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Première'Landin Zicht'
\'ËGHEL
De nieuw€ productie
'Lànd in Zicht' van
Stichling StàgeAffairs
Veghelgaatop vrïdag
20 juni in premièrê.

DezevoorstellingwoÍdr
door St3geAffairs op de
plánken gebÍacht in
samenwerkingmet dmsschoolAnimo. 19 speleÍs
met een v€rstandeliike
handicappresenteren
in
De BlàuweKe; €en muzikàlefarnilievoorst€lling.
"Het is superom met
dezemens€nte werken",
vertelt voorzitter Frank
vander HeijdenvanStage
Affairs entbousia$. "2e
zijn enorm spontan en
eerlijk,kennenhun tekst€ngoedeDzijDaltiidop
tiid."
Drie jaaÍ geledenonr- Dê rêpétitiêsvoor'Lànd In Zlaht'.
stondbij Stág€Affairs het
Fótostaqê
i&e voor eennieuw€uit:
dàging: een muzikále Van der Heijden: "Een het verhaalvan een schip- vrolijk en het speelplezi€r mogelijktelàtenverlc
musi€algroep uit Arnhem p€r di€ tijdens een zware
zodatiedere€n' zowe
gebÍacht door mensen had hier al €€rder een th€a- stom al ziin bemanninge Zo vlàk voor de preniè- lersalspubliek ' optir
met een v€Ístandeliiketerprcductievan gemàákt. leden kwijtraakt. De klei re begint de castde zenu- van de voorstelling
handicap.Er w€Íd contact Hier hebbenwe ons door ne Kapitein uit het doÍp weÍ te voelen. Om de
g€zochtmet dmsschoollat€n inspireren en v€Ívol' gaat naar z€ op zoek €n spanniDgsboogniet te 'Land in Zicht' st
Animo en d€ leden van sens zijD ook wij onz€ weet ze na €en lange tocht doorbreken wordt er in rrijdag20juni(20:1Jr
hun màDdeg-e. donder eigen bewerking gaan all€maal te vinden. "HÈr één keer doorgespeeld,en zaterdag
2l juni (1
dàgávonddmssroep vor- mak€n.Allemuziekwordt gaat uiteindelijk over bii- zonder pauz€.Vooi het en20:15uur):Erisn
nen nu d€ ke|n van d€ gespeelddoor de l0'mans voorbeeld de keuzetussen eerstgàatStageAffairs
mer beperk amtal kaa
formati€ 'RecoveÍ', en is geld en geluk",venelt Van eensoumeurw€rken.'le beschikbaar.Voor r
Hetverhààl
vàn'Landin sp€ciaal vooi de voorst€l' der Heijden. "Het is €en kon tijdensd€laatrterepe- informatie en het b€
zichC is gebareerd
op de ling henchreven om deze voontelling die ook heel titie heelgoedmerkendat l€n van kaan€n:*.'r$
boeken vàn Paul Bieg€l wat meer power te geven. geschik is voor knderen. de spanningstiigt,miar
over 'De kleine Kapitein'. 'Land in Zicht' v€rtelt Er gebeunvan all*, het is we proberenalleszorustig
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