1. INLEIDING & VOORWOORD

Beste persmedewerker,
Na de musicals Beauty and the Beast, A Christmas Carol en Peter Pan die we eerder in Buggenhout
brachten, hebben we lang gezocht naar een waardige opvolger waarbij we ons publiek weer volledig
konden laten wegdromen in een hartverwarmend verhaal. We zijn er dan ook van overtuigd dat deze
OLIVER! alles in zich heeft om een fantastische en unieke ervaring te worden. Trouw aan onze
oorsprong is ook deze voorstelling een uniek samenspel van artiesten uit het semiprofessionele en
het professionele milieu.
Na meer dan twee jaar van hard en intens werken, plannen en herplannen zijn wij er helemaal klaar
voor. Graag danken we u alvast voor de door u gestelde aandacht in deze productie. Heeft u nog
vragen? Aarzel niet ons te contacteren via pers@camerata-productions.be
Joris Verschueren
Gedelegeerd Producent

2

2. CAMERATA PRODUCTIONS
INTERPRETEREN |EXPLOITEREN
Al meer dan 10 jaar is Camerata Productions gekend als een regionale non-profit producent van
theaterstukken, musicals, concerten, (kort-)films en live events. Werkende vanuit de driehoek
Lebbeke-Dendermonde-Buggenhout is Camerata Productions een creatieve poel geworden waar
gedroomd en gecreëerd kan worden, waar creatievelingen kansen krijgen en waar nooit wordt
achteruitgedeinsd voor een nieuw artistiek of simpelweg stapelzot idee. Het is al jaren de slogan van
de groep, maar Making Entertainment is écht wel Making Magic!
Enerzijds werkt de groep als producent, waarbij de projecten en de verschillende producties hun
organisatorisch draagvlak krijgen. Anderzijds werkt de groep als productiehuis, waar de artistieke
leiding zorgt voor de opvolging van het volledige creatieve proces en het effectief uitvoeren en
exploiteren van de projecten en producties.
Dankzij talrijke succesproducties, zowel binnen de live entertainment projecten als audiovisuele
projecten, konden we met onze projecten al meer dan 283 000 mensen als bezoeker, kijker of
participant verwelkomen.
camerata-productions.be
CamerataProductions
camerata.productions
CamerataProductions
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3. OLIVER!, de musical
EEN WEST-END KLASSIEKER
Vanaf 17 april 2022 brengt Camerata Productions de familiemusical Oliver! in GC De Pit te
Buggenhout. Aangevoerd door William De Winter, Mark Tijsmans, Remi de Smet, Nils Anderson en
Anneke Van hoof brengen meer dan 40 acteurs, kinderen, dansers en figuranten een
hartverwarmend en muzikaal spektakel gebaseerd op het boek Oliver Twist van Charles Dickens.
In de bekwame handen van regisseur Stijn De Wolf zal deze musicalklassieker jong en oud
bekoren met overweldigende muziek, prachtige kostuums, een uniek decor en tal van speciale
effecten. Kortom een niet te missen voorstelling voor de hele familie!
GEBASEERD OP DE ROMAN “OLIVER TWIST” VAN CHARLES DICKENS
Oliver! is een Britse musical uit 1960, met muziek en teksten van Lionel Bart. De musical is
gebaseerd op de roman Oliver Twist van Charles Dickens en ging in première op de Londense West
End in 1960. De versie zoals wij die gaan opvoeren is de herziene versie uit 2009. De musical duurt
ongeveer 2,5 uur inclusief pauze.
HET VERHAAL VAN DE MUSICAL
Oliver Twist is een negenjarig jongetje dat opgroeit in een oud, somber weeshuis in het 19de eeuwse Londen. Het weeshuis staat onder leiding van de norse Mr Bumble en de opvoedster Mrs
Corney, die de kinderen niet echt een warm hart toedragen. De kinderen moeten het stellen met
slechte smakende pap en lijden regelmatig honger. Wanneer Oliver het aandurft nog wat pap bij te
vragen, neemt Mr Bumble hem mee met de bedoeling hem te verkopen. De hoge heren willen Oliver
niet en voor amper 5 pond wordt hij gekocht door Mister Sowerberry, een begrafenisondernemer.
Maar daar krijgt Oliver ruzie met Noah Claypole, omdat die zijn mama beledigt. Oliver krijgt echter de
schuld van de ruzie en vlucht weg, de straat op.
Na een tijdje ronddwalen in de eenzame en koude straten van Londen ontmoet Oliver de
zelfverzekerde straatjongen Dodger die hem onderdak aanbiedt bij een vrolijke jeugdbendevan
zakkenrollers. De leider van die bende is de oude Fagin, een sympathieke schurk die Oliver helemaal
inwijdt in de kunst van het stelen. Oliver maakt er ook kennis met Nancy en Bet, twee vrouwen die
de kinderen regelmatig bezoeken en er de boel opvrolijken. Dodger neemt Oliver op sleeptouw om
hem het vak te leren in de chique buurt van Londen. Maar tijdens het bestelen van een zekere Mr
Brownlow loopt het fout af en de toekijkende Oliver wordt door de politie gegrepen. De welgestelde
Mr Brownlow gelooft echter niet dat Oliver schuldig is en besluit hem te adopteren. Maar de
dievenbende heeft angst dat Oliver hen gaat verraden en Fagin roept de hulp in van Nancy’s liefje, de
gevreesde Bill Sikes die er niet voor terugdeinst om geweld te gebruiken. En wanneer Oliver voor Mr
Bronlow boeken wilt wegbrengen, wordt hij gegrepen en terug meegesleurd naar Fagin.
Op ongeveer hetzelfde moment krijgen Mr Bumble en Mrs Corney in het weeshuis een medaillon van
Olivers moeder in handen. Er van overtuigd dat deze informatie geld zal opbrengen, bezoeken ze Mr
Brownlow. Tijdens hun gesprek blijkt Oliver het zoontje te zijn van de overleden dochter van Mr
Brownlow. En Nancy, die eigenlijk de kant van Oliver kiest, verklapt aan Mr Bronlow waar Oliver
vastgehouden wordt. Mr Brownlow en de politie gaan op zoek naar Oliver.
Wanneer Bill Sikes dit te weten komt slaat die in zijn woede Nancy dood en neemt hij Oliver mee op
zijn vlucht. Maar de politie zit hen op te hielen. Na een spannende achtervolging komt Sikes om het
leven en wordt Oliver herenigd met zijn Mr Brownlow en start een gelukkiger en beter leven.

4

CREATIVES
Voor deze musical mag Camerata Productions rekenen op een creatief team van professionelen die
hun sporen ruimschoots verdiend hebben in hun vakgebied:
Regie & Scenografie
Choreografie & Staging
Muzikale Leiding
Kindercoach

Stijn De Wolf
Hakan Quintelier
Joris Verschueren
Wout Stallaert

Lichtontwerp
Geluidsontwerp
Grime & Pruiken
Kostumering

Pieter Van Baeveghem
Philippe & Christof Peirsman - Twin4U
Sara Joris
Lut Ost

REGIE & SCENARIO - STIJN DE WOLF
Stijn (°1988, Dendermonde) volgde als jonge adolescent reeds cursussen
theaterregie bij Opendoek en leerde regelmatig uit projectmatige
coaching door gerenommeerd regisseur Frank Van Laecke. Daarna
startte hij zijn driejarige opleiding in de regie podiumkunsten aan het
APK te Gent en vervolmaakte Stijn zijn opleiding aan The Guildhall School
of Music & Drama in Londen.
Sinds 2009 werkt Stijn als freelance regisseur en scenarioschrijver voor
producties in België en Nederland. Zo creëerde hij tal van theaterstukken
en schreef hij het gelauwerde ’t Schrijverke. Daarnaast werkte hij voor
Cirque du Soleil aan de Europese première van de show Corteo.
Ook in het musicallandschap is hij een graag geziene gast; zo regisseerde hij zowel grootschalige
musicals als Beauty and the Beast, Peter Pan, Jekyll & Hyde en A Christmas Carol als intiemere
musicals zoals het award-winnende Passing Strange. Sinds 2011 verzorgt hij tevens het stage
management van de openluchtmusicals aan het Donkmeer in Berlare. Voor Musical van Vlaanderen
creëerde hij de nieuwe musical TopTalent dat speelde in het Capitole te Gent en maakte hij met
datzelfde team jaren later Egmont, de musical in Zottegem. Verder schreef en regisseerde Stijn ook
het Theaterspektakel KARMELIET in Buggenhout en regisseerde hij het massaspektakel Madocke! in
Lokeren; beide openluchtvoorstellingen met meer dan 100 acteurs, figuranten en ruiters, nieuw
gecomponeerde muziek en tal van speciale effecten! Een integrale captatie van Theaterspektakel
KARMELIET was nadien ook te zien op TV Oost.

‘Deze musical heeft zowel een heerlijke energieke warmte als een lekker rauw en duister kantje,
waardoor de voorstelling een publiek ontroert maar evengoed doet huiveren. Ik ben zeer blij dat ik
deze musicalklassieker op de planken mag brengen met zoveel getalenteerde mensen en daar reken
ik de kindercast zeker bij! De mensen gaan gegarandeerd met een glimlach naar buiten.’
– STIJN DE WOLF –
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EEN VLAAMSE TOPCAST IN HET “MIDDELPUNT VAN VLAANDEREN”
Trouw aan de oorsprong van Camerata Productions is deze voorstelling een uniek samenspel van
acteurs uit het semiprofessionele en het professionele milieu. Deze acteurs komen uit heel België
afgezakt naar het Oost-Vlaamse Buggenhout, wat het geografische middelpunt is van Vlaanderen.
OLIVER
DODGER
FAGIN
NANCY
BILL SIKES
BET
MR BUMBLE
MRS CORNEY
MR BRONLOW
MRS SOWERBERRY
MR SOWERBERY / DR GRIMWIG
CHARLOTTE SOWERBERRY
NOAH CLAYPOLE
MRS BEDWIN

William De Winter
Remi De Smet
Mark Tijsmans
Anneke Van Hoof
Nils Anderson
Nelle Cools
Jo Callebaut
Tine Hillewaere
Peter De Ridder
Ann Wesemael
Michel Annaert
Too Van Hee
Wout Stallaert
Inge Moens

Jeugdensemble:
Charlotte Bontinck, Joren De Bondt, Marie De Cat (MAXI), Louis De Jonckheere, Helena De Reu, Ritte
De Ridder, Amaury Dupont, Lente Geldof, Lou Goossens (CHARLEY), Siebbe Roels, Chaya Van Mol,
Dempsey Van Steen, Lucca Van Steen & Senne Vanwildemeersch (ALTERNATE DODGER)
Ensemble:
Kristine Bauwens (OUDE SALLY/AARDBEIENDAME), Vincent De Coninck, Maarten Persoons, Laura
Phlips (MELKMEISJE), Annick Vansteenbrugge, Bart Van Baeveghem (MESSENSLIJPER), Ilse Van
Damme (ROZENVERKOOPSTER), Joris Van Eynde, Charlotte Van Hamme, Bart Van Leemput, Laura
Van Landeghem & Stijn Van Reeth
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4. NEVENPRODUCTEN / -ACTIVITEITEN
SCHOOLVOORSTELLINGEN
Naast het uitvoeren van de verschillende voorstellingen voorziet Camerata Productions ook in
cultuurparticipatie voor scholieren en studenten. Zo spelen we maar liefst 3 schoolvoorstellingen.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot een rondleiding achter de schermen en krijgen de
deelnemende scholen een interactieve lesmap.
RONDLEIDING ACHTER DE SCHERMEN
Samen met de dienst Vrije Tijd van de gemeente Buggenhout bieden we op woensdag 20 april 2022
’s avonds ook een backstagetour aan voor geïnteresseerden. Want het opvoeren van een musical
zoals “Oliver!” vraagt heel wat energie van de acteurs. Maar ook achter de schermen gebeurt er heel
wat… Via een unieke rondleiding achter de schermen geeft onze regisseur de nodige backstage
informatie over de werking van de voorstelling en het repetitieproces. Daarnaast brengen we een
bezoek aan de kleedkamers met zicht op het kostuumdepartement, de kap en grime en vertelt onze
stage manager alles over de technische regie, het decor en de attributen.
MERCHANDISE
Samen met onze vrienden van Theaterfreak.be werd ook beslist om enkele merchandise producten
rond OLIVER! op de markt te brengen. Deze zullen te koop worden aangeboden in foyer van GC De
Pit maar zijn nu reeds bestelbaar via de online shop.
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5. PRAKTISCHE INFORMATIE
Graag bundelen we alle informatie van dit project:

WIE – WAT – WAAR

NAAM OLIVER!, de musical
PRODUCENT Camerata Productions vzw
DATA Zondag 17 april 2022
Dinsdag 19 april 2022

17u00
09u00
13u15
Donderdag 21 april 2022 13u15
20u00
Vrijdag 22 april 2022
20u00
Zaterdag 23 april 2022
15u00
20u00
Zondag 24 april 2022
14u30
19u00

PREMIERE
Schoolvoorstelling
Schoolvoorstelling
Schoolvoorstelling
Publieksvoorstelling
Publieksvoorstelling
Publieksvoorstelling
Publieksvoorstelling
Publieksvoorstelling
Publieksvoorstelling

LOCATIE GC De Pit - Buggenhout (BE)
AANTAL BEZOEKERS +- 3200 bezoekers
WEBSITE www.musical-oliver.be
www.camerata-productions.be
CONTACTGEGEVENS
Wenst u bijkomende informatie of heeft u vragen over Camerata Productions of over dit project, dan
kan u ons bereiken via onderstaande gegevens. Aarzel niet om onze mensen gericht te contacteren:
STIJN DE WOLF
Uitvoerend Producent & Regisseur
stijn.dewolf@camerata-productions.be
+32 (0) 473 52 89 81

JORIS VERSCHUEREN
Gedelegeerd Producent & Muzikaal Leider
joris.verschueren@camerata-productions.be
+32 (0) 474 / 89 77 27
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