
Hallo zangers/zangeressen van Turandot!Voor de vakantie willen wij jullie informeren over het vervolg van Turandot. De 
voorstellingsdata, locatie en repetities zijn bekend, zodat we na de vakantie doelgericht aan de slag kunnen gaan. Wij 
hebben er zin en vertrouwen in dat er volgend jaar een prachtige opera op de planken staat.VoorstellingenDe voorstellingen
vinden plaats van 17 t/m 30 april 2006. De locatie is inmiddels ook bekend: De Post-Kogeko hal aan de Tiendweg in 
Schipluiden.Hieronder staan de orkestrepetitie, generale repetitie, technische doorloop en de voorstellingsdata vermeld. 
De repetities zijn in de sporthal.Repetities:07-04-2006 14:00 repetitie + orkest + solisten locatie wordt nader bekend 
gemaakt11-04-2006 20:00 technische doorloop in groepen, heel de dag 12-04-2006 20:00 generale repetitie in groepen, 
ook 's middags De voorstellingen:13-04-2006 20:00 try-out15-04-2006 20:00 try-out17-04-2006 20:00 première18-04-
2006 20:00 voorstelling20-04-2006 20:00 voorstelling21-04-2006 20:00 voorstelling23-04-2006 20:00 voorstelling25-04-
2006 20:00 voorstelling27-04-2006 20:00 voorstelling30-04-2006 20:00 voorstellingNB. Koninginnedag valt in 2006 op 
29 aprilRepetitieschemaVoordat het april is moeten we nog wel repeteren. Hieronder staan de repeteerdata van augustus tot
en met april:De repetities zijn zoals afgelopen jaar, u zingt dus in uw eigen koor op de normale tijden op maandag en 
donderdag.

Augustus 22, 29 25September 12, 19, 26 1, 15, 22, 29Oktober 3, 10, 24, 31 6, 13, 27November 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24De
cember 12, 19 1, 8, 15, 22Januari 9, 16, 23, 30 12, 19, 26Februari 6, 13, 20 2, 9, 16, 23Maart 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30Ap
ril 3 6
Stemgroep repetitiesUit ervaring is gebleken dat repetities per stemgroep zeer veel progressie opleveren. Er is voldoende 
tijd om specifieke moeilijkheden per stem te repeteren, en eventuele onduidelijkheden op te lossen. Deze repetities vinden 
plaats in het Dario Fo te Poeldijk. Hieronder de data van de stemgroep repetities.Sopranen: 
31-10-2005 tijd: 19:00 tot 20:3007-11-2005 tijd: 19:00 tot 20:30Mezzo's: 
14-11-2005 tijd: 19:00 tot 20:3021-11-2005 tijd: 19:00 tot 20:30Alten: 
28-11-2005 tijd: 19:00 tot 20:3012-12-2005 tijd: 19:00 tot 20:30Tenoren: 
19-12-2005 tijd: 19:00 tot 20:3009-01-2005 tijd: 19:00 tot 20:30    Bassen: 
16-01-2006 tijd: 19:00 tot 20:3023-01-2006 tijd: 19:00 tot 20:30Gezamenlijke repetitiesWe gaan de koren bij elkaar 
voegen voor een aantal gezamenlijke repetities. We hebben er 6 in de planning staan. Deze gezamenlijke repetities 
beginnen vanaf 20 maart op elke maandag- en donderdagavond in het Dario Fo college.Dus: 20, 23, 27 en 30 maart, 3 en 6 
april.Spel- en uitspraaklessenVanaf september 2005 komt er een Italiaanse docent om ons de juist Italiaanse uitspraak te 
leren. Ook worden er spellessen gepland om goed op het podium te kunnen staan en de zang te kunnen toepassen in de 
sfeer en het verhaal van de opera. Over de data en tijden voor de spel- en uitspraaklessen wordt u na de vakantie 
geïnformeerd. We streven er naar om deze lessen op de vaste repetitieavonden te laten plaatsvinden. Een hele fijne 
vakantie en tot ziens in augustus!Rick Schoonbeek. 


