
Stage Áffairs €n Àniho preseDteren Land in Zicht'Het wordtéén grote happening'
Stichting Stage Affai$
pr€s€nteert op 20 en 21
juni een bijzondere prG
duc-Ee: met medei,erking
van 19 ledenr€n specÍale
d rssdrool AniIÍo, a]len
m€t een verstandelijke
beperldng, woÍdt 'knd

in Zicht' dri€ k€er opge
voerd in De Blauwe Kei-
Stadslcant Veghel vokt
de vorderingel en Feedt
irr gesprêk met medêwer-
k€rs.

Jefftey Jansen, bassita-
rist van d€ begeleidende
band Recover:
"Dit is is niet bepaald iets
alledaags. Maar mensen
met een verstandelijke be-
perking hébben vaak iets
met muziek en dat merk
je aan alles. De spelers zijn
bijvoorbeêld een tijdj€ selê
deD in onze repetitiestudio

geweest dat geeft een hele
hoop tun en eneryie. Heel
bijzonder... Die mênsen
ziin eisenlijk êênhoudend
enthotsiast. Onze band be-
geleidt de sterreD iD alles
wat ze doen: wij v€rzorgen
moziek waarop gezongen
eD gedanstwordt. De musi
càl zit bómvo1 mlrzieh: wê
hêbben zo\r twintig stuk
keD, wij hoeven olrs Diet t9
verelen! Ik verwacht dat
hêt één groot feêst wordt,
waarir de steuen heerlijk
io ale spotlights worden
gezet, begeleid door een
tienkoppige m ziekfor
matie. Het wordt ééo grote
happeniDgl"

vlijdag m€t orze hele uit
rusting naar de rcpetitie te
komen, maarwewilden de
spelers ook niet pas op het
laatste moment.onfionte
reD mct de herÉe dic een
tienkoppige bênd mankt.
Daarom hebben we ze een
keer uitgeDo4igd in oDze
sftdio enjê ziet meteen het
enthousiasme. Die Dr€Ds€r
valleD van de eDe veÈazing
in de andere. Een mlrsical
is al €en hele beleving,
Daar eeD live bald erbij
maàk1 het toch w€êr éxtra
spaDneDd. We haddeD alle
rummers doorgespeeld,
maar dat wàs ÍiêL gênoêg
voor ze: zewilden ook rog
wàt vàn ons êigen reper
toire hor.elr... Ër is toeD gÈ
danst en geLlapt, geweldigl
In de mrsical spelen we
vijftien mmmels waarop
de speleN ziDgen en dan-
sen. Ínaar bij vijfnumme$
vevoryen we de zana ze1f.
rhdller bijvoorbeeld, var
Michael Jacl(son, of The
lion Sleeps Tonight. Het
merendeel van dê muziek
is voor óns andeN dan an-
deN, maar hetis héél leuk

Kaarten voor Land in zicht (à
€ 9,50) zijn in De Blauwe Y\ei
te koop. Er is één loarstelling
tip \Íijdaq 20 juni en r,we op
zattdag 21 juni.

Berry Tomas, zanaer van
de begeleid€nde bánd Re

'Voor ons is h€t logistiek
te ingMikteld om iede.€


