
Aan alle bij de Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG) aangesloten verenigingen. 

Op zaterdag 1 juni 2013 viert de VG haar 60-jarig jubileum en zoals we al eerder kenbaar  
hebben gemaakt willen we dit op een bescheiden manier vieren. Bescheiden, maar wel met 
activiteiten waaraan leden van de aangesloten verenigingen kunnen deelnemen.
Een van de activiteiten die we willen organiseren is een Play-In voor muzikanten,  zangers en 
zangeressen. Zij zullen op 1 juni de muziek instuderen en later op die dag ten uitvoer brengen 
voor een groot publiek in het Witte Theater. 
Het grote publiek bestaat uit vertegenwoordigers van alle bij de VG aangesloten verenigingen 
en genodigden, die te zijner tijd daarvoor een uitnodiging ontvangen.
Wat betreft de Play-In: we hebben twee dirigenten bereid gevonden om deze dag met alle 
Play-inners te gaan invullen. Michiel Drijver zal het instrumentale deel en de uiteindelijke 
uitvoering  verzorgen  en  André  Jansen  zal  de  zangers  en  zangeressen  begeleiden  bij  het 
instuderen van de liederen. Er moet natuurlijk wel aan een paar kleine eisen worden voldaan 
wil men mee kunnen doen. 
Blazers, accordeonisten en slagwerkers worden uitgenodigd, maar moeten voldoen aan het A-
diploma  (HaFaBra)  of  een  vergelijkbaar  niveau.  Helaas  zijn  strijkers  uitgesloten  van 
deelname.
Zangers en zangeressen moeten bekend zijn met de melodie van de gekozen muziekstukken, 
te weten:  The Lion King,
            West Side Story
             Jesus Christ Superstar
             Sound of Music
             Cats (Memory)
             Wizzard of Oz (Can’t you feel a brand new day) 
Uit deze muziekstukken zal een keuze worden gemaakt en het lijkt ons een leuke uitdaging 
voor iedere zanger(es) en muzikant om mee te doen.
Om het geheel goed in kaart te krijgen vragen wij  u als vereniging de deelnemers op te geven 
en daarbij te vermelden om welk instrument of  stemsoort het gaat. 
Deze lijsten vóór 25 april sturen naar info@develsergemeenschap.nl 
U zult begrijpen dat er natuurlijk een grens is aan het aantal deelnemers. Als we over die 
grens heen gaan, zullen we in overleg met de dirigenten een verdeelsleutel hanteren.
Alle  deelnemers  worden  op zaterdag  1  juni  uiterlijk  om 9.45 uur  verwacht  in  het  Witte 
Theater te IJmuiden. 
De instrumentalisten in de Grote zaal en de zangers(essen) in de bovenzaal.

Dagindeling:  10.00 - 11.15 u. repetitie       -     11.15  - 11.30 u. koffiepauze
                       11.30 - 12.30 u. repetitie       -     12.30  - 13.15 u. lunchpauze (wordt verzorgd)
                       13.15 - 14.30 u. repetitie       -     14.30  - 14.45 u. Koffie/thee pauze
                        14.45 - 15.30 u. gezamenlijke repetitie Grote zaal
                              16.00 - 16.25 u. concert uitvoering

Wij hopen op een mooi aantal deelnemers voor deze bijzondere Play-in. 
Dan wordt deze dag een onvergetelijke dag.
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