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Introductie
Wie zijn wij?
De Jonge Stem is een jeugdmusicalgroep voor jongeren van 12 tot 22
jaar. Voor de leeftijdsbepaling gaan we uit van de leeftijd op het moment van
de uitvoering. Als je 22 jaar bent bij de musicaluitvoering dan kun je het
volgende jaar niet meer meedoen.
Onder leiding van een professioneel artistiek team oefenen onze
enthousiaste talenten zang, dans en toneelspel en werken toe naar het
neerzetten van een prachtige musical. Na 10 maanden repeteren is het
resultaat van deze inspanningen te zien in twee voorstellingen in november
in de Stadsschouwburg Velsen. Recente voorbeelden van musicals die
door de leden van De Jonge Stem op de planken zijn gebracht zijn: Our
House, Urinetown, Fame, Legally Blonde, The Wiz, West Side Story, How
to succeed in business without really trying, Shrek the Musical en 3
Musketiers.
Wil jij je aanmelden?
Aanmelden kan door middel van een inschrijfformulier. Instromen kan
alleen in januari. Als je op de wachtlijst wilt staan kun je op de website het
formulier invullen. Onze ledenadministrateur zal je dan een mailtje
terugsturen als bevestiging van je aanmelding. Als je op de wachtlijst staat
krijg je aan het begin van het seizoen een oproep voor een stemtest.
Kan ik komen kijken?
Aan het begin van het seizoen houdt De Jonge Stem open huis. Dit wordt op
Facebook en in de lokale media aangekondigd. Daarnaast vindt twee keer
per jaar aan het einde van de zondagmiddag een open repetitie van een half
uur plaats. Tijdens dit half uur kunnen ouders en potentiële nieuwe leden
sfeer komen proeven en kijken naar de voortgang in het repetitieproces.
Wanneer de rollen verdeeld zijn, nemen we geen nieuwe leden meer aan.

Wil je meedoen?
Wat is een stemtest?
Om toegelaten te worden tot De Jonge Stem wordt eerst een stemtest
afgenomen door (een deel van) het artistieke team. Dit gebeurt meestal in
januari/februari. De uitslag van deze stemtest bepaalt of je mee kunt gaan
doen. De stemtest duurt ongeveer 10 minuten en bestaat (soms) uit het
nazingen van tonen die aangeslagen worden op de piano en het zingen
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van een couplet en een refrein van een Nederlandstalig liedje. Na de test
hoor je per mail of je bent toegelaten of niet en kun je bij aanvang van het
seizoen direct instromen en meedoen aan de repetities voor de nieuwe
musical.
Wat betaal ik aan contributie?
De hoogte van de jaarlijkse contributie bedraagt € 240,-- per lid, dit is
inclusief een dvd van de voorstelling. De contributie is verschuldigd vanaf
het moment dat de inschrijving heeft plaatsgevonden. De Jonge Stem
brengt bij nieuwe leden € 25,-- inschrijfkosten in rekening die, als het lid na
1 maart lid blijft, in mindering worden gebracht op de contributie. Het wordt
op prijs gesteld indien er per automatische incasso wordt betaald. Hiervoor
ontvang je een incassoformulier. De contributie wordt in twee termijnen
afgeschreven. Eén maand na inschrijving op de eerste van die maand en
twee maanden later nog eens, inschrijving vindt altijd in januari/februari
plaats. Wanneer er te laat betaald wordt, is men een boete van € 25,-verschuldigd.
Waar en wanneer wordt er gerepeteerd?
Iedere zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur zijn de repetities in het
gebouw De Abeel, Abelenstraat 1 in IJmuiden. Inloop een kwartier van te
voren zodat direct om 13.00 uur met de repetitie kan worden begonnen.
Van de leden wordt verwacht dat zij de repetities zo trouw mogelijk volgen
(zie afbericht repetitie). Het repetitie-schema wordt per mail verspreid en
op de besloten (inside) facebookpagina van De Jonge Stem vermeld.
Wat doen we op een repetitiemiddag?
De repetitie is verdeeld in een gedeelte voor en een gedeelte na de pauze.
De invulling verschilt van week tot week. De ene keer begint bijvoorbeeld
met spel gevolgd door dans en de week daarop is de middag verdeeld in
dans en zang. Tijdens de repetities is het de bedoeling dat je (sport)kleding
waarin je je makkelijk kunt bewegen met (dans)sneakers draagt.
Wat gebeurt er met de foto’s?
Als je lid wordt van De Jonge Stem moet je er rekening mee houden dat er
foto’s van repetities en uitvoeringen worden gemaakt en gebruikt voor
publicaties op de website, social media, papieren media en het
programmaboekje van de voorstelling van De Jonge Stem. Gezien de
nieuwe privacyregels wordt aan nieuwe leden of hun ouders (wanneer zij
jonger zijn dan 16 jaar) gevraagd om toestemming te verlenen. Op het
inschrijfformulier is ruimte om aan dat aan te geven.
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Kan ik als ouder helpen?
Hulp van ouders bij het naai- of het decoratelier is altijd van harte welkom.
Ook tijdens de schouwburgweek hebben we hulp nodig van ouders o.a. bij
het bemensen van de bar in de artiestenfoyer, het koken voor de
vrijwilligers, bij het toezichthouden op het opruimen van de kleedkamers,
enz.
Ben je geïnteresseerd in een functie binnen het bestuur neem dan contact
op met de voorzitter of secretaris (secretaris.dejongestem@outlook.com)
of
Heb je een bedrijf of werk je bij een bedrijf dat ons zou willen sponsoren
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen
(secetaris.dejongestem@outlook.com).
Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde
van het jaar dus uiterlijk 31 december. De schriftelijke opzegging kan
worden gestuurd naar het postadres van De Jonge Stem of per mail
worden verzonden aan secretaris.dejongestem@outlook.com. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar en is derhalve ook het totale
contributiebedrag verschuldigd.

Voorstelling
Hoe wordt de nieuwe musical gekozen?
Aan het einde van het seizoen kiest het artistieke team een aantal titels
voor een nieuwe musical. Het bestuur checkt of de rechten beschikbaar
zijn en op basis daarvan wordt in overleg tussen het bestuur en het
artistieke team de nieuwe titel gekozen. De nieuwe titel wordt als het
enigszins mogelijk is op een ludieke manier bekend gemaakt tijdens de
after-party na de laatste voorstelling.
Wie doet er auditie?
De kwaliteit van een productie (in ons geval een musical) staat voorop. Er
worden audities gehouden om voor iedere rol de beste speler te
selecteren. De vorm waarin de audities worden gehouden, wordt door het
artistieke team in samenspraak met het bestuur ingevuld. Het bestuur heeft
geen enkele invloed op het verdelen van de rollen. Er wordt bij de
rolverdeling gekeken naar aanwezigheid en inzet tijdens de repetities. Als
een lid te vaak afwezig is geweest kan het bestuur in overleg met het
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artistieke team besluiten dat het lid zijn of haar rol moet inleveren c.q. dat
zijn of haar aandeel in de voorstelling wordt beperkt.
De auditie bestaat uit het zingen van een aantal nummers en het spelen
van een monoloog. Het materiaal voor de audities wordt ruim van te voren
beschikbaar gesteld. Het bestuur zorgt voor de planning van de audities.
Tijdens één van de eerste officiële repetitie worden de rollen bekend
gemaakt en het script uitgedeeld.
Wanneer start de kaartverkoop?
De kaartverkoop voor de voorstelling start medio mei en wordt voor de
leden van De Jonge Stem in eigen beheer gedaan. De Jonge Stem heeft
bij de stadsschouwburg de beste plaatsen geblokkeerd. De leden krijgen
een formulier waarop kan worden aangeven hoeveel kaarten u wilt
bestellen. Na de zomervakantie is het nog steeds mogelijk om kaarten te
bestellen maar alleen via de kassa of de website van de Stadsschouwburg.

Wie doet wat?
Bestuur
Het bestuur van De Jonge Stem is verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken qua organisatie en financiën. Het bestuur bemoeit zich
niet met het artistieke gedeelte en bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

Renata Kuling
Ilse Jonker
Lieneke Post
vacature
Renate Kroon
Yvonne Brandenburg
Karin de Wit

- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Ledenadministrateur
- Algemeen Bestuurslid + kaartverkoop
- Algemeen Bestuurslid + PR
- Algemeen Bestuurslid

Artistiek team (AT)
Het artistieke team van De Jonge Stem is verantwoordelijk voor het
artistieke gedeelte van het maken van de voorstelling en bestaat uit:
•
•
•
•

Erik Goetjaer
Bas Jongsma
Sanne Ooms
Nadia Kuling

- Regisseur
- Muzikaal
- Choreograaf
- Productie-assistent

7

Naaiatelier
Onze kostuums worden ieder jaar in samenspraak met de regisseur in
eigen beheer ontworpen en gemaakt. De coördinatie is in handen van
Dagmar Hendriks.
De naaiploeg komt iedere woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur bij elkaar
in de kleine zaal van de Abeel. Mocht je goed zijn in het maken en/of
ontwerpen van kleding en het leuk vinden om deel uit te maken van deze
gezellige groep, aarzel dan niet om een keer langs te komen of om je aan
te melden via secretaris.dejongestem@outlook.com.
Decoratelier
Ook onze decors worden ieder jaar in eigen beheer gemaakt door het
decoratelier van de Velser Gemeenschap. Iedere maandagavond staat
een vaste ploeg vrijwilligers aangevuld met een aantal leden klaar om te
werken aan allerlei decors. De coördinatie is in handen van Bart Scholten.
Als je het leuk vindt om decors te bouwen kun je op maandagavond (19-22
uur) een kijkje nemen in het decoratelier (de oude gymzaal aan de
Troelstraweg 1a).

Welke afspraken maken wij met elkaar?
Respect
We gaan met respect met elkaar om. Respect is elkaar de ruimte geven
om te zijn wie je bent, zonder elkaar te beoordelen op uiterlijkheden en
verschillen. Iedereen mag bij De Jonge Stem zichzelf zijn.
Als je je om de één of andere reden niet fijn voelt tijdens de repetities, kom
dan gewoon naar het bestuurslid toe dat er op dat moment is en vertel wat
je dwars zit zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
De Jonge Stem heeft ook een gedragscode. Deze kun je vinden op onze
website.
Afbericht voor repetitie
We gaan ervan uit dat iedereen trouw de repetities bezoekt. Iedereen is
belangrijk. We werken tenslotte met zijn allen aan een voorstelling en als
iemand dan vaak afwezig is, heeft dat invloed op de voortgang en wordt de
hele groep gedupeerd. Van de leden met een rol verwachten wij dat zij
hierin hun verantwoordelijkheid nemen want zij vervullen immers een
voorbeeldfunctie.
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Afbericht met opgaaf van reden kan alleen per mail of per app (tel. 06 –
52736255) (Ilse Jonker) gedaan worden bij de secretaris van De Jonge
Stem. Het bestuur houdt een absentielijst bij. Als een lid te vaak afwezig is
zal een bestuurslid contact met je opnemen om de reden te bespreken.
Ook kan het bestuur in samenspraak met het artistieke team besluiten dat
het lid zijn of haar rol moet inleveren c.q. dat zijn of haar aandeel in de
voorstelling wordt beperkt.
Regels voor het gebruik van de Abeel
De Jonge Stem huurt de repetitieruimte in de Abeel en moet zich daarom
aan een aantal regels houden. Dit houdt in dat we niet op de tafels zitten
en met schoenen op de stoelen staan. Ook wordt er niet gegeten in de
zalen. Na afloop van de repetitie helpt iedereen even met opruimen.
Kleding
Alle door De Jonge Stem aangeschafte materialen zoals kostuums,
attributen of stof blijven eigendom van de musicalgroep. Het mag als
vanzelfsprekend worden aangenomen dat er voorzichtig dient te worden
omgegaan met de spullen van de groep.
Optredens
Voor optredens op festivals en evenementen wordt iedereen geacht een
blauwe spijkerbroek met De Jonge Stem hoodie te dragen. Nieuwe leden
kunnen via De Jonge Stem deze hoodie kopen.

Schouwburgweek
Voorafgaand aan de schouwburgweek worden er al doorlopen gedaan in
het Ichthus lyceum, Wolff en Dekenlaan 1, 1985 HP Driehuis. Daarover
word je tijdig geïnformeerd.
Verder ontvang je een paar weken voor de uitvoering de indeling en
afspraken voor de schouwburgweek. Hou er rekening mee dat je in de
schouwburgweek op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 17
uur in de schouwburg bent.
laatste doorloop is aangetekend, ook worden er nog wat dansen en kleine
stukjes uit de scènes gerepeteerd. Meestal is deze avond

Sponsoring
Het is ieder jaar weer een heel gepuzzel om de begroting sluitend te
maken. Dus heeft u zelf een bedrijf of kent u iemand die jongeren en
cultuur een warm hart toedraagt, aarzel dan niet om gebruik te maken van
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onderstaande sponsormogelijkheden of geef dit door aan mogelijke
belangstellenden.
Donateur
Vanaf € 5,-- kunt u donateur worden van De Jonge Stem. Dus wilt u de
musicalgroep van uw kind, kleinkind, neef of nichtje steunen. Alle bedragen
van hoog tot laag zijn van harte welkom.
Vriend
Voor € 100,- wordt uw naam of bedrijfsnaam genoemd in het
programmaboekje van onze musical met een oplage van circa 250 stuks
en krijgt u een programmaboekje en 2 vrijkaarten voor onze voorstelling.
Supporter (print en online)
U krijgt een advertentie in het goed gelezen programmaboekje en een
tekstuele vermelding op de website (www.dejongestem.nl) met een link
naar uw eigen website. Het programmaboekje is in full color A4 formaat en
heeft een oplage van circa 250 stuks.

Kosten
€ 50,-€ 100,-€ 200,-€ 400,--

Formaat
advertentie
A7
A6
A5
A4

Handig om te weten
Correspondentieadres:
Musicalgroep De Jonge Stem
p/a Blauwe Zeedistel 4, 1974 VE IJmuiden
Tel.: 06 – 52736255 (na 18.00 uur)
Email: secretaris.dejongestem@outlook.com
Bankrekeningnummer: NL33 RABO 0383 6899 45
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