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Wat leuk dat jullie er zijn! De afgelopen maanden Wat leuk dat jullie er zijn! De afgelopen maanden 
hebben we keihard gerepeteerd voor onze voorstelling. hebben we keihard gerepeteerd voor onze voorstelling. 
We hebben ons in het zweet gewerkt op de danspasjes We hebben ons in het zweet gewerkt op de danspasjes 
en we hebben onze stemmen niet gespaard bij de en we hebben onze stemmen niet gespaard bij de 
zangrepetities. De naaimachines zoemden zangrepetities. De naaimachines zoemden 
onophoudelijk om de vele kostuums op tijd klaar te onophoudelijk om de vele kostuums op tijd klaar te 
krijgen en ook in het decoratelier was het krijgen en ook in het decoratelier was het 
alle hens aan dek. En nu is het dan zo ver. alle hens aan dek. En nu is het dan zo ver. 
We zijn heel benieuwd maar We zijn heel benieuwd maar 
ook een beetje zenuwachtig. ook een beetje zenuwachtig. 
Straks gaat het doek op Straks gaat het doek op 
en staan we in de spotlights. en staan we in de spotlights. 
We maken er een strakke show van!We maken er een strakke show van!

Nu ja, strak. Er wordt wel eens gezegd Nu ja, strak. Er wordt wel eens gezegd 
dat het leven een strakke, rechte lijn is. dat het leven een strakke, rechte lijn is. 
Maar dat is toch helemaal niet zo? Maar dat is toch helemaal niet zo? 
Wij vinden het meer dan ooit Wij vinden het meer dan ooit 
een rommeltje. Er is altijd weleen rommeltje. Er is altijd wel
iemand kwaad. Of jaloers. iemand kwaad. Of jaloers. 
Of overdreven blij op een Of overdreven blij op een 
moment dat anderen dat niet zijn. moment dat anderen dat niet zijn. 
Of gewoon verliefd. Of gewoon verliefd. 
Zoveel emoties! En dan zijn er nog Zoveel emoties! En dan zijn er nog 
al die nieuwe emoties. Klimaatangst. al die nieuwe emoties. Klimaatangst. 
Vliegschaamte. Huidhonger. FOMO. Vliegschaamte. Huidhonger. FOMO. 

Eigenlijk is het leven best ingewikkeld.Eigenlijk is het leven best ingewikkeld.
Hoe zou het zijn als we al die verwarrende Hoe zou het zijn als we al die verwarrende 
emoties niet zouden voelen? emoties niet zouden voelen? 
Of als we doen alsof ze er gewoon niet zijn? Of als we doen alsof ze er gewoon niet zijn? 
Een leven zonder gevoelens. Een leven zonder gevoelens. 
Zou dat alles niet veel makkelijker maken? Zou dat alles niet veel makkelijker maken? 
Dat vragen wij ons wel eens af.Dat vragen wij ons wel eens af.

Lief publiek,Lief publiek,

Een leuk 
Een leuk avondje 
avondje 

uit!uit!

VEEL PLEZIERVEEL PLEZIER
BIJ...BIJ...



TRISTAN VAN DER LINGEN | de meeloper
Tristan (1999) studeert musicaltheater aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. 
Afgelopen jaren deed hij de backing vocals bij De Musical Sing-a-Long, Musical Awards: 
The Kick-off, Aida in Concert, Toppers in Concert en Lowlands Tribute 3 Baritones. 
Ook speelde hij de hoofdrollen in de The Last Five Years en Marry Me A Little. 

De lievelingsemotie van Tristan is intens verdriet. Dit vindt hij een van de meest pure emoties.

MARJAN DE SCHUTTER | de ster van de show
Marjan (1988) studeerde drama aan RITCS in Brussel en KASK in Gent en klassieke zang aan 
het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. In hetpaleis werkte ze samen met regisseurs 
Thomas Bellinck (De Bevrijding van het Edelhert) en Lies Pauwels (Do the Calimero). 
Daarnaast speelde Marjan in voorstellingen van o.a. Laika, Kopergietery en Theater Stap 
en is ze te zien in verschillende tv-series en films.  

De lievelingsemotie van Marjan is verlangen of vreugde. 

CHRIS VAN DER LEE | die met de driftbuien 
Op vroege leeftijd kreeg Chris (1998) les van Liesbeth Coppens. Hij volgde een 

vooropleiding bij MusicAllFactory-jongeren en 7MUS Antwerpen en studeert nu 
musicaltheater aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Hij heeft daar rollen als 
Schlomo uit Fame en Marry Sunshine uit Vrijgesproken vertolkt. Daarnaast gaf hij les aan 

amateur-musicalvereniging De Ark. 

De lievelingsemotie van Chris is geluksgevoel. 
Iets wat je zelf voor elkaar hebt gekregen, is altijd het fijnst.

 

CAST

MYLÈNE WAALEWIJN | die zo op Rosanne lijkt
Mylène (2000) studeert muziektheater aan ArtEZ conservatorium in Arnhem. Ze speelde als 

kind al in professionele musicals zoals Joseph, Droomvlucht, Shrek, Waanzinnig gedroomd, 
Hotel de Grote L en TINA De Musical, waarvoor ze samen met haar tweelingzus een 

nominatie kreeg voor een musical award in de categorie ‘aanstormend talent’. Ze hadden 
hun eigen theatershow #TwintyTwinty en vormen samen het zangduo Mylène & Rosanne.

De lievelingsemotie van Mylène is euforie. 

MOURAD BAAIZ | de kleder die zo graag mee wil doen
Mourad (1991) studeerde drama aan KASK in Gent. Hij werkte bij het Noord Nederlands 
Toneel in Groningen en bij Het Nationale Theater in Den Haag. Verder was hij tot in 2022 
vast ensemblelid bij Schauspielhaus Bochum in Duitsland.

Mourad heeft niet echt een lievelingsemotie maar als hij er eentje zou moeten kiezen dan 
zou het jaloezie zijn. Hij vindt dat we van het taboe af moeten dat we deze emotie niet 
mogen voelen. 

WIJNAND GOMES | die met de solo
Tijdens zijn middelbare school deed Wijnand (1999) de 5 o’clock class, een vooropleiding 
voor hedendaagse dans, nu studeert hij muziektheater aan Codarts Rotterdam. Wijnand 
speelde de jonge Albert Mol in het ensemble De Mol en de Paradijsvogel van OpusOne. 
Verder is hij druk bezig met het schrijven en opnemen van zijn eerste EP onder de 
artiestennaam WINE. 

De lievelingsemotie van Wijnand is verliefdheid. 

ROSANNE WAALEWIJN | die zo op Mylène lijkt
Rosanne (2000) studeert muziektheater aan ArtEZ conservatorium in Arnhem. Ze 
speelde als kind al in professionele musicals zoals Waanzinnig gedroomd en 
TINA De Musical, waarvoor ze samen met haar tweelingzus een nominatie kreeg voor een 
musical award in de categorie ‘aanstormend talent’. Ze hadden hun eigen theatershow 
#TwintyTwinty en vormen samen het zangduo Mylène & Rosanne.

De lievelingsemotie van Rosanne is bewondering. Omdat je je dan op een positieve manier 
verbonden voelt met iemand.   

GOELE DERICK | de technicus die bijna jarig is
Goele (1962) studeerde aan Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Ze werkte met regisseurs 

zoals Ivo van Hove, Arne Sierens, Johan Dehollander, Alize Zandwijk, Hanneke Paauwe en 
Renée Goethijn, en is ook te zien in series op tv. Na Het verhaal van het verhaal en Het eind 

van het begin van het einde is Een leuk avondje uit haar derde samenwerking met Jetse.

De lievelingsemotie van Goele is verveling, daaruit ontstaat meestal iets nieuws. 

RAMON MAHIEU | die in de jurk van Chris
Ramon (1998) studeert drama aan KASK in Gent. Een leuk avondje uit is zijn eerste 

musical-ervaring. Hij speelt in een theatrale non-avantgardistische-nonsensband genaamd 
Cassecouilles. Ook speelde hij in de voorstelling The Importance of Being Flemish 

van Zuidpark. 

De lievelingsemotie van Ramon is gezellige verwarring.

WILLEMIJN ZEVENHUIJZEN | de collega die nooit huilt
Willemijn (1976) studeerde mime aan Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Ze 
werkte samen met Noël Fischer, Roy Peters, Boogaerdt/vanderSchoot en René Geerlings. 
Sinds 2003 werkt ze regelmatig met Jetse Batelaan, ze was onder meer te zien in Het eind 
van het begin van het einde. Zij is lid van het artistieke team van Theater Artemis, waar ze 
ook haar eigen voorstellingen maakt. 

Willemijn vindt alle emoties even waardevol in de afwisseling, en vaak ook grappig, 
achteraf dan meestal. 

JENELL TEDJAI | die graag verliefd is
Na de Vooropleiding Theater Amsterdam begon Jenell (1996) aan de studie drama aan 

Toneelacademie Maastricht. In haar eerste jaar speelde ze de rol van Prior in 
Angels in America, een voorstelling die vanwege corona nog niet voor publiek kon worden 

opgevoerd. Een leuk avondje uit is haar eerste musical-ervaring. 

De lievelingsemotie van Jenell is trots. Ze is trots op zichzelf en haar geliefden, 
het is een gevoel dat verbindt en versterkt.



woordzoekerWie ben jij?
1) Je ziet de bus voor je neus wegrijden en nu kom  

    je te laat voor de voorstelling. Wat denk jij?
A: Oh nee, nu gaat iedereen mij te laat zien binnenkomen.

B: Zucht… wat moet ik nu nog al die tijd doen?

C: Snik… waarom kan ik nu nooit eens iets goed doen!

D: Oh, was dat de bus? Ik was even ergens anders met  

    mijn gedachten…
E: No biggie. Ze laten me vast nog wel de zaal binnen.

2) Je krijgt een complimentje, wat gaat er in      je om?
A: Val ik zo erg op?
B: Ik ben er blij mee maar ga ook gewoon weer door.C: Wauw… Ik krijg normaal gesproken nooit      complimentjes. Snik snik. 
D: Zou mijn crush dat ook van mij denken?E: I love it.

3) Waar ben jij het liefst tijdens een 

    theatervoorstelling?
A: Het liefst zoveel mogelijk uit het zicht.

B: Ik vind het fijn om gezien te worden. 

    In het midden van het podium dus!

C: Zo dicht mogelijk bij het podium, zodat ik een      

    traantje kan laten gaan.

D: Naast je-weet-wel-wie (hihi)…

E: Op een theaterstoel, waar anders?

4) Er is een hartstochtelijke liefdesscène       
    bezig, wat gaat er in jou om?
A: BAH!
B: Interessant. Even kijken of het goed wordt gespeeld.
C: O nee, dit doet mij denken aan die ene heftige break-up…
D: De vlinders VLIEGEN door mijn buik!
E: Ik ben intens blij voor de personages.

7) Je was genomineerd maar hebt 

    verloren, wat voel je?
A: Wat gaan anderen van mij denken?

B: Maakt mij niks uit.

C: Neeeeeee, dit is vreselijk!

D: Oh, heb ik verloren? Ik was er even niet bij… 

E: Jammer! Misschien win ik volgende keer wel.

6) De repetitie loopt al vijftien minuten uit,  

    wat gaat er in je om?
A: Ik wil wat zeggen, maar durf het niet.

B: Als de anderen nu eens wat harder hadden   

    gewerkt waren we nu al lang klaar geweest. 

    Nu sta ik me hier weer te vervelen. 

C: Dat loopt hier uit omdat ik het niet goed deed.  

    Straks een beetje huilen.  

D: Huh wat? Ik was aan iemand anders aan het  

    denken…
E: Geen probleem, misschien levert dit nog iets op.    

5) Iemand zit op jouw stoel, 
    wat doe jij?
A: Ik durf er niets van te zeggen.
B: Excuseer, kan je plaats maken? 
     Dit is mijn plek, ik zit hier altijd.
C: O nee, moet dat mij nu weer overkomen.D: Misschien kom ik zo wel de ware tegen! E: Even mijn moed verzamelen om er iets       van te zeggen, tenslotte is het mijn plek.

8) Je struikelt over een opstapje, 
    wat denk je?
A: Gênant! Heeft iemand dit gezien?
B: Naja prima, vallen en opstaan. 
C: AU! Ik barst in huilen uit!
D: Oeps… Dat opstapje had ik niet 
    gezien… Was er weer even niet bij…
E: Wat een geluk! Ik heb niets gebroken.

9) Je bent te vroeg en staat te wachten tot de deuren opengaan.
A: Ik haat dit. Ik hoop dat ik geen bekenden tegenkom.
B: Pffffff, zo saaaaaaaaaai.
C: Ik wilde dat ik meer vrienden had, die ik mee kon nemen naar dit soort uitjes.
D: Ik ben toch alleen maar bezig met iemand anders.
E: Nog ruimschoots tijd voor een toiletbezoek én een drankje. Score!

10) Je favoriete theater moet  

    de deuren sluiten, wat gaat  

    er in jou om?
A: Ik durf tegen niemand te zeggen  

    dat ik er al weken van wakker lig. 

B: Nu wordt het hier nog saaier.

C: Ik lig dagen huilend in mijn bed.

D: Ik vind het jammer maar mijn    

    hoofd is eigenlijk ergens anders…

E: Ik ben in de war en verdrietig,   

    maar blijf niet bij de pakken zitten.  

    Er komt wel een oplossing.

Dans mee met 

Een leuk avondje uit

Meeste A? Dan ben jij De verlegen kostuumontwerper

Je staat liever aan de zijlijn. Maar je zou stiekem ook eens midden in de 

belangstelling willen staan.

Meeste B? Dan ben jij De trotse musicalster

Je bent graag het middelpunt en je vindt dat je daar goed in bent. 

Meeste C? Dan ben jij De verdrietige pakketbezorger

Je stapte met het verkeerde been uit bed. Je leven is vandaag erg lastig. 

Meeste D? Dan ben jij De verliefde technicus

Je zit de hele tijd aan dezelfde persoon te denken. 

Je hoopt dat het omgekeerd ook zo is.

Meeste E? Dan ben jij De wijze bezoeker

Soms intens gelukkig, soms bang, soms wat in de war. Je bent vooral jezelf.

One (A Chorus Line)
Muziek | Marvin Hamlisch
Liedtekst | Edward Kleban

We blijven samen (Grease)
Muziek | Jim Jacobs & Warren Casey

Liedtekst | Jim Jacobs & Warren Casey
Vertaling | Allard Blom

 

Aquarius (Hair)
Muziek | Galt MacDermot

Liedtekst | James Rado & Gerome Ragni

Voor het eerst (Tarzan)
Muziek | Phil Collins

Liedtekst | Phil Collins
Vertaling | Martine Bijl

Rent (Rent)
Muziek | Jonathan Larson

Liedtekst | Jonathan Larson

Good Morning (Singin’ in the Rain)
Muziek | Nacio Herb Brown

Liedtekst | Arthur Freed

Lege stoelen, lege tafels (Les Misérables)
Muziek | Claude-Michel Schönberg

Liedtekst | Alain Boublil & Jean-Marc Natel
Vertaling | Seth Gaaikema

Raise You Up (Kinky Boots)
Muziek | Cyndi Lauper

Liedtekst | Cyndi Lauper

Edelweiss (The Sound of Music)
Muziek | Richard Rodgers

Liedtekst | Oscar Hammerstein II
Vertaling | Daniël Cohen

Never Enough (The Greatest Showman)
Muziek | Benj Pasek & Justin Paul

Liedtekst | Benj Pasek & Justin Paul

MUziek
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