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Stage ÁÍfai$ en Animo EesenteÍel lálrd in Acht

'Hier krijg je energie van'
van tuimo zijn heel ers en-
thousiast. Bij een hormaàl'
stuk gaat het repeteren wel
sn€llêr, maar ik vind dat ze
het hêel goed doen. En je
LTijgt er ereryie vaÍ, zeker
als j€ êen keer eer sl€chte
dag hebt. Ik had een keer
heelveel te do€n op s€hool
en eisenlijk geen zin en tijd
om te repeterer. I1( ging er
mokkend heen, maar toen
ik binnenk\qam, werd ik
oÍÍrelsd elr Iiepen ze: 'Hoe

gaat het, Keine Kapitein?'
Dan kun j e er weer het hete
weekend tegenaan! Ik mad
menser echt aan te koNen
lrijken. Het is anders dan
aDder-e musicals, Daar het
È zékêr de moeite waardl"

Edc ván der Heiidên {ac-
teur van Stage Affairs):
'Het is ontzettend heerlijk
olrr nlct de
Admo te werhen. Hun re_
acties eo emoties zijn zó
piur! Om een vooÈeeld
te noemen: ik Droet in een
scèDe boos binnenlomen
en dat kan ik ik nogal o\€r-
tuigeDd- Toen ik dat voor
de eerste keer deed, bêgon
nen er spontaan e€n paar te
huilen. Í( dacht: 'Wat heb
ik nÉ weer gedaan...' Maar
als je dan dtlegt hoe het

Stichting Stage AffaiÍs
present€êrt op 20 en 21
jrni een bijzondere prc-
ductie: met medewerking
van 19 l€den van sp€ciale
dansschool Anilno, allen
In€t een veÍstardelijke
beperking, wordt 'Land

in Zicht' drie keer opge-
voerd in De Blauwê KeL
Stadslaant Veghêt volAt
de voÍderingen en treedt
in gesprck met InedeweF
lGrs. Deze keer met Nina
en f,ric, tílee sPeleË van
Stage AífaiÍs.

zit, is het ookmeteenw(
goed. Ik Droet trouwens z
op de top van mijn kunn
spelen, wart we prober
álies rit de spelers te hal,
ze méér te laten doeD d
op het podiun staan
tel$ten op te drcllnen.
viDd het e€n voordecl (
met menseD mer eên \r
standeliil(e beperking te
têrer.Iedercen beoorde
elkaar op hoe hij of zij e(
is en dát is h€t leuke (
aan Land in Zicht mee
werken. Ik vind het z€

Ktttríen rtoor Land in Zích
€ 9,s0) zjjn in De Btatwe l
te kaop. Er is één \tóoÍstellí
op wijdag. 20 juni er twee
zaterddg 21 juni.

Nina Maertens (Stage Áf-
fai$, speelt 'De Klein€
Kapitein ):"Toen ik gevraagd weld om
mee te doên heb ikwel even
nagedàcht, maar ik ben blij
dat iL erbij bên. De speren


