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Dit weekend zal EDOG voor de eerste maal in haar geschiedenis een  
musical ten tonele brengen, want net als vele andere operette verenigingen 
heeft EDOG de beslissing moeten nemen om te kiezen voor musical.  
Operette is onder jongere mensen namelijk niet "in" en EDOG kan alleen 
maar voort blijven bestaan als er jongere leden bij komen.  
Musical daarentegen is helemaal "hot" vandaar deze switch. Alleen moeten 
die jongere mensen nog even worden overgehaald om "op de vereniging te 
komen" en daaraan wil ik doormiddel van dit stukje proberen een bijdrage te 
leveren. Ik doe nu voor de achtste keer als gastsolist mee, dus ik kan u wel 
een aardig "kijkje in de keuken geven". 
 
EDOG is een vereniging waar mensen van alle leeftijden iedere  
maandagavond bijeenkomen om met veel plezier hun gezamenlijke hobby te  
beoefenen. De jongste kant van de vereniging wordt gevormd door mijn  
eigen dochter Mellany van 17 en haar vriendin Deborah van 16, dan is er een 
grote "midden groep", en ja, er zitten ook een aantal ouderen op het koor.  
Zij zijn vaak al meer dan 25 jaar lid, en zolang dat medisch en  
artistiek verantwoord is mogen ze dat wat mij betreft ook zeker blijven, want 
ze kunnen nog lang genoeg "achter de geraniums" zitten nietwaar?  
De repetitieavonden zijn altijd erg gezellig en er wordt veel gelachen.  
Maar er wordt zeker ook serieus gewerkt, want er moet straks natuurlijk wel 
een kanjer van een voorstelling staan! 
 
Misschien denk je  nu bij jezelf; "Dat klinkt best leuk, Ik zou wel eens zo'n 
gezellig avondje EDOG mee willen maken" Nou, dat komt dan mooi uit, want 
zoals je op de flyer, die je voor aanvang hebt gekregen, kunt lezen, worden 
er op 22 april en 9 september gratis workshops gehouden, waarbij je kennis 
kunt maken met mij en al die andere leuke mensen! Dus, zoals die blonde 
van de TV altijd uit volle borst roept: "KOM OP NOU" 
Probeer het gewoon een keer, wat heb je te verliezen?  
 
Muzikale groeten van Mark Freen 

ANATEVKA - EDOG Muzikaal Theater     www.edog.nl           

       
                              PRESENTEERT  

                       ANATEVKA 

PROGRAMMA 
 

 

22 en 23 maart 2013 

DIEMER OPERETTE THEATER (SPORTHAL DIEMEN) 

PRINSBERNHARDLAAN 2 

 

 



ANATEVKA - EDOG Muzikaal Theater     www.edog.nl       2 

 

ANATEVKA - EDOG Muzikaal Theater     www.edog.nl         19 

 

 Reacties ANATEVKA 

 Met dank aan 

 
EDOG hecht veel belang aan uw waardering voor onze voorstellingen.  
Uw reactie nemen wij graag ter harte. EDOG streeft er immers naar u ook  
volgende jaren een plezierige avond te bezorgen! Tips zijn dus altijd  
welkom. U kunt na de voorstelling surfen naar www.edog.nl , klik op 
“reactie” en u kunt uw reactie plaatsen. 

 
EDOG Muzikaal Theater bedankt alle adverteerders en donateurs die voor de 
musicalproductie Anatevka een onmisbare steun zijn geweest! 
O.a. de volgende sponsors en adverteerders: 

 De Gemeente Diemen 

 De Rabobank 

 Het Meerlandenfonds 

 autobedrijf Ordas 

 Unitex B.V. 

 De Fa. J. Buitenhuis & Zn. Timmer en aannemersbedrijf 

 Saan Verhuizingen B.V. 
Ook bedanken wij de medewerkers van De Omval, Sporthal Diemen en 
Brandweer Diemen! 
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 Donaties 
 
Wij van EDOG vinden het belangrijk om een culturele bijdrage te leveren aan 
de deelnemer en de toeschouwer. Mede dankzij de donaties is het mogelijk 
voor EDOG om deze bijdrage te leveren. 
 
Financiële ondersteuning door middel van donaties is dan ook voor EDOG 
onontbeerlijk om de kosten te dekken voor onze voorstellingen.  
Wordt daarom donateur! 
 
Voor minimaal € 9,50 per jaar bent u donateur met recht op € 2,- korting op 
twee toegangskaarten. 
 
Als donateur hebt u tijdens de uitvoeringen recht op een plaats op rij 2 t/m 12 
in de zaal. Tevens krijgt u jaarlijks ons infoboekje. U kunt zich als donateur 
aanmelden door onderstaande bon in te vullen en af te geven bij de tombo-
lastand in de zaal of te verzenden naar: 
 
Dini Knies, Joh. Van Soesdijkstraat 19,1111 AZ Diemen 
 
Ondergetekende:……………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………… 
 
Postcode:………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer:……………………………………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………………………… 
 
Geeft zich hierbij op als: O persoonlijk donateur € 9,50 pj 
    O gezinsdonateur € 16,- pj  
    O contant aan de kassa 
    O per giro 833199 t.n.v. EDOG 1111 ZP  
     Diemen   
 
Handtekening: 
 
 
………………………………………...     
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 Bewerking, regie en choreografie: 

  Erik Damman 

 
 Dirigent, repetitor, muzikale leiding en choreografie: 

   Rosite van der Woude 
 

 Nederlandse vertaling: 

  Koen van Dijk 

 
 Muziek: 

  Jerry Bock  

 
 Liedteksten: 

  Sheldon Harnick 

 
 Verhaal: 

  Joseph Stein 

  Gebaseerd op de Sholem Aleichem verhalen  

  met speciale toestemming van Arnold Perl 

 
 Oorspronkelijke titel: 

  Fiddler on the Roof  

 

  

  

 ANATEVKA 
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 Bestuur EDOG  

 Huishoudelijke mededelingen 
 Het is verboden om in de zaal te roken 

 De eerste rij is uitsluitend gereserveerd voor genodigden 

 De rijen 2 t/m 10 zijn gereserveerd voor donateurs 

 Het is niet toegestaan te fotograferen met flits tijdens de voorstelling 

 U wordt verzocht uw mobiele telefoon geheel uit te schakelen 

 Eenmaal verkochte toegangskaarten worden niet retour genomen 
 

 
Voorzitter    Jannie Hofman  
Secretaris    Julia Klarenbeek  
Penningmeester    Riek Ellenberger 
Algemeen bestuurslid   Dini Knies 
Algemeen bestuurslid  Peter Roest  
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 Organisatie EDOG 
 
Rekwisiteur   Cees Stam 
Souffleur   Carla Bout 
Regie assistent   Florentyna Elderkamp 
Decorbouwers  Cees Stam  Jan Rempt  
    Co Gassman Chris Kooi  
    Rens Tas  
Decorschilders  Reintje Blokpoel Jaap Priem   Maria Gassman    
    Marianne Stam Cor Veltman 
Kostuumcommissie Marja Eikelhof (coördinatie)  
    Jannie Hofman Wil Tim 
 
Propagandacommissie  Jan Eikelhof  (coördinatie) 
    Ria Gerlof  Greet Kerremans 
    Nel Ottenhof  Tiny Uljee 
    Henk Schuurman Jannie Veltman 
Public relations  Riek Ellenberger  
Grime koorleden  Jannie Hofman (coördinatie)  
    Ellen de Lange leerlingen van het ROC 
Grime solisten  Jan Ruedsli en assistent 
Geluid en  
zendermicrofoons  Provid Media Specialist Martin Jacobs 
    Justin Stam   Sjoerd van der Worm 
    Jeroen Damman   Caspar van Beek 
Licht en lichtontwerp Prodelight   Joep Vermeulen 
Coördinatie decor/rekw. Florentyna Elderkamp Jorik Damman 
achter de schermen Erik Damman  Cees Stam  
    Chris Kooi  
Coördinatie kinderen Reintje Blokpoel 
Kaartverkoop  Riek Ellenberger 
PR/programmaboekje Florentyna Elderkamp  (met ondersteuning bestuur) 
Eindredactie boekje Rosite van der Woude 
Website    Diederik de Graaf 
Advertentieacquisitie Jan Rempt 
Videopresentatie  Florentyna Elderkamp 
Promofilmpje  Eric de Boer 
Podiumbouw/stoelen Fa. Kuyf en Zn. BV 
 
Zaalversiering  Intratuin Amsterdam  
Kledingverhuur  Van Staten Impink Kledingverhuur Alkmaar 
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 Geachte gasten 
 
 
bij de presentatie van de musical Anatevka! 
 
 

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Florentyna Elderkamp, student  
Theatermanagement aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ik 
mocht dit jaar EDOG Muzikaal Theater ondersteunen, onder andere als  
regieassistent en bij de marketing. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan! 
 
Ik stond vanaf de eerste kennismaking versteld van de muzikaliteit van 
EDOG en de mooie muziek van de musical Anatevka.  
Het is mooi om te zien hoe alle belangrijke disciplines zoals zang, spel en 
choreografie samenkomen tot een sprankelende productie.  
Het plezier waarmee samen naar een geweldige productie toegewerkt wordt 
vind ik geweldig! Alle talenten die samenkomen tot een productie waar 
EDOG trots op mag zijn!  
 
Bovenal de onmisbare inzet van de leden, vrijwilligers en de minstens zo  
belangrijke onderdelen zoals marketing, sponsoring, donaties, rekwisieten, 
decor, kostuums, licht, geluid etc. die deze productie mogelijk maken.  
 
Het werven van sponsors was met name dit jaar niet altijd even gemakkelijk 
in tijden van bezuinigingen, maar het is EDOG Muzikaal Theater toch gelukt 
om deze sprankelende musical neer te zetten. Gelukkig maar, want waar 
zouden we zijn zonder kunst en cultuur! En niet te vergeten: waar zouden we 
zijn zonder u! 
 
In dit programmaboekje vindt u onder andere de rolverdeling, info over het 
artistieke team, de organisatie van EDOG Muzikaal Theater en hoe u  
donateur kunt worden van EDOG Muzikaal Theater.  
 
De taart is gebakken en staat voor u klaar om van te genieten!  
Heel veel plezier bij de voorstelling ANATEVKA! 
 
Florentyna Elderkamp 
Stagiaire EDOG Muzikaal Theater 
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 Crew 
EDOG bedankt alle crewleden die een  
onmisbare steun hebben geleverd aan deze sprankelende  
productie! 

 Vrijwilligers 
 
Ook wil EDOG graag alle vrijwilligers bedanken (o.a. Arie Bervoets en Jaap 
Priem), zonder wie deze productie niet mogelijk zou zijn geweest! 

 Gastdansers  
Jeroen Damman en Wim Koper 
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 Rolverdeling 

 Orkest 

 Kinderen 

 Koorleden 

Joke op ‘t Land   - viool  Murray Stenhouse  - trombone 
Marije Deul   - cello  Pieter van Lier  - contrabas 
Mieke Keizer  - fluit  Hilde Stolker  - keyboard 
Mascha Hoogendoorn - klarinet Jan-Hendrik Hootsen - slagwerk 
Frank Vermast  - trompet James Pollard  - accordeon 

 
Dirigent: Rosite van der Woude 

Tevye, melkboer : Simon van Hoorn  Fyedka, goj - Diederik de Graaf 
Golde, zijn vrouw : José van Wakeren  Mordcha, de kroegbaas: Mark Freen 
Tzeitel,dochter : Jobke Jolijn Wilson  Rebbe: Rob Burger 
Hodel, dochter  : Mellany Freen   Avram, de boekhandelaar: Ben Putter 
Chava, dochter : Anne van Kersteren  Nachum, de bedelaar: Henk Schuurman 
Shprintze, dochter : Alma Hunnik   Dorpsagent: Peter Roest 
Bielke, dochter : Linda Damman   Grootmoeder Tzeitel: Robert Droog 
Yenthe, de koppelaar : Riek Ellenberger Bediende Rifka - Thea van Grasstek 
Leiser Wolf , de slager : Henk Scheeper Sacha - Ton Brosse 
Mottel, de kleermaker : Edwin van Grasstek Ivan, vriend Fyedka: Gert Groeneveld 
Perchik, de student : Jurian Snoeij  Bühne violist: Lotte Keizer  
Fromme Sarah en Shandel - Marja Eikelhof        

Wil Berkhout, Reintje Blokpoel, Carla Bout, Joop v.d. Brink, Maria Gassman, 
Ria Gerlof, Jannie Hofman, Julia Klarenbeek, Dini Knies, Linda Kooi, Bertus 
Meister, Rina Mosterd, Nel Ottenhof, Margreet Smitka, Marianne Stam, Tiny 
Uljee, Jannie Veltman, Belinda Veen en Debora de Wit  

Sven van Es, Xandor Tokkie, Linda Damman, Alana Gerlof, 
Alma Hunnik, Lotte Keizer, Rianne vd Mark, Josien Roest, 
Madelief Uljee, Naomi de Wit, Lisa van der Velden en 
Linde Bronkhorst 
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Wethouder van cultuur Mevr. Pietersen 

 

Ook dit jaar mag ik als wethouder van Kunst en Cultuur een voorwoordje 
schrijven in het programmaboekje van EDOG. En wel voor een heel  
bijzondere voorstelling; namelijk de musical Fiddler on the Roof. Deze  
musical werd voor het eerst opgevoerd op Broadway in 1964. In Nederland 
kennen we de musical onder de naam Anatevka, vooral bekend door de  
uitvoering met Lex Goudsmit uit 1966. 
 
Maar nu heeft het Eerst Diemer Operette Gezelschap de uitdaging  
aangegrepen om deze voorstelling op de planken te zetten. EDOG Muzikaal 
Theater neemt ons mee naar  het kleine dorpje Anatevka in tsaristisch  
Rusland omstreeks 1905. 
De musical vertelt de lotgevallen van Tevye, een arme melkboer, die met 
liefde, trots en geloof trouw probeert te blijven aan zijn tradities. Zijn vijf  
dochters stellen hem daarbij zwaar op de proef. Maar ook de antisemitisme, 
etnische vervolging en de hoop op een beter leven zijn thema’s die aan bod 
komen in deze voorstelling. En omdat deze thema’s in de 21e eeuw nog 
steeds actueel zijn, staat de musical daarmee met beide benen in de  
actualiteit.  
 
Ik vindt het mooi dat de EDOG juist voor deze musical heeft gekozen en ik 
denk dat EDOG heel veel muziekliefhebbers hier een groot plezier mee doet. 
Natuurlijk wil ik tot slot nog alle vrijwilligers bedanken die dit jaar weer geheel  
belangeloos heel wat vrije uurtjes hebben gestoken in de voorbereiding van 
deze productie. Wederom hartelijk dank daarvoor en hopelijk gaat u nog  
lang door met uw goede werk. 
 
Mevr. Pietersen 
Wethouder van Kunst en Cultuur 
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 Het verhaal 

De geschiedenis speelt zich af in Anatevka, een klein dorp in tsaristisch  
Rusland omstreeks 1905.Tot de arme Joodse gemeenschap van  
Anatevka behoren de vrome melkboer Tevye, diens vrouw Golde en hun 
vijf dochters. Traditiegetrouw zullen de meisjes door bemiddeling van 
Yente, de koppelaarster aan de man moeten worden gebracht.  
 
Voor de oudste, Tzeitel, is al een geschikte kandidaat gevonden: weduw-
naar Leiser Wolf, de rijke  slager van Anatevka. Maar Tzeitel heeft zo haar 
eigen ideeën over het huwelijk en de liefde. Ook de andere dochters zijn 
vast van plan, zelf hun bruidegom te kiezen.  
 
Tevye komt in een moreel dilemma  terecht. Steunt hij de rebelse ideeën 
van zijn dochters, of houdt hij halsstarrig vast aan de traditie?  
Op de achtergrond speelt de moeilijke positie van de Joden in het dorp.  
De katholieke dorpsagent kan vreselijke maatregelen niet tegenhouden. 
Zullen de dorpsbewoners volgens hun tradities kunnen doorleven in  
Anatevka? 
  
 
 
Op de passerel voor het toneel staan twee teksten in het Hebreeuws: in 
het midden staat ‘welkom’, aan de zijkanten staat ‘sjalom, vrede’. 
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Dirigent, repetitor, muzikale leiding en choreografie: 

   Rosite van der Woude 

 
Rosite van der Woude speelt piano vanaf haar vijfde jaar. 
Ze kwam al jong met koorzang in aanraking, want ze zat 
van haar twaalfde tot haar achttiende achter de piano bij  
het kinderkoor van de Larense Sint Jansbasiliek, onder  
leiding van haar moeder.  
 
Na het behalen van haar docenten- en solistendiploma’s 
piano aan het Utrechts Conservatorium kwam zij in 1993 in 
dienst bij Joop van den Ende Theaterproducties.  
Daar werkt zij als repetitie- en auditiepianist, als orkestlid en af en toe als 
assistent muzikaal leider, zoals bij ‘High School Musical’ en ‘La Cage Aux 
Folles’ met Jon van Eerd en Stanley Burleson, waar zij vanachter het  
keyboard maar liefst 75 voorstellingen dirigeerde. Momenteel is zij werkzaam 
bij ‘Little Mermaid’ in het Beatrixtheater in Utrecht.  
Na de zomer is zij ook op toneel te zien als bandlid bij de nieuwe productie 
‘Jersey Boys’.  
 
Met veel plezier is Rosite sinds 2010 docent koor en ensemblezang aan de 
Musicalafdeling van de Music Academy InHolland (voorheen Conservatorium 
Alkmaar). Bovendien is Rosite algemeen bestuurslid van overkoepelende 
koren-organisatie Boog, regio Utrecht. 
 
Sinds 2007 is Rosite verbonden aan EDOG. Haar eerste productie als  
muzikaal leider was het succesvolle ‘Im Weissen Rössl’ in 2009. Vanaf die 
productie worden de voorstellingen van EDOG begeleid door salonorkest  
‘La Bohème’; een ensemble dat oorspronkelijk in 1992 is opgericht door  
Rosite en haar twee zusters en wat zich heeft ontwikkeld tot een flexibel  
inzetbaar en dynamisch kamerorkest. Meer informatie over Rosite en  
‘La Bohème’ is te vinden op www.rositevanderwoude.nl ; op Youtube is 
‘La Bohème’ te vinden onder http://youtu.be/oXOUr6ckvmo .  
Dit jaar is ‘La Bohème’ uitgebreid met twee extra orkestleden; wij verheugen 
ons reuze op de prachtige muziek en verwachten, het publiek ook dit jaar een 
fantastische voorstelling te gaan bieden! 

 Artistiek Team 
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 Artistiek Team 

Bewerking, regie en choreografie: 

  Erik Damman 
 
Erik Damman (1963) is al sinds zijn jeugd verslingerd aan 
het  theater. Als troubadour maakte hij in de 6e klas (gr. 8) 
Zijn acteer- en zangdebuut in de jeugdmusical ‘de  
wonderbaarlijke machine van professor Knap’. Vanaf zijn 
16e is hij al lid van EDOG. Bij EDOG heeft hij vele rollen 
gespeeld. O.a. de Ferry van Kerekes (Czardasfurstin),  
Prof. Hinzelman (Im Weissen Rossl), Leonetto (Boccacio),  
Urbain (La Vie Parisienne) en vele andere rollen. 
 
In de tussentijd heeft hij in 2001 Theatergroep Diemen opgericht, heeft 
een periode in het bestuur van Stichting de Theaterschuur gezeten en is 
initiatiefnemer van de cultuurkaart Diemen. Tevens is Erik sinds 2011  
regisseur bij operette vereniging Hulsbergen in Haarlem. 
 
Erik Damman is vanaf het prille begin van EDOG al actief betrokken bij 
EDOG. Na vele (komische) buffo rollen is hij 7 jaar geleden begonnen met 
regisseren van de producties bij EDOG. Zijn producties worden gekenmerkt 
door respect voor de klassieke operette maar passend in de huidige tijd.  
 
Nu waagt hij zich voor het eerst aan een Musical. Musical is volgens Erik 
niets anders dan de operettes uit het verleden. De operette die uit Amerika 
overkwam heette gewoon musical. En dus is hij ervan overtuigd dat EDOG 
Muzikaal Theater ook deze productie weer kan toevoegen aan de lange 
reeks prachtige producties. Hij wenst het publiek van vanavond weer een 

heerlijk avondje uit. 
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Traditie... 
Niet alleen In Anatevka maar overal… 
 
Nederland doet sinds 2 september 2012 mee met het Unesco Verdrag 
ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel 
erfgoed zijn tradities en rituelen die mensen zo belangrijk vinden dat zij 
ze niet verloren willen laten gaan. 
Het Bloemencorso in Zundert, de Boxmeerse Vaart en de                  
Sint Maartensviering in Utrecht zijn de eerste drie typisch Nederlandse 
tradities die zijn uitgeroepen tot beschermd cultureel erfgoed.  

Het gaat om tradities, om gewoonten, die je met anderen deelt 
en die je tot onderdeel maken van een groep of samenleving. Veel van 
wat wij doen en denken hebben wij overgenomen van onze ouders en 
grootouders. Gewoonten en gebruiken die zijn doorgegeven van       
generatie op generatie noemen wij ‘tradities’. Deze vormen onbewust de 
ondergrond van ons dagelijks denken en doen. Zonder tradities zou je 
overal over na moeten denken. Nu doe je veel dingen onbewust, omdat 
het altijd al zo gedaan is. 
Sommige tradities zijn vele honderden jaren oud, andere zijn pas kort 
geleden ontstaan.  
Een voorbeeld van een jonge traditie is de Nieuwjaarsduik in  
Scheveningen, waar mensen in het koude water springen om het begin 
van het nieuwe jaar een speciaal tintje geven. Wat ouder is de traditie 
van het kijken naar skispringen op 1 januari. En nog weer ouder is het 
afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling. 
Ook het doorgeven van recepten van moeder op dochter is een kwestie 
van het in stand houden van tradities. Door dit doorgeven worden      
bepaalde maaltijden al eeuwenlang op dezelfde manier bereid.     
Stamppot bijvoorbeeld is een gerecht dat al eeuwen wordt gegeten. 

Aan de lijst van Nederlandse tradities zullen de komende jaren 
nog vele andere toegevoegd worden. 
 
Traditie is als een lantaarn: de domme houdt er zich aan vast, voor de 
wijze verlicht hij zijn weg. (George Bernard Shaw - Iers-Engelse  
schrijver en criticus -(1856-1950). 
 
 
Reintje Blokpoel 

 Traditie 
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 Foto impressie 
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