Adventsproject en minimusical “Alle tijd”

Weet je het nog? Op eerste kerstdag 2013 hebben we
tijdens de kerkdienst de minimusical ‘Het
Familieportret’ uitgevoerd. Het was een feest om met
koor, band en acteurs zo met elkaar richting Kerst te
gaan. De auteurs van Kind op Zondag hebben weer
een mooie musical geschreven wat prachtig aansluit
op het adventsproject van de kindernevendienst en we zouden het weer heel bijzonder vinden om
dit uit te gaan voeren tijdens de komende kerst.
De musical, het verhaal:
In een korte, luchtige musical wordt dit verhaal gespeeld door 4 volwassenen en 3 jongeren.
‘Er is net een nieuwe winkel geopend. Op het bord boven de deur staat ‘Alle tijd’. De eigenaar,
Theodorus Tempus, biedt zijn klanten klokken aan die een speciale tijd aangeven. De klanten
stromen al snel toe om een klok uit te kiezen die bij hen past. Maar als ze ’s nachts in bed liggen,
blijkt dat er iets geheimzinnigs aan de hand is met de klokken. Zou het iets te maken hebben met de
bijzondere adventsklok die meneer Tempus aan zijn klanten heeft laten zien? En weten de klanten
eigenlijk wel echt hoe laat het is?’
Voor de rollen in de musical zijn we op zoek naar een aantal personen (je hoeft alleen te acteren):







De winkeleigenaar
Jongen, in de leeftijd van 14-20 jaar
2 meisjes, in de leeftijd van 10-15 jaar
Mevrouw
Meneer van middelbare leeftijd
Verteller ( hij/zij vertelt een groot deel van het verhaal, kan ook voorgelezen worden)

Het zijn korte scenes en de teksten zijn niet moeilijk dus misschien maar eens proberen?
De muziek:
Het is het leukste en mooiste als we voor de muziek een echte muziekgroep bij elkaar kunnen
krijgen. We zijn dan ook op zoek naar een pianist, bassist, gitarist en iemand die een
melodieinstrument bespeeld. De drummer heeft zich al gemeld!

Liedjes:
De 4 bijzondere liedjes in de musical worden gezongen door het projectkoor waarin iedereen mag
meezingen. De vorige keer was het mooi om te zien dat alle leeftijden mee kunnen doen! We
repeteren o.l.v. Annette Faber vanaf 8 november (bijna) elke zondag na de kerkdienst in het Trefpunt
tussen 11.30 en 12.30 uur. Er is een track beschikbaar met daarop alle liedjes zodat je thuis de liedjes
en teksten kunt oefenen.

We zullen als koor ook het projectlied van de adventstijd wekelijks (vanaf 29 nov.) zingen tijdens de
dienst. Hierbij hebben we waarschijnlijk niet steeds het hele koor nodig, dus als u/jij een keer niet
kunt dan is dat geen ramp. Bij de repetities is het wel aan te bevelen altijd aanwezig te zijn.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen in het koor.
Oefenschema:
Zondag 8-11 : 11.30- 12.30 Trefpunt
Zondag 15-11 : 11.30- 12.30 Trefpunt
(Zondag 22-11: geen repetitie vanwege laatste zondag kerkelijk jaar)
Zondag 29-11 : Tijdens kerkdienst medewerking koor om projectlied in te studeren aan gemeente
11.30-12.30 Trefpunt
Zondag 6-12: Tijdens kerkdienst projectlied zingen
11.30-12.30 Trefpunt
Zondag 13-12: Tijdens kerkdienst projectlied zingen
11.30-12.30 Trefpunt
Zondag 20-12: Tijdens kerkdienst projectlied zingen
11.30- 13.00 (!) oefenen in de kerk
( Waarschijnlijk) Woensdag 23 -12: 19.00-21.00 Generale repetitie in de kerk
Het kan zijn dat de acteurs op een ander tijdstip gaan repeteren, dit in overleg met elkaar.
In de voorgaande jaren is wel gebleken dat het deelnemen aan een kerstproject door de deelnemers
als bijzonder ervaren wordt: op een ongedwongen en andere manier met elkaar iets moois neer
zetten en op die manier de mensen in de kerk te raken. Een heel bijzonder begin van Kerst!
Opgeven: Ben jij enthousiast geworden en wil je kerst eens op een andere en betrokken manier
beginnen meld je dan voor 8 november aan via kindernevendienst.sleeuwijk@hotmail.com
Geef aan of je je opgeeft voor:
Rol (dan ook meteen leeftijd en voorkeur voor rol aangeven) , Koor

of

Band

Voor vragen kun je terecht bij Annette Faber (ook via het mailadres van kindernevendienst of
448140).
Graag tot ziens op zondag 8-11 na de kerkdienst in het Trefpunt voor de 1ste repetitie!

