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Fantastisch
avondje
uit
inTielmetHarmonie
Koningin
Wilhelmina
Dan staaLJunglebookop d9 lessenaars.De vertoondevideobeelamel heeft dezezaterden van de gelijknamigefilm wordagavondmassaalbezit den muzikaalen perfects1'ngenomenvan de Tielse
chroonbegeleid.
SchouwburgAgnietenhof.En niet Na de pauzeklinkt de ingewikkelzonderreden!HarmonieKoninde Hans ChristianAndersenSuite
gin Wilhelmina - altiid in voor
van Hyldgaard(arrangementDe
verrassendeinitiatieven- is de
Meij).Ook hier smeltenbeelden
geluid tot een mooie eenheid,al
WaaIovergestokenom in een
luxe ambiancehaar eigenpubliek valt wel op dat het deel 'met de
een fantastischavondjeuit te bezwavelstokjes'muzikaalniet helezorgen.
maal op dezelfdehoogtestaatals
Het thema is De Betoueringen
de rest van de avond.
werkelijk:betoverdzijn we, ruim
Hilarischetrekjeskrijgt het protweeuur lang.Iong en oud raken, gïamma in Fairy Cocktalevanlarr
na de welkomstklankenvan het
deMieger. Edwin Rutten maakt
basisorkestin de foyer (leuk idee
een pracht van een kolderieke
trouwens),vanaf het eerstemohutspot van de avonturenvan Asment in de ban vande harmonie sepoester,Sneeuwwitje,Roodkapje en al die anderesprookjeshelen de razendknappeverteller
EdwinRutten.
oen.
Met eenprachtigeprogrammaHet deel Hobbitsuit de s].rnfonie
opbouw wordt de volle zaalbeLord of the Rir?gsvanDe Meij is
trokken bij de magievan de
op zich al magniflek,maar Harsprookjeswereld.
Na de openings- monie KoninginWilhelmina
fanfarelit La Périvan Dukas (ar- maakter helemááleenfeestvan.
rangementVanZee)weetEdwin
Eenontroerende
brokexpressie
Rutten op zijn eigen,sy'rnpathie- komt wij, terwijl de kinderenvan
ke maniermeteeneenband met
de Isandraschool
uit Ilzendoorn
zijn publiekte smeden.Hij praat
in alle wolijkheid wat fragmenten
wat met'zwaaibaas'Willemvan
uit het levenvan de kleinehobZeeen trekt bij de tubaspelereen bits uitbeelden.Ook dirigentWilrat uit de boordvan zijn hemd.
lem van Zeeis dan helemaalin
Geentwijfel mogelijk hier gaan
ontwapenendehobbitssferen:hij
we de wonderewereld van De
dirigeert,waarschijnlijkvoor het
Rattenuanger uan Hamelen bineerstin zijn leven,op kousenvoenen. CecielKalkers(de fluitende
ten. De magieis er niet minder
rattenvanger)en de leden van de
om.
samenspelgroep
met blokfluitleerlingen van Margriet Kalkersmaken het plaatjevisueelcompleet. EdwÍn
Rutten
enHarmonie
Koningin
Heerlijk,zo'n stukjetheater,waar- Wilhelmina
Willem
vanZee.Geo.l.v.
in iedereenzo ad rem bezigis op
hooÍd:zaterdagavond
in Schouwburg
en rond het podium.
AgnietenhoÍ,
Tiel.
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