Eén voor allen, allen voor één!
In 1844 verscheen een roman van de Franse schrijver Alexandre Dumas,
De Drie Musketiers. Het verhaal, grotendeels waargebeurd, is in de loop
der jaren 35 keer verfilmd.
In 2003 is van het boek een musical gemaakt door Joop van den Ende
Theaterproducties met rollen voor o.a. Pia Douwes, Stanley Burleson en
Bastiaan Ragas. Na de jubileumvoorstelling Jesus Christ Superstar in 2015
brengt Studio65 nu de Drie Musketiers naar het Wilminktheater.
Wie kent niet de kreet ‘Eén voor allen, allen voor één’. Voor Studio65
Vocaal Theater, dat regelmatig grote theaterproducties opvoert, is dit niet
zomaar een kreet; er valt gewoonweg niet aan te ontkomen. Maanden van
voorbereiding door een grote groep bevlogen mensen in hun vrije tijd,
vergt vooral volledige toewijding aan dit wereldberoemde motto.
In de overtuiging dat u dat vanavond op het podium zult terugzien, wens
ik u een prachtige voorstelling.
Paul Krijnsen
voorzitter

Armanda ten Brink
Muzikaal leider en dirigent

Met Vocaal Theater Studio65 stapten we in de tijdmachine naar 1626, een
musicalverhaal naar Alexandre Dumas‘ avonturenroman uit 1843:
„Les Trois Mousquetaires“!
Een verhaal dat werkelijk alle ingredienten bevat voor een prachtige musical:
Bezetenheid, liefde, bedrog- spanning, intrige, humor en vooral kameraadschap en
loyaliteit.
De muziek is treffend op elke situatie geschreven, zodat je meteen in de sfeer
bent van het moment. Het koor Vocaal Theater Studio65 is vol enthousiasme in de
pakkende koorwerken gedoken!
De snelle wisselingen van scènes zijn ook vocaal een grote uitdaging, want de
zangers en zangeressen hebben vele rollen in deze musical. Een uitdaging voor
iedereen!
Er is met enorm veel inzet en plezier gewerkt om het tot een geweldige uitvoering
te maken, de energieke regie van Richard Sprokkereef geeft een prikkelende drive
aan dit stuk.
Laat u meevoeren in de tijd en ik wens u een mooie avond vol luister- en
kijkplezier toe!

Richard Sprokkereef
Regisseur

Het is een lang gekoesterde wens om de Drie Musketiers eens te regisseren. Toen
ik hier eind vorig jaar voor gevraagd werd was de keuze dan ook niet moeilijk om
ja te zeggen.
Naast de vele kostuums, de diverse decors en de prachtige muziek is het verhaal
van D’ Artagnan erg mooi en nog steeds van alle tijd. Deze idealistische jongen
vecht tegen onrecht en kwaad en vindt in zijn strijd ook nog eens de liefde van zijn
leven.
In onze tijd waarin de wereld soms op zijn kop lijkt te staan, zijn het juist dit soort
nobele mensen die ervoor zorgen dat de wereld een klein beetje mooier wordt
gemaakt. In uw naaste omgeving of elders.
Ik hoop dan ook van ganser harte dat u als bezoeker uiteraard een mooie
voorstelling beleefd maar ook dat de boodschap van de musical in ons allen voort
mag leven.
Samen staan we sterk. Eén voor allen, allen voor één!
www.richardsprokkereef.nl

Het verhaal
De musical gaat over D’Artagnan, die op weg gaat naar Parijs om daar musketier
van de koning te worden. Hij ontmoet de drie musketiers Athos, Porthos en
Aramis. Kardinaal de Richelieu is echter bezig met een gemeen plan, samen met
Milady de Winter en Rochefort, om zo meer macht te krijgen en koning
Lodewijk XIII aan de kant te kunnen schuiven. Hier komen de musketiers achter,
dankzij Constance, een meisje aan het hof van de koningin. Zij wordt ook de grote
liefde van D’Artagnan, helaas zal hij nooit met haar kunnen trouwen.
De musical verschilt op sommige punten van het originele verhaal; zo is de rol van
Constance veel groter, de rol van Tréville is uit het verhaal geschreven en Milady
de Winter wordt enigszins sympathiek, of zelfs meelijwekkend neergezet, waar zij
in het boek vooral walging opwekt.
De première vond plaats op 30 maart 2003 in het Nieuwe Luxor Theater in
Rotterdam. Deze première werd aangekondigd als wereldpremière omdat het de
bedoeling was dat deze productie ook in meerdere landen te zien zou zijn. Tussen
2005 en 2008 is de musical ook in Duitsland te zien geweest, van 6 april 2005 t/m
25 juni 2006 in Berlijn en van 12 november 2006 t/m 27 januari 2008 in Stuttgart.
Bij beide Duitse producties keerde van de Nederlandse cast alleen Pia Douwes
terug als Milady De Winter, tevens werden in beide producties enkele nummers
vervangen door nieuw geschreven materiaal. In Duitsland heeft deze productie in
2006 een Duitse musicalprijs gewonnen. Ook in Hongarije en Japan is de productie
opgevoerd.

Cast

Solisten
D’artagnan
Levi Smits

Levi is docent Engels aan het Graafschap College en heeft
zijn hele leven al passie voor muziek. Tijdens zijn minor
studeerde hij aan de Minnesota State University Mankato
en volgde hij als bijvak zang.
De rol van D’artagnan is het musical debuut van deze
gastspeler bij Studio65.

Constance

Kirsten Metternich
Kirsten Metternich vertolkte in 2013 haar eerste echte grote
rol in de musical ‘Het wonder van de oude markt’ als Engel,
manager van het warenhuis. Daarvoor zong ze in het koor
van Studio65 en volgde ze theaterworkshops bij de
theaterobers.

Athos

Edgar Bloem
In het dagelijks leven is hij werkzaam in het golfkarton, zijn
werkveld. Daarnaast heeft hij een andere passie die zingen
heet.
Edgar had les van Anneke van der Graaf en kreeg zo een
klassieke stemopleiding. De combinatie van zingen en
theater is hem op het lijf geschreven. Hij heeft een breed
repertoire en zingt musical, operette en opera bij diverse
verenigingen en gelegenheden in de regio.

Porthos

Bauke Steenstra
Bauke Steenstra is al vele jaren verbonden aan Studio65, hij
vertolkte vele rollen in verschillende producties. Ook wordt
hij geregeld gevraagd voor gastrollen bij andere verenigingen waar hij als hoogtepunt, de rol van Tevje in “Anatevka”
heeft mogen vertolken. In de jaarlijkse serie “Jesus Christ
Superstar” uitvoeringen van Studio65 vertolkt hij de rol van
Jezus of Pilatus.

Aramis

Herald Orriëns
Herald volgde zanglessen bij Bram van der Beek en Ineke
ter Hedde. Hij speelde de afgelopen jaren in diverse
musicals en muziektheaterproducties in Oost Nederland. Zo
was hij o.a. te zien in Jesus Christ Superstar, Cats, Starlight
Express, Scaramouche, Evita en Tommy. In 2017 vertolkte hij
de rol van farao in Jozeph. Ook zingt hij de rol van Jezus in de
Achterhoekse Passion.

Kardinaal Richelieu
Arjan Bollen

Naast zijn optredens bij Studio65 is Arjan Bollen een graag
geziene gast bij andere verenigingen. Zo speelde hij in
december jl. mee bij Muziektheater Apeldoorn in “A Christmas Carol” en is hij deze maand ook te zien in de musical
“Oklahoma” als Jud Frey bij ‘s-Gravenstad Muziektheater in
Zutphen.

Milady de Winter
Marieke Visser

Musical is haar passie! Ze vindt de muziek heerlijk en kan
er echt in verdwijnen. Ze heeft de opleiding docent muziek
gestudeerd aan het conservatorium in Enschede met als
bijvak zang. Via Armanda ten Brink die haar zangles gaf op
school is ze terecht gekomen bij Studio65.
Naast haar werk als docent muziek/drama en zangeres
vindt ze het ook heerlijk om met zoveel gepassioneerde
mensen op het podium te staan.

Rochefort
Wout Hofstede

In het dagelijks leven werkt Wout bij dierenpark WILDLANDS
in Emmen als Jungle Jim in de shows. Hij is regisseur op de
UT en geeft les bij Theater KamaK. Hij is afgestudeerd als
theatermaker en heeft van zijn passie zijn werk kunnen
maken en is daardoor helemaal in zijn element.

Lord Buckingham
Pieter Sijtsma

Pieter Sijtsma is sinds 2009 lid van Studio65. Daarvoor zong
hij bij een aantal andere koren. Na een paar kleine maar
zeer leuke rollen in eerdere musicals van Studio65 mag hij
nu een grotere rol vertolken, die van Lord Buckingham. Het
is een rol die hij met enorm veel plezier neerzet.

Kamerheer James
Wim Kers

Wim speelt de rol van James, kamerheer van Lord
Buckingham. Het is een kleine en komische rol die hij vol
overgave speelt. Daarnaast maakt hij met heel veel plezier
onderdeel uit van het ensemble.

Koningin Anna
Chantal Engelbertink

Chantal is in het dagelijks leven schoonheidsspecialiste en
masseuse. Ze krijgt ontzettend veel energie van zingen en
doet dit dan ook graag. Sinds 5 jaar is ze lid van Studio65.
De rol van Koningin Anna is haar eerste echte rol als soliste.
Een langgekoesterde droom is uitgekomen!

Koning Lodewijk
Paul Krijnsen

De voorzitter van Studio65 heeft naast rollen in vorige
producties; Kapitein Smith in “Titanic” en als God in
“Het Wonder van de Oude Markt” ook steeds meer
podiumervaring elders. Zo speelde hij vorig jaar in
“Robin Hood” in het Openluchttheater Hertme en kroop hij
in de huid van vijf verschillende personages in “Het Verzet
Kraakt” in Almelo. Komend jaar werkt Paul ook mee aan
“Hek wat van oe an” in Oldenzaal en “150 jaar Stork” in
Hengelo.

Spreekstalmeester 1
Manon van Doorn

Manon zingt als mezzosopraan bij Studio65 en is in deze
musical één van de Spreekstalmeesters. Ze speelde eerder
één van de Kate‘s in Titanic de Musical en had een rol in Die
Zauberflöte. Ze zong met andere koren projecten als de
Carmina Burana en de premières van Karl Jenkins.

Spreekstalmeester 2
Dagmar Rozier

Dagmar Rozier is sinds 2014 lid van Studio65. Haar
eerste project met Studio was Die Zauberflöte. In het
dagelijks leven docent Engels en enthousiast deelnemer
aan verschillende schooltoneelproducties, zoals The Lion
King. Onlangs, heeft ze als project koorlid in Carnegie Hall
NY, Sing! The Music Was Given van Karl Jenkins mogen
zingen.

Vader D’Artagnan
Rik Meijer

Voor Rik is dit zijn eerste rol bij Studio65. Hij vindt het een
uitdaging om in de openingsscene van de musical de vader
van D’Artagnan neer te zetten. Een rol die hij met veel plezier ten tonele brengt.

Moeder D’Artagnan
Karen Voorveld

Karen is in deze musical regieassistente en speelt de
moeder van D’Artagnan. Ze zingt als mezzo-sopraan bij
Studio65 en op projectbasis bij het SKE. Ze nam deel aan de
premières van het laatste werk van Karl Jenkins en
figureerde een aantal jaren bij het Steengroeve-theater.

Cast
Studio65 en projectleden
Agnes Schilderinck		
Christa Polman			
Edith Veger			
Erna Luft			
Evelien Nijhuis			
Febe Umboh			
Ingrid van de Straat 		
Irene van den Graven		
Jan Huijsman			
Janet van Wilsem 		
Jurriën Veger			
Katja Slot			
Luise Klomp			
Mark Borgert			
Maxime Veldhuis			
Nicole Droste			
Rozalien van de Stadt		
Sietske Nijhuis			
Thea Geesing			
Veronique Janssens

Anke Roskam
Daan Veenstra
Ellen Groot Breteler
Evelien Hoffstedde
Evert Jongkind
Henny Nijhof
Irene de Boer
Irma Gering
Jan Nijhof
Jeroen van Haagen
Karin de Wolf
Kirsten Stegink
Luuk de Jong
Marlieke ten Damme
Michel Bik
Petra Lansing
Sandra Pongers
Stephan Raspe
Veronica Richters

Leden Studio65 die deze productie niet mee konden werken:
Ans Bosch		
Carla van der Pol
Janny Meijer		
Jens Heegeman
Petra Agterbos
Rina Lutje Beerenbroek		
Sandra Nieuwenhuis

Orkestleden
Basgitaar				Michiel Pelgrom
Gitaar					Marten Fransen
Drum					
Michel Rözer
Toetsen					
Dries Banierink en Roun Zieverink
Alt sax/fluit 				
Hilde Overbekking
Klarinet					Jo-Anne Roerdink
Trompet/bugel				Niels Hofstede
Trombone				Henk Fukkink
Hoorn					Tjeerd Vreeswijk
Percussie				Erik Klinkhamer

Productieteam
Algehele muzikale leiding			
Armanda ten Brink
Regie, choreografie, decorontwerp
Richard Sprokkereef
Techniek				Wilminktheater
Licht en geluid				
Equistic Pro Audio
Kostuums				o.l.v. Sasja Polder
					m.m.v. Henny Nijhof,
					Agnes Schilderinck,
					Ellen Groot Breteler
Make up / grime				
Ester Wagner en grimeploeg Studio65
Pruiken					
Kitty Poelman en Erik van der Zee
Uitvoering decor				
Sander de Graaff
					m.m.v. leden en vrijwilligers Studio65
Rekwisieten				o.l.v. Paul Krijnsen
Samenstelling orkest			
Marieke Visser
Assistenten regisseur			
Leonie Bosklopper / Karen Voorveld
Programmaboekje			
Veronique Janssens, Kirsten Stegink,
					Janet van Wilsem

Met dank aan
Medewerkers Wijkcentrum de Roef Enschede
Hengelose Revue
Ronald van Doorn - fotograaf
Theater Barst Hengelo
Marty’s Hengelo
Marktplein Oldenzaal
Schermvereniging 3 Musketiers Nijmegen
Deze productie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
Prins Bernhard Cultuurfonds
VSB Fonds
Fonds voor Cultuurparticipatie Overijssel
Gemeente Enschede
Muziek/liedteksten			
Arrangementen/toegevoegde muziek
Script/toegevoegde liedteksten		

Rob Bolland & Ferdi Bolland
Paul Bogaev
André Breedland

Deze productie is gebaseerd op de oorspronkelijke productie van Stage Entertainment.
Studio65 Vocaal Theater heeft van Stage Entertainment een amateurlicentie verkregen.

Omdat iedereen
ertoe doet
Kunst en cultuur zorgen voor
zingeving en verbinding. We leren
anders te denken en we krijgen een
bredere kijk op de wereld en elkaar.
Zodat we met meer begrip met
elkaar kunnen samenleven.
Daarom ondersteunt VSBfonds
culturele initiatieven waarbij verbinding
tussen mensen en kunst centraal staat.
Heeft u een idee om mensen
te betrekken, verbinden en verrijken?
Kijk dan eens op www.vsbfonds.nl
of uw plan voor ondersteuning in
aanmerking komt.

vsbfonds.nl

iedereen doet mee

de bezoekers
van het Over
het IJ Festival,
de kinderen
van JINC, de
studenten van
de beurs, de
vrijwilligers
van de Voor
leesexpress,
de acteurs van
Toneelvereniging
NieuwLeven, de
leerlingen van de
Weekendaca, de
jonge dichters
van Nowhere, de
bezoekers van
buurtrestaurant
Apeldoorn Zuid,
het publiek
van Holland
Opera, bewobuurtcamping,
bezoekers van
Kunsthalkade ,
de reizigers van
Zeereis in het
Scheepvaartmuseum, de
zangers van
Popkoor The
Happening, de
buurtgenoten
de Vonk, de
kinderen van
Hoedje van
Papier, voor
gebruikers van
Dorpshuis
SchingenSlappeterp, de
bezoekers van
Grachtenfestival,
de ouderen
van Fit-Art, de
bewonderaars
de Hermitage,
jongeren van
Young Art F
muzikanten van
de Koninklijke
Harmonie van
Lottum, buurtbewoners van
Burennetwerk
Amsterdam,
de kinderen
van Speeltuin
Westernieland,
de bezoekers
van Eye, de
wandelaars van
Geopark de
Hondsrug, de
leerlingen van
het Wijkorkest,
de vluchtelingen
en inwoners

