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Welkom 
 
Vanavond gaat u genieten van de Operette “Maske in blau”. 
 
Het is een wat revueachtige operette met fantastische Weense maar ook 
Zuid-Amerikaanse muziek, o.a. een Argentijnse Tango. 
 
Wij hebben, tijdens alle voorbereidingen, enorm veel plezier gehad en 
hopen dit vanavond aan u over te kunnen brengen. 
 
De decors en de kostuums zijn, zoals ieder jaar, weer door eigen mensen 
gemaakt en het resultaat mag er zijn! 
 
Wat nieuw is dit jaar is het orkest; Ensemble Conservatoire, een 
fantastisch orkest, wij hopen dat u, na afloop van de operette, dit zult 
beamen. 
 
Wij wensen u een fijne operetteavond. 
 
 
Leden en vrijwilligers van EDOG 
 

Sponsors bedankt 
 

Gemeente Diemen 
 

Donateurs Eerste Diemer Operette Gezelschap 
 
Kantoorboekhandel Vanderhoef Intratuin Wielinga 
 
Rijwielhandel van Staveren Rabobank Diemen 
 
Ouke Baas autoverhuur Technisch bedrijf de Boer 

 
VEN Internationale Versmarkt DA Drogisterij Diemen Noord 
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In  Holland staat een huis…úw huis. En daar mag niets aan mankeren 
want u wilt optimaal wooncomfort. Bent u  toe aan een smaakvolle 
renovatie, uitbreiding of andere woningverbetering? Maak dan snel 
kennis met ARKOFLEX. 
 
ARKOFLEX…is een professioneel renovatie- en afbouwbedrijf. Wij werken 
altijd in nauwe samenwerking met u. Snel, efficiënt en betrouwbaar. 
 
OFFERTE.  
Vooraf nemen we alles nauwgezet met u door. Daarna krijgt u een gedetailleerde 
offerte. Zodat u exact weet waar u aan toe bent! 
 
GEEN PROJECT IS TE KLEIN OF TE GROOT. 
Hieronder ziet u wat wij allemaal doen. Wat ú wilt staat er niet bij? Bel ons! 
BADKAMERVERBOUWING * DAKKAPELLEN * PLAFONDS 
LAMINAATVLOEREN LEGGEN * TRAPPEN * SCHEIDINGSWANDEN * 
SCHILDERWERKEN * STUCADOORWERK *  LOODGIETERSWERK * 
DAKOPBOUW * RENOVATIES * HANG- en SLUITWERK * ALARM i.s.m. 
INSTALLATIEBEDRIJF * TIMMERWERKZAAMHEDEN * KEUKENS  
PLAATSEN * TOTAALVERBOUWINGEN. 

 

 
Het bestuur van EDOG 

 
Vice-Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Marianne Stam Dini Knies Jan Rempt 
020-695 0584 020-690 7252 020-690 2519 

 
2e Penningmeester 2de Secretaris Algemeen bestuurslid 
Willy Visser Joop v.d. Brink Joan Gerritsen 
020-690 3547 023-526 2347 020-668 5234 
 
Algemeen bestuurslid Website Email 
Jannie Hofman www.edog.nl info@edog.nl 
020-632 6265  
 

Huishoudelijke mededelingen 
 
 Op last van de brandweer is het verboden in de zaal te roken. 
 De 1e rij is gereserveerd voor genodigden en de rijen 2 t/m 11 zijn 

gereserveerd voor donateurs. 
 Tien minuten voor aanvang worden deze rijen vrijgegeven voor het overige 

publiek. 
 Tijdens de voorstelling verzoeken wij u gebruik te maken van de toiletten in 

de hal en naast de kantine. 
 Het is niet toegestaan bij het fotograferen tijdens de voorstelling te 

flitsen. 
 U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te schakelen. 
 Eenmaal verkochte toegangskaarten worden niet retour genomen. 
 
 

Openbaar vervoer 
 
Het Diemer Operette Theater (sporthal Prins Bernhardlaan) is te bereiken met: 
 

Tram lijn 9 halte Nic. Lublinkstraat. 
Bus lijn 136 halte Prins Bernhardlaan. 

Buslijn 29 van uit AMC 
Buslijn 177 van uit Weesp 
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Radio Diemen 
 

 24 uur per dag op de 
kabel 

FM 103,3 
 

Met informatieve -, 
culturele - en 

muziekprogramma's 
waaronder 

Diemer Blut. 
 

Tel (020) 699 6839 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dorpsplein 26, 1115 CW  Duivendrecht 
T: 020 – 690 02 93    F: 020 – 695 82 01 

E: schaap.en.zandvliet@planet.nl 

 

 
 
 

 

SAM’S BODYFASHION 
De lingeriezaak van Diemen 

 
Bij ons kunt u terecht voor 

exclusieve lingerie, foundation, 

nachtkleding, bad- en beenmode. 
 

Tevens verkopen wij ook 
Herenondermode en –nachtkleding 

 
Diemerplein 48 
1111JG  Diemen 
Tel: 020-6905909 
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Parkeerbeleid is soms net een operette 
 

Na de vorige operette bleek aan het eind van de eerste 

avond, dat een redelijk aantal bezoekers niet alleen 

door de operettevereniging verrast waren, maar ook 

door de plaatselijke politie. Door de vele bezoekers, die 

de operettevereniging altijd weet te trekken is er 

nadrukkelijk sprake van een parkeerprobleem in de 

onmiddellijke nabijheid van het operettetheater aan de 

Bernhardlaan. Reden voor het bestuur van EDOG om 

contact te zoeken met het college van burgemeester en 

wethouders van Diemen. In dat overleg is afgesproken om de bezoekers 

vroegtijdig te waarschuwen voor verkeerd parkeren en deze mensen te wijzen op 

de parkeerterreinen achter het gemeentehuis en het winkelcentrum. Op die 

plekken is altijd voldoende plaats, ook tijdens de uitvoeringen van de operette. 

Wat dat betreft is de vergelijking met de bezoekers van Ajax mogelijk toen die 

club nog in stadion De Meer speelde. Terwijl het schaarse gras bij de Diemerkade 

plat geparkeerd werd, was er op het parkeerterrein achter het winkelcentrum 

een groot aantal open plekken. Dit jaar willen we er voor zorgen dat medewerkers 

aan de operette van buiten, de solisten, de technici en de leden van het orkest 

achter de sporthal kunnen parkeren. Dat maakt het nog dwingender voor de 

gewone bezoekers, zoals u en ik, om of hun auto thuis laten of een plekje zoeken, 

waar de vervelende verrassing van een parkeerbon achterwege blijft. Want 

daarom is parkeerbeleid net een operette, het lijkt soms helemaal fout te gaan, 

maar als iedereen voor zichzelf het juiste doet, dan komt alles goed aan het eind. 

Namens het college van b en w wens ik u een fantastische avond bij EDOG en geen 

bon voor fout parkeren toe, 

 

Steven Dijk, wethouder verkeer van de gemeente Diemen 

 



10 11 

 

 
 

 
Maske in blau 

 
De geschiedenis speelt zich af in de Italiaanse badplaats San Remo en in 
Argentinië, vlak voor de tweede wereldoorlog. 
 

Korte inhoud van de operette 
 
Evelyne Valera, grootgrondbezitster in Argentinië, heeft zich tijdens een bezoek 
aan Italië laten schilderen door Armando Cellini. Ze verscheen bij die gelegenheid 
gemaskerd in zijn atelier, zodat Cellini niet te weten kwam wie zijn model was. 
Toch werd hij dolverliefd op haar. Tijdens het poseren heeft hij haar een 
kostbare ring gegeven als teken van zijn liefde. 
 
 

Cellini’s schilderij “Maske in blau” wint een jaar later de eerste prijs op een 
tentoonstelling in San Remo. Evelyne is op dat moment, vergezeld door haar 
majordomus Gonzala, in deze Italiaanse badplaats om Armando Cellini weer op te 
zoeken.  
 
 

Op zijn beurt doet Armando Cellini alle moeite de identiteit van zijn model te 
achterhalen. Hij wordt daarbij dapper geholpen door zijn vrienden, de schilders 
Franz Kilian en Seppel Fraunhofer en diens verloofde, de temperamentvolle 
Hongaarse Juliska Varady. 
 
 

Pedro dal Vegas, die zijn zinnen op Evelyne heeft gezet, is haar vanuit Argentinië 
gevolgd. Tijdens een feest in het paleis van markies Cavalotti slaagt hij erin 
Cellini’s ring uit Evelyne’s tasje te stelen. Hij geeft Armando, die inmiddels in 
Evelyne zijn model heeft herkend, de ring terug. Zogenaamd als bewijs dat zij 
niets meer van hem wil weten. 
 
 

Terug in Argentinië is Pedro dal Vegas ervan overtuigd dat niets hem meer in de 
weg staat om Evelyne tot de zijne te maken. 
 
 

Armando Cellini en zijn vrienden blijken echter in aantocht te zijn. De schilder is 
er niet van overtuigd dat Evelyne hem inderdaad heeft afgewezen.  
 
 

Nadat de intriges aan de kaak zijn gesteld worden Armando Cellini en Evelyne 
Valera een gelukkig paar!  
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Rolverdeling 

 
Armando Cellini, kunstschilder Ruud van Iterson 
Franz Kilian, kunstschilder Erik Damman 
Seppel Fraunhofer Edwin van Grasstek 
Evelyne Valera, eigenaar plantage Jeanneke van Buul 
Gonzala, haar majordomus Arie Bervoets 
Juliska Varady Daphne ten Kroode 
Markies Cavalotti Norbert van Meines 
Pedro dal Vegas Herman Pluister 
Chef de reception Grand Hotel San Remo Ab Nieuwolt 
Krantenverkoper Romane Schook 
Mamaluska, een Russische Marja Eikelhof 
Weng-Pang, een Japanse Fileke Stavast 
Marco, een Gaucho Fred Gast 
Mama Lola, waardin in Vièdma Leny Bruins 
José, een Gaucho, compagnon van Pedro dal Vegas Ben Putter 
Carlo, een Gaucho Johan Vrijhoef 
Postruiter Henk Schuurman 
 
Verder Hotelgasten, Badgasten, Kelners, Bedienden, Gaucho’s, Ballet, etc. 
 
 
 Dirigent Rutger van Leyden 
 Orkest Ensemble Conservatoire 
 Repetitor Hein Franssen 
 Regisseur Rinus Buys 
  
 
Eerste tafereel: voor het Grand Hotel in San Remo in Italië. 

Tweede tafereel: in het schildersatelier van Armando Cellini. 

Derde tafereel:  in het paleis van Cavalotti. 

P A U Z E 

Vierde tafereel:  op het erf voor de Haciënda aan de Rio Negro in 

Argentinië. 

Vijfde tafereel:  op het terras van een taveerne in Vièdma. 

Zesde tafereel:  weer op het erf voor de Haciënda. 

 

Koorleden 
 
Wil Berkhout, Jolanda Bouman, Carla Bout, Rena Brands, Joke Broodbakker, 
Joop v.d. Brink, Truus Brugge, Sonja Denekamp, Riek Ellenberger, Maria Gassman, 
Francis Geldrop, Joan Gerritsen, Marja aan ’t Goor, Thea van Grasstek, 
Ton Hardonk, Thea Hettema, Jannie Hofman, Marina Hulsman, Ingrid van Iterson, 
Greet Kerremans, Sietze Keur, Julia Klarenbeek, Dini Knies, Henk Lakerveld, 
Nolda Leppen, Udo Meinders, Hans van Oort, Nel Ottenhoff, Jan Rempt, 
Leni Roelofsen, Marianne Stam, Jori Triolo, Tiny Uljee, Gerard van Veen, 
Jannie Veltman, Willy Visser, Nel Vos, Diny de Vries, Elly Vrijhoef, 
Remco van Zwol. 
 
 
 

Met dank aan 
 
 

Beheerders van de Sporthal Diemen en de Omval 
Brandweer Diemen 

 
 
 

 

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN, 
die houden van zingen en toneelspelen. 

 
Wilt u meedoen en lid worden? 

Of kent u wellicht iemand die dat wil? 
 

 EDOG repeteert wekelijks op maandagavond  
vanaf 20:00 uur in gebouw de Omval  
aan de Ouddiemerlaan in Diemen. 
Informatie bij de bestuursleden. 

  
ZINGEN IS EEN BIJZONDER VEELZIJDIGE HOBBY 

WORD LID VAN EDOG 
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Tabaksspeciaalzaak 

 J.J. Koopmans 
 
Het adres voor: Staatsloten + Lotto 
 Diverse telefoonkaarten 
 
Ouddiemerlaan 203 
1111  GZ  Diemen 
Telefoon: 020 – 690 1920 

 
 
 
 

Stomerij & Wasserij 
 
Droog Cleaning Service 

 

Hét adres voor het reinigen van: 
 

●  al uw kleding ●  gordijnen en vitrage 
●  suède en leer (wij halen ze ook van uw raam) 
●  skikleding  ●  lakenpakketten  
 incl. waterafstotend maken    +gezinswassen 
●  bruidskleding ●  dekbedden (ook bijvullen) 
●  matras- en kussenhoezen ●  tapijten  
Tevens: Alle kledingreparaties 
 Verhuur Hagerty tapijt- en meubelreiniger 

 

Ouddiemerlaan 210  1111 GZ  Diemen 020 – 6901924 
 

Wij halen en brengen 

Ook zij leverden hun aandeel 
 
Rekwisiteur Cees Stam 
Inspeciënt Mary Eikelhof  
Decorontwerp Rinus Buys Ab Nieuwolt 
Souffleur Iet van der Veen 
Decorbouw/Schilders Gerard van Veen (Coördinatie)  
 Cees Band Arie Bervoets 
 Rinus Buys Co Gassman 
 Ab Nieuwolt Herman Pluister
 Rob Roelofsen Cees Stam
 Diny de Vries   
Kostuumcommissie Marja Eikelhof (Coördinatie) 
 Maria Gassman Marja aan ’t Goor
 Jannie Hofman Iet van der Veen
 Willy Visser 
Propagandacommissie Jan Eikelhof (Coördinatie) 
 Wil Berkhout Maria Gassman
 Greet Kerremans Tiny Uljee
 Henk Schuurman Nellie Rietveld
 Jannie Veltman 
Public relations Joan Gerritsen Jan Rempt 
 Elly Vrijhoef 
Grime solisten Jan Ruedisueli 
Grime koorleden Jannie Hofman (Coördinatie) 
 Carla Bout Jan-Willem Bruins
 Dini Knies Sandra Gassman
 Joan Gerritsen Ingrid van Iterson
 Ellen de Lange Nellie Rietveld 
 Ineke van Vliet 
Kaartverkoop Henk Lakerveld 
Podiumbouw/stoelen Fa. Kuyf en Zn. BV 
Zaalversiering Intratuin Amsterdam 
Licht en lichtontwerp Compact Light 
Geluid  Ampco Pro Rent 
Verzorging tekstboeken Ferry Vahrmeijer 
Programmaboekje Arie Bervoets Ben Putter 
 Iet van der Veen 
Druk- en kopieerwerk Schaap en Zandvliet 
Mentoren Leny Bruins Henk Lakerveld 
 Ben Putter Lenie Roelofsen  
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Drogisterij Diemen Noord 

gecertificeerd 
Gruttoplein 15  1113 HL  Diemen 

Tel. (020) 699 99 44 
Wij bezorgen ook bij u aan huis 

 

 
 

Kruidenhof, 1112 PB  Diemen, Tel. 020-6904928 
 

Onze openings-, sluitingstijden zijn: 
Ma. t/m Vr. 08.30-20.00 uur 
Zaterdag    08.00-18.00 uur 

 
In de Super de Boer Winkels waar de Super de Boer 

Klantenkaart wordt uitgegeven spaart u elektronische ROCKS. 
 

 

 
Fred Raymond 

 
De componist van Maske in blau, Fred Raymond, werd op 20 april 1900 in Wenen 

geboren. Hij overleed in het Duitse Überlingen op 10 januari 1954. 

 

Friedrich Vesely, die zich als componist Fred Raymond zou gaan noemen, was 

aanvankelijk voorbestemd voor de handel. Al op jeugdige leeftijd voelde hij zich 

echter tot de muziek aangetrokken. Hij speelde aardig piano en toen hij 24 jaar 

was werd hij cabaretpianist. Spoedig gaven de chansons, die hij op teksten van 

Fritz Löhner, Beda, Fritz Rotter e.a. schreef, hem in binnen- en buitenland 

bekendheid: Ich hab’ das Fräulein baden seh’n; In einer kleinen Konditorei en 

vooral, Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren. Het laatste lied vormde de 

basis van zijn eerste gelijknamige operette die in 1927 in première ging. 

 

De populariteit van In einer kleinen Konditorei buitte hij eveneens uit: ook 

daaromheen schreef hij een operette. 

 

In 1933 vestigde hij zich in Berlijn waar hij, voornamelijk op teksten van Heinz 

Hetschke, operettes schreef die in het Metropol Theater met veel succes werden 

opgevoerd. Daarvan heeft Maske in blau zich tot op heden weten te handhaven. 

 

Men heeft Fred Raymond wel verweten dat hij geprofiteerd heeft van de 

veranderde politieke omstandigheden in Duitsland, waardoor met name zijn 

operettes de plaatsen konden bezetten die openvielen doordat werken van “niet 

gewenste” componisten niet langer mochten worden opgevoerd. Ook heeft men 

hem gedoodverfd als na-aper en als plagiaatpleger. 

 

Dit alles neemt niet weg dat met name Maske in blau een vlotte, vrolijke, naar 

musical neigende, operette is.  

 

 

Bron: Het Elseviers groot Operette- en Musicalboek van Fred Bredschneyder. 
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Donaties 
 
Financiële ondersteuning door middel van donaties is voor EDOG onontbeerlijk om 
de kosten te kunnen dekken voor onze voorstellingen. Word daarom donateur. 
 
Voor minimaal € 9,50 bent u persoonlijke donateur met recht op € 2,00 reductie 
op een toegangskaart. 
 
Voor minimaal € 16,00 bent u gezinsdonateur waarbij u voor maximaal 2 personen 
€ 2,00 reductie krijgt per toegangskaart. 
 
Bovendien heeft u als donateur recht op een plaats op één van de eerste 11 rijen 
en krijgt u jaarlijks ons infoboekje. 
 
U kunt zich als donateur aanmelden door onderstaande bon in te vullen en af te 
geven bij de tombolastand in de zaal of te verzenden naar: 
 
H. Lakerveld, Rode Kruislaan 289, 1111 NL  Diemen. 
 
 
 
Ondergetekende:.................................................................…............ 
 
Adres:..........................................................................…..........…...... 
 
Postcode:.............................te…………...................….......…........... 
 
Geeft zich hierbij op voor een: O gezinsdonatie á € 16,00 
 O persoonlijke donatie á € 9,50 
 
Hij/Zij betaalt per O acceptgiro  
 O contant 
 O per giro 1791233 t.n.v. 
  EDOG 1113 EA  Diemen 
 
 
Handtekening:............................................................. 
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WIJ ZOEKEN SPONSORS!! 

 
De producties van EDOG kosten geld, veel geld. 
Om onze kwaliteit op dit niveau te kunnen voortzetten zijn wij op zoek naar 
sponsors. 
Welke persoon, welk bedrijf, welke instelling is bereid ons financieel te 
ondersteunen? Er is binnen EDOG altijd wel een fonds te vinden: 
 
 Nieuw gereedschap voor de decorploeg 
 Een nieuwe naaimachine voor de kostuumploeg 
 Stoelenhuur 
 Nieuwe piano 
 Orkest huren 
 
 
 

Uw reactie gevraagd 
 
EDOG hecht veel belang aan uw waardering voor onze voorstellingen. Uw kritiek, 
positief of negatief, nemen wij graag ter harte. EDOG streeft er immers naar u 
ook volgend jaar een plezierige avond te bezorgen. 
 
Surf, na de voorstelling, naar onze web site www.edog.nl, klik op Uw reactie en 
reageer. 
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EDOG VERHUURT O.A. 
 

Kleding voor diverse operettes 
*Tiroolse Kleding      *Japanse kleding 
*Uniformen     *Baljaponnen     *Etc. 

 
Rekwisieten voor diverse operettes. 

Muziekstandaards ten behoeve van het orkest. 
 

Inlichtingen bij de bestuursleden. 
 

 
 

Welke operettes speelde EDOG 
 
 

1980 In het Witte Paard 1992 La Vie Parisienne 

1981 Een Walsdroom 1993 De Czardazvorstin 

1982 De Czardasvorstin 1994 The Desert Song 

1983 Clivia 1995 Een nacht in Venetië 

1984 Een nacht in Venetië 1996 Viktoria en haar huzaar 

1985 De klokken van Corneville 1997 De Kermisklanten 

1986 Mikado 1998 De Vogelkoopman 

1987 Der Bettelstudent 1999 Gräfin Mariza 

1988 De Vogelkoopman 2000 La fille de madame Angot  

1989 Zigeunerbaron 2001 Boccaccio 

1990 Boccaccio 2002 Der Bettelstudent 

1991 In het Witte Paard 2003 Die Lustige Witwe 

 
 

 
 

Taxicentrale Amsterdam B.V. 
 

 B  L  O  K  B  A  N  D      T  A  X   I   ® 
     WISSELOORDPLEIN 2 1106 MH  AMSTERDAM 

 
 
 

 

 
 

Voor het bestellen van taxi's 
 

bel (020) - 6 77 77 77 
 

24 uurs service 
 



uande
Libris boekharrtlel - ka

rhBef
ntoorboekhandel

Van pnperclip

tot Van Dale

claes van maarssenplein 52,ltll jg diemen
tel 020-ó90 5940, fa"x. 020-600 ZS9O, e-mail: vderhoef@xs4all.nl

Kaal'tt.n - llapeter.ie . cadeaux - bijorrx

Een bijzondere
kaart is een

Ecriture kaart
claes van maarssenplein 52, 1111 jg diemen

tel. 020-690 5940, fa"r. 020-600 2596, e-mail: rderhoef@xs4all.nl


