
ED OG MuztkaaÍ Theatt; Diemen
presenteert

20 en ZÍ maart 20 15
de meezingmusícaÍ

van Annie M.G. Schmidt enHarry Banntnk

1€

$
$(
"t

s.t

i

goPitu.'''
§he t'

'i;.

Toegangsbewijs

Aanvang 20:00 -Zaal open L9:00

Een maa I verkochte toega ngskaa rten
worden niet retour genomen.



Rolverdeling

Zuster Klivia:

Buurman Boordevol:
lngenieur:
Jet:
Janneke:

Bertus:

Bobby:

Gerrit/Opa:
Mevr. De Kneu:
Het Hoofd:
Dirk:

Notaris:
Lorre:

Joke op't Land

Clara van der Woude
Mieke Keizer

Pieter van Lier

James Pollard
Jeroen Dur
Rosite van der Woude

Gea Tas

Henk Scheeper
Robert Droog
Marjolein Scheeper
Mellany Freen

Tony Caprino
Jurian Snoeij

Edwin van Grasstek
Riek Ellenberger
Rob Burger
Diederik de Graaf
Peter Roest

Rens Tas

viool
altviool
fluit
contrabas, bas

accordeon, banjo
drums
dirigent/piano

Verder spelen mee

Silvia Bergsma, Wil Berkhout, Reintje Blokpoel, Carla Bout, Joop v.d. Brink, Ton
Brosse, Demi Buitendam, Rinus Buijs, Linda Damman, Anita Florijn, Dory Frinsel,
Ria Gerlof, Thea van Grasstek, Gert Groeneveld, Yolanda Hall, Jannie Hofman,
Alma Hunnik, lngrid Jörgensen, Lotte Keizer, Julia Klarenbeek, Agnes Klos, Dini
Knies, Linda Kooi, Bertus Meister, Conny Morel, Rina Mosterd, Piet Oostwal, Peter
Roest, Margreet Smitka, Marianne Stam, Nico Troost, Belinda Veen, Lisa Veen,
Jannie Veltman, Elly Vrijhoef, Marian Wagenaar en Mary Willemse.

Orkest



Ja Zuster, Nee Zuster

Bewerking, regie en choreografie: Erik Damman
Regie assistente: Jade Vermeulen
Decor ontwerp: Jaap Priem
Rekwisieten : Cees Stam
Verhaal: Annie M.G. Schmidt
Muziek: Harry Bannink
Arrangementen: Rosite van der Woude
Geluid en zendermicrofoons: Sjoerd van der Worm en Casper van Beek

Qmaster: Justin Stam
Licht en lichtontwerp: Prodelight - Joep Vermeulen
Grime: Jan Ruedisueli
Kleding: Jannie Hofman, Dini Knies, Marianne Stam
Audio visuele ondersteuning: Arie Bervoets

Grew en Vrijwilligers
EDOG MuzikaalTheater bedankt alle vrijwilligers en crewleden die een onmisbare
bijdrage hebben geleverd aan deze sprankelende productie.

EDOG steunen
EDOG Muzikaal Theater vindt het belangrijk om een kwalitatief hoogstaande voorstelling
te presenteren aan de toeschouwers.
Om de kosten te dekken is financiële ondersteuning van de Gemeente Diemen, sponsors
en donateurs onontbeerlijk. Wilt u ons steunen door donateur of sponsor te worden?
U kunt ook lid worden en meedoen aan de volgende productie. Maar wellicht trekt het u
meer om achter de schermen mee te helpen om van een sporthal een theater te maken.
lnformatie hierover vindt u op de informatiestand bij de tombola tafel en op onze website
www.edog.nl.

Reacties op Ja Zuster, Nee Zuster
EDOG hecht veel belang aan uw reactie op onze voorstellingen.
U kunt uw reactie plaatsen op: www.edog.nl onder "Reactie".

Huishoudelijke mededelingen
Het is verboden om in de zaal te roken.
De eerste rij is gereserveerd voor de genodigden.
De rijen 2l/m LO zijn gereserveerd voor onze donateurs.
Het is niet toegestaan te fotograferen met flits tijdens de voorstelling.
U wordt verzocht uw mobiele telefoon geheel uit te schakelen.



Het verhaal
Het verhaal speelt in een tijd dat in Nederland de stoepjes nog geveegd werden,
de was op maandag werd gedaan en de minister-president altijd gelijk had.
Rusthuis Klivia in de Primulastraat is een nogal chaotisch rusthuis, waar zuster
Klivia de scepter zwaait. De bewoners krijgen het regelmatig aan de stok met de
boze buurman Boordevol, eigenaar van het pand maar zelf wonend in het
kleinere huÍs ernaast.
Hij ergert zich groen en geel aan het rusthuis. Hij probeert de bewoners op alle
mogelijke manieren, het huis uit te krijgen, omdat hij 's nachts geen oog meer
dicht doet: een rusthuis vol herrie is het! Maar het lukt zuster Klivia, samen met
de lngenieur, de tweeling Jet en Janneke, de jongens Bobby en Bertus, en later
ook Gerrit de inbreker en zijn opa, om het rusthuis open te houden.

Over Ja zuster nee zuster
"Ja zuster, nee zuste/' is een musical naar de historÍsche en misschien wel
beroemdste Nederlandse gelijknamige televisieserie van de vorige eeuw. De

televisieserie begon in december 1966 en stopte na twintig afleveringen in april
L968. De opnamen werden gemaakt op Ampexbanden die later vrijwel allemaal
werden hergebruikt, omdat de banden zelf meer kostten dan de acteurs en de set
bij elkaar. Daardoor zijn alle afleveringen, op één na, verloren gegaan. Volgens
verschillende bronnen is het materiaal alvrij snelgewist, vermoedelijk al in L969
of L97O. De buitenopnamen met L5 liedjes werden op film geschoten en zijn
daarom bewaard gebleven. ln de oorspronkelijke serie kwamen 58 liedjes voor. Er

is ín december2Ol2 in het archief van de VRT in Vlaanderen beeldmateriaal
opgedoken (Noor Zwitserlond).
De serie won in 1-967 de Gouden Televizier-Ring. Eind 1999 ging het gelijknamige
toneelstuk Ín première, en in oktober 2OO2 de gelijknamige film. ln het seizoen
2009/2010 was in theaters door heel Nederland de musicalversie van Ja zuster,
nee zuster te zien, geregisseerd door Eddy Habbema.

Met dank aan
EDOG MuzikaalTheater bedankt alle donateurs en sponsors die voor de

musicalproductie Ja Zuster, Nee Zuster van onmisbare steun zijn geweest
O.a. de Gemeente Diemen, Timmerbedrijf L. Tas, The Plumbers Bij de Handte
Loodgieters B.V.

Voor vragen of kaarten bestellen 06 46 L7 05 6L

of info@edog.nl of www.edog.nl


