Een prachtige
avond theater is op z’n mooist als publiek en makers eendrachtig
samenwerken. Als je voelt dat een hele zaal ‘één’ is en dat men met
elkaar iets moois aan het beleven is. Dat hoop ik te bereiken met onze
gezamenlijke inspanningen. En al die prachtige avonden en zondagen...
die neemt niemand me ooit meer af.
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Armanda ten Brink, dirigent en muzikaal leider
Armanda ten Brink,geboren in Den Haag,
en momenteel woonachtig Duitsland,
volgde tijdens en na haar afgeronde studies
Schoolmuziek, Piano en Zang diverse
masterclasses bij o.a. Elisabeth Schwarzkopf,
Cora Canne Meijer, Ronald Brautigam en
Robert Holl en Hans v.d. Hombergh
Zangpedagoge
Armanda geeft les aan de Musikschule
Niedergraftschaft en het Artez-conservatorium
te Enschede en heeft daarbuiten een veelzijdige
staat van dienst als zangeres/pianist/dirigent van Opera-Oratorium en
Musicalkoren, een mannenkoor, meerdere kinder-en meisjeskoren en
een jongenskoor en als vocal coach voor koor en solisten in binnen- en
buitenland opgebouwd.
Certified Master EVT:
Sinds 1999, toen Jo Estill zelf naar Nederland kwam
om de EVTS te indroduceren, is Armanda ten Brink met deze training
bezig in haar koren, en met haar leerlingen en studenten.
Als Certified Master wordt ze veelgevraagd voor cursussen, workshops
en zanglessen in de meest uiteenlopende muziekgenres (van pop
tot opera) en groepen. Dit varieert van zingen met kleuters tot
vocalcoaching van bekende nederlandse artiesten.
De combinatie van pianist,dirigent en zangeres en zangpedagoge maakt
haar een veelgevraagd gastdocente in stemcoaching bij koren.
Zo werd ze uitgenodigd als gastdocente aan de Schuleracademie in
Lingen voor hoogbegaafde studenten , in Polen aan de muziekacademie
in Slupsk, bij het Tölzerknabenchor in München en werkte ze als dirigent
o.a. met het Ely Cathedral Boys Choir uit Engeland.
In de loop der jaren maakte zij succesvolle concertreizen met diverse
solisten, koren naar o.a. Duitsland,Oostenrijk, Polen,Italie, Spanje,
Engeland en Canada en sleepte ze met haar zangleerlingen en recent met
een a capella mannenkwartet op diverse festivals en concoursen prijzen
in de wacht.
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Als zangsoliste is zij mede door haar jarenlange ervaring met EVTS
veelzijdig in haar repertoir: Requiem, div.missen en het motet Exsultate
Jubilate van Mozart, de Misa Criolla van Ramirez, Der Schöpfung van
Haydn, De Dreigroschen Oper van Weill en de Carmina Burana ,maar
b.v ook [nog immer] met een wisselend theaterprogramma met daarin
o.a. Jiddische liederen, chansons, klassiek en Jazz. Ze was meerdere
malen gastsoliste bij muziekspektakels als ‘Napoleon’ en ‘Vaticaan op
stelten’
Als dirigent voerde ze o.a. ook uit : het Requiem en verschillende missen
van Mozart, de Petite Messe Solennelle van Rossini, de Misa Criolla en
Navidad Nuestra van Ramirez, Mass of the Children van John Rutter,
de Carmina Burana van Orff, der Schöpfung van Haydn, Johannes
Passion van Bach, , Messiah van Händel, musicals als Kiss me Kate,
Payama Game, Tabaluga, Les Miserables, Titanic, opera en operette
zoals Orfeo et Euridice, Trial by Jury, La Nozze di Figaro en Carmen.
Enkele jaren achtereen dirigeerde ze op het Enschede Muziek festival
het zgn. Lezerskoor van de Tubantia bij de Night of the Voice, en vorig
jaar een succesvolle Christmas night of the Proms in het Muziekcentrum
Enschede.
Jaarlijks voert ze vele malen de kerkvoorstelling van Jesus Christ
Superstar met Vocaal Theater Studio’65 op. Dit jaar zal ze in ‘woar geet
’t opan met Kesmis 2 projekten dirigeren:The Peacemakers van Karl
Jenkins en het Wonder van de Oude Markt.
Het Wonder is een bijzondere productie voor het koor, want er is nieuwe
muziek geschreven, er wordt samengewerkt met een nieuw creatief
team, en er zijn heel veel rollen voor velen uit het koor. Dit geeft iedereen
de kans om te laten zien wat men kan, er is gezamelijk zeer hard gewerkt
en dit heeft het koor tot een hechte groep gemaakt waarbij iedereen voor
hetzelfde staat: Het Wonder uitstralen in het Wilminktheater en u allen
een mooie avond te bezorgen!
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Wilma Hoornstra, Choreografie
Wilma begon als danseres bij de Revue van André
van Duin. Zij stond daarna vele jaren op het toneel
in talrijke musical -en theaterproducties, zoals bv.
Cats; Chicago; Joe de musical; Karin Bloemen-La
on tour.
Op haar 19e was zij HBO-gediplomeerd
danspedagoge. Wilma doceert sindsdien aan
verschillende Nederlandse dansacademies.
Vanaf 1993 werkt ze als choreograaf. Daarnaast is ze sinds 2004
werkzaam als theaterregisseur.
Wilma regisseerde/choreografeerde diverse voorstellingen voor Theater
Terra; Albert Verlinde Entertainment (V&V) ; Posthuis Theater
(jaarlijkse Kerstvoorstelling); Dromenjager; Van Hoorne Entertainment;
diverse televisie/filmproducties (o.a. coaching Carice van Houten voor
Minoes; Koefnoen en Kopspijkers). Samen met haar man Paul Passchier
en Dinand Woesthoff maakt zij sinds 2009 de (bekroonde) Woezel en
Pip theatervoorstellingen.
Wilma choreografeerde o.a. :
Kruistocht in spijkerbroek
Lang en gelukkig
Tita Tovenaar, de musical
Antiquariaat Oblomov
Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Stessen
Een Zomerzotheid
Het Hemelbed
Het Schaep met de vijf Pooten
Pré-Historie van de Musical
Het Mysterie van Charles Dickens
Heerlijk duurt het langst
Lang leve de Opera
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“Het is voor mij een genot om met zo’n gedisciplineerde en enthousiaste
groep mensen te werken.
Ik zie het als een uitdaging om het onderste uit elk kannetje te halen
en iedereen te laten dansen. Het hele groepsproces is zo mooi om mee
te maken! Het verschil te zien na de schrik van repetitiedag één: ’Gaan
we dit echt voor elkaar krijgen?’, en dan langzaamaan het vertrouwen
winnen van de groep. Ik kan echt genieten van de gezichten van de
mensen als iets dan lukt. Studio 65 swingt! Elke keer ga ik met plezier
naar de repetities. Er is een klein, mooi wonder geschied in Enschede!”
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Rolverdeling

Mooie Lisa

Directeur Kobalt

Winkelend publiek

Winkelend publiek

Wokke Wotte

Verkoopster Trude

Klant 3

Winkelend publiek

Irene de Boer

Evelien ter Brugge

Nicole Droste

Verkoopster Anette
Ellen Groot Breteler

Arjan Bollen

Eltjo Busscher

Thea Geesing

Verkoopster Stans

Irene van den Graven
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Ans Bosch

Manon van Doorn

Tante Wop

Irma Gering

Fonkelster

Nicole Hempen

Rolverdeling

Winkelend publiek

Klant 4, Elvis, Slager

Koster

Agent, Griffier

Iet van Hoof

Luuk de Jong

Dronken Kerstman, Jezus

Jan Huijsman

Evert Jongkind

Paashaas

Winkelend publiek
Veronique Janssens

Rudolf

Peter Kamphuis

Olaf

Wim Kers

Luise Klomp

Tobias Klomp

God

Verkoopster Carmen

Winkelend publiek

Paul Krijnsen

Petra Lansing
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Marlieke Leever

Rolverdeling

Non Bernadette

Winkelend publiek

Manager Maison Tip

Katharina Luke

Rina Lutje Beerenbroek

Francois Garbage

Winkelend publiek
Janny Meijer

Kirsten Metternich

Huishoudster Elly

Winkelend publiek

Winkelend publiek

Kerstman

Rechter Femke Ouwehand

Portret aan de wand

Steef Meijer

Sandra Nieuwenhuis

Jan Nijhof

Patricia Muller

Christa Polman
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Sietske Mandersloot

Engel

Henny Nijhof

Sandra Pongers

Rolverdeling

Klant 2

Vrouw van Klant 4

Klant 1, Etaleur

Ambtenaar Drooglever
Pieter Sijtsma

Stilleven, Etaleur

Rijkman Gruisveld

Winkelend publiek

Winkelend publiek

Winkelend publiek

Nans Zwiep

Juffrouw Mathilde

Veronica Richters

Ingrid van de Straat

Staatssecretaris Wiggers,
Louche Manager
Herbert Vehof

Anke Roskam

Agnes Schilderinck

Daan Veenstra

Marieke Visser
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Kirsten Stegink

Bauke Steenstra

Edith Veger

Karen Voorveld

Rolverdeling

Agent, Etaleur

Janet van Wilsem

Weeskind

Nike Brouwer

Weeskind

Alex Leenheer

Weeskind

Alexandra Notica

Weeskind

Brechtje Beltman

Weeskind

Fleur van Doorn

Weeskind

Femke Leusink

Meisje Anna

Sophie Pongers
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Weeskind

Bobbie Borghuis

Weeskind

Sophie Kreuwel

Weeskind

Cato Nieuwenhuijse

Weeskind

Kimberly Prins

Rolverdeling

Arme jongen
Rutger Sijtsma

Jongen Mike
Juriën Veger

Weeskind

Isabelle Sonder

Weeskind

Roos in ’t Veld
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Arm meisje

Floortje Stegink

Weeskind

Maud Wessels

Het speciaal samengestelde WONDERorkest
Julia Tuller 			
fluit / piccolo
Marieke de Rouville 		
fluit
Petra Keizer 			
hobo
Elze Lovink 			
klarinet
Nienke van Wessel 			
klarinet
Peter Muller 			
hoorn
Erica de Goeij 			
tenorsax
Martin van Rijn 			
trompet
Remon van der Woude 		
trompet
Sven Hoomoedt 			
trompet
Anneke Feberwee 			
trompet
Michel Glintmeijer 			
trombone
Lianne de Veer 			
trombone
Hans Oude Grote Beverborg
trombone
Ernst van Veenendaal 		
bastrombone
Patrick Meutstege 			
gitaar
Jim Hoekstra 			
piano
Margriet Broekroelofs 		
keyboards
Maarten Klumpers 			
keyboards
Joris Bolhaar 			
basgitaar / contrabas
Dirk Ornee 			
drums / percussie
Marc van Wessel 			
pauken / xylofoon / percussie
Symone Boerstoel 			
viool / concertmeester
Meike Abels 			
viool
Floor Kerkhof 			
viool
Janneke Olthuis 			
viool
Esther Meershoek 			
viool
Larisse Keim 			
viool
Ria Assink 			
viool
Dé Hijink 				viool
Yuan Li 				altviool
Tobias Bruel 			
altviool
Laurine Slingerland 		
cello
Ralph Hendriks 			
cello
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Achter de schermen
Kledingcommissie Studio 65		
Iet van Hoof
					Janny Meijer
					Sandra Nieuwenhuis
					Henny Nijhof
					Agnes Schilderinck
Grimeploeg Studio 65		
Kirsten Stegink
					Wim Kers
					Irma Gering
					Sietske Nijhuis
					Janine Vehof
					Veronique Janssens
Stemcoaching solisten		
Marieke Visser
Choreografie assistent		
Petra Lansing
Begeleiding kinderen		
Anita Spijker
Rekwisieten			Daan Veenstra
Vormgever			Geert Gratema
Foto’s				Wiebe Nieuwenhuis
Ontwerp programmaboek		
Wiebe Nieuwenhuis
Ondersteuning kaartverkoop
Manon van Doorn
Repetitieruimtes		
				

Paus Joannesschool Enschede
Buurman & Buurman Deurningen

Leden Studio 65 die niet mee konden doen
Ellen
Marlieke
Hans
Mark
Linda
Hanny
Herman
Carla
Anita

Ikink
Klieverik
Kolenbrander
Koop
Olde Scholtenhuis
Ordelmans
Padberg
van der Pol
Spijker
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Woar geet ’t opan met kesmis?
In de koude dagen voor Kerst (van 19 t/m 26 december) wordt het
warm in Enschede. Dan organiseren de jubilerende noabers van het
Muziekkwartier voor het eerst Woar geet ’t opan met Kesmis? Feestelijke
voorstellingen en concerten in het theater, op straat een kerstmarkt met
live-muziek, Glühwein en meer. Een muzikaal kerstfestijn door jong en
oud, voor jong en oud. Wees welkom en vier mee met Kerst in Enschede!
Woar geet ’t opan met Kesmis? is een initiatief van de Nationale
Reisopera, het Nederlands Symfonieorkest, Kaliber Kunstenschool ,
Poppodium Atak en Wilmintkheater en Muziekcentrum Enschede.
De Bethlehem Boulevard wordt georganiseerd door Wilminktheater
en Muziekcentrum Enschede i.s.m. het Culturele Zondag-team en de
Stichting Enschede Promotie.
Waar geet ‘t opan met kesmis wordt medemogelijk gemaakt door het
Paul Pella Fonds, Stichting 4 Oost en
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Studio 65 Vocaal Theater doet nog veel meer!
Onze meest recente grote theaterproducties “Titanic, de musical” en
“Kiss me, Kate!” staan veel mensen nog vers in het geheugen. Ook
de verschillende concerten zoals “A night at the Opera”, “Musicals in
Concert” en “Christmas Night of the Proms” waarbij we werkten met
het Twents Jeugd Symfonie orkest, Bastiaan Ragas en Ernst Daniël Smid,
waren een groot succes. En wie kent er niet onze beroemde selectie uit
“Jesus Christ Superstar”, jaarlijks in regionale kerken?!

Voor de komende jaren staat er weer van alles te gebeuren. Het concept
programma:
- Maart/april 2014
Jesus Christ Superstar
- September 2014
Die Zauberflöte in een modern jasje
- December 2014		
Christmas Night of the Proms i.s.m.
				Stedelijk Koor Enschede
- Maart 2015		
Jesus Christ Superstar
- Mei 2015		
Grote jubileumproductie in kader van
				50-jarig bestaan!
- September 2015		
Jubileumreis naar Rome
Zin om mee te doen? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mannen!
Voor vrouwen is er een wachtlijst, maar elke vrouw die twee mannen
meeneemt is welkom… Zie www.studio65.nl

