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Rolverdeling

Joseph

Vertelster
.iakob/Fotifar
Fanao

Mevrouw Potifar

Florlan Konings

Marjolein Scheeper

Henk Scheeper
Edwin van Grasstek
Silvia Bergsma
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Aser
Ben.jamin

Dan

Gad/bakker
lssakar

Juda

Levi

lllaftali/butler
Ruben

Simeon
Zebulon

Joram Mallien
Olivier Hunnik
Jeroen Damman

Rob Burger (d)

Peter Roest

Robert Droog
Henk Vogelzang
Jurian Snoeij (d)

Frans Hoohenkerk
Diederik de Graaf
ïonv Caprino
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Demi Buitendarn
Linda Damman
Alma Hunnik
Lotte Keizer

Melanie de Rooi

Lugiana Caprino, Sven van Es, Youri van Es, Alana Gerlof, Britt Gerlof, Lian van

Grasstek, Nika van Grasstek, Suus Keizer, lvy Kromopawiro, Yentle Plokker,

Benjamin Vos, Charlotte Vos, l-ieke Zwart, Lisa van der Velden.

Brenda Abma, Wil Berkhout, Reintje Blokpoel, Carla Bout, Rinus Buys, Riek

Ellenbenger, Anita Florijn, Dory Frinsel, Ria Gerlof, Thea van Grasstek, Yolanda Hall,

.,lannie Hofman, Belinda Huiden, Julla Klarenbeek, Dini Knies, Loes Kock, Bertus

Meister, Connie Morel, Caroline Nieuwerdijk, Piet Oostwal, Aafke van Rhijn, Cees

van Rhijn, Arno Sieswerda, Marianne Stam, Gea Tas, Tiny Uljee, Belinda Veen,

Jannie Veltman, Els Villerius-Morel, Marieke Vos-Hardonk, Elly Vrijhoel Mlarian

Wagenaan, Milly Willemse.

iessica Disch, Reina Jongkind, Marijn Kanters, Jessica van Leeuwen, Jesse

Posthumus, Eva Supèr van Balletschool Van den Ende

Joke op 't Land viool Jurgen Burdorf gitaar

Mieke Keizer fluit, altfluit Pieter van Lier basgitaar

Mascha Hogendoorn klarinet en altsax Jeroen Dur drums
Joost Keizer trompet Rosite van der muzikale leiding
Erwin Bous hoorn Woude en keyboards
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Muziek:Andrew Lloyd Webber Teksten:Tim Rice

Vertaling: Martine Bijl

Regie & choreografie Erik Damman
Repetitor, muzikale leiding Rosite van der Woude
Coördinatie van sporthal tot theater Jeroen Damman
Decorontwerp Margot Holtman en Rinus Buys

lnspeciënt Marianne Stam

Decorgroep Reintje Blokpoel, Rinus Buys, Peter Rieu, Cor

Veltman, Cees Stam, Chris Kooi
Kleding Jannie Hofman, Dini Knies, Connie Morel,

Marianne Stam, Folkert Bakker, Henk Vogelzang
Licht en lichtontwerp Joep Vermeulen (Prodelight) en Jorik Damman
Geluid & zendermicrofoons Sjoerd van der Worm en Casper van Beek

Quemaster Justin Stam

Grime lelding Silvia Bergsma

Souffleuse Carla Bout

Crew 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 Joseph
EDOG hecht veel belang aan uw reactie op onze voorstellingen.
U kunt uw reactie plaatsen op: www.edog.nl onder "Reactie" of op

www.facebook.com/edogtheater

Huishoudelijke mededelingen
Het is verboden om in de zaal te roken.
De eerste rij is gereserveerd voor de genodigden.

De rijen 2llm 10 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.



Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat is een musical van Andrew Lloyd
Webber en Tim Rice, gebaseerd op het verhaal van Jozef en zijn broers uit
de Bijbel (Genesis 37-47).
Het muzikale genie Andrew schreef de eerste versie al toen hij 17-18 jaar was. Toen hij
studeerde in Oxford ontmoette hij Tim Rice. Samen vervaardigden ze de musical 'The likes
of us' over het leven van Dr. Thomas John Bernardo, die zich in de vorige eeuw inzette
voor verwaarloosde kinderen. Tot een opvoering is het echter niet gekomen.
Tim hleld van rock and roll, Andrew wilde musicals schrijven. Hun volgende werk was dan
ook de rockmusical/oratorium 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat', voor het
eerst uitgevoerd tijdens een schoolconcertvan de koorschool Colet Court in 1968. In

datzelfde jaar werd het, in een uitgebreidere versie, op de plaat opgenomen. Tijdens het
Edinburgh Festlval van 1972 beleefde de toneelbewerking ervan zijn première.
Samen met Tim Rice heeft hlj er uiteindelijk een avondvullende voorstelling van gemaakt.
De première in het Royale Theatre op Broadway was op 27 januari 1982. ln 1991 ging de
show in première in het London Palladium in Londen. Hoewel het succes in eerste
instantie bescheiden was, groeide de productie na de latere successen van het stel, Jesus

Christ Superstar en Evita, eveneens uit tot een musicalhit die diverse keren in
herproductie ging.

ln 1999 werd een videoversie uitgebracht met Donny Osmond in de hoofdrol.
ln 2OO7 werd er op de Britse televisie een show uitgezonden waar kijkers de nieuwe
Joseph konden kiezen. ln het programma Op zoek naor Joseph werd de hoofdrolspeler
voor de Nederlandse musical gezocht. Dit programma werd gewonnen door Freek Bartels.
ln december 2008 is de eerste Nederlandse editie van de musical in première gegaan.

Het verhaal

De musical Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat is geïnspireerd op het
beroemde verhaal van Jozef in het oude Egypte , waarin hij zich ontwikkelt van zijn
vaders oogappel tot onderkoning van het land. Het is de enige musical ter wereld die
zeven muziekstijlen verenigt, waaronder Rock 'n Roll, Calypso en Disco. Wanneer
Jozef wordt verkocht als slaaf aan Potifar door zijn elf jaloerse broers gaat hij aan het
werk als piramidebouwer. Jozef heeft een zwak voor de vrouw van zijn slavendrijver
Potifar en wanneer hij haar probeert te verleiden belandt hij in de gevangenis, waar
hij erachter komt dat hij over een heel bijzondere gave beschikt. Door deze gave kan
hij de betekenis van dromen uitleggen , hiermee weet Jozef de Farao goed advies te
geven over een van de Farao's slechte dromen. Als dankvoor zijn hulp heeft de Farao
een wel heel bijzonder cadeau. Hij kroont Jozef namelijk tot onderkoning van Egypte.
Op dat moment verschijnen ook Jozefs broers die worden geteisterd door een
hongersnood. Doordat zijn broers hem niet herkennen, weet hij ze op de proef te
stellen. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat is een verhaal over
volwassen worden, jaloezie en vergeving .


