
De volgende spectaculaire Leeuwenhorst musical! 
 

 
 

Doe mee en schrijf je snel in! 
 
 

Aanmelden:   uiterlijk 14 november 2015 via de website of via deze link  
 

Eerste repetitie  maandag 16 november 2015 16:30 

 
De voorstellingen Oktober 2016, In totaal vijf keer in het Forum! 

 
De repetities maandagmiddag 15:45 – 18:00 uur 

Let op! Tot kerstvakantie aangepaste tijden: 16:30 - 18:00 uur  
 Extra repetities in de weekenden in juni / september en voor de 

voorstelling. 

 
De voorwaarden Om mee te doen moet je er bij  alle repetities, repetitieweekenden, 

generale en voorstellingen bij zijn.  We kunnen helaas geen uitzonderingen 
maken! Meer dan drie keer een repetitie missen, om wat voor reden dan 

ook, brengt deelname aan de voorstelling in gevaar. Verder wordt er van 

je een klein beetje huiswerk per week verwacht.  
 

Voor wie Alle leerlingen uit klas 1, 2, 3 en 4 
 

Waarom meedoen Als je van zingen en acteren houdt is dit de ideale kans om in een half jaar 
een geweldige musical op de planken te zetten! 

 

Aanmelden uiterlijk 14 november  
 

Extra hulp? Kun je niet alle data maar vindt je het toch leuk om betrokken te zijn? 
Voor deze productie zoeken we veel hulp achter de schermen! Dus meldt 

je gerust aan! Ook je ouders zouden mogen/kunnen helpen als ze willen! 

 
De Musical 

De musical is er een van vele die geïnspireerd zijn op het boek De tovenaar van Oz, van schrijver L. 
Frank Baum, die zeer bekend is vanwege de film The Wizard of Oz (1939). De eerste musicals over de 

verhalen over Oz werden gemaakt in de eerste decennia van de 20ste eeuw. 

http://www.formdesk.com/leeuwenhorst/WIZ
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_tovenaar_van_Oz
https://nl.wikipedia.org/wiki/L._Frank_Baum
https://nl.wikipedia.org/wiki/L._Frank_Baum
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Wizard_of_Oz


De première vond plaats in 1975 in het Majestic Theatre in Manhattan. Later verhuisde de musical 

naar het Broadway Theater. In totaal liep de musical vier jaar lang; ze telde meer dan 1600 

voorstellingen. 
De musical won zeven Tony Awards waaronder die voor de beste musical. Het meest populaire 

nummer was Ease on Down the Road dat door de karakters wordt gezongen als ze de gele weg 
volgen. Ook heel bekend is Brand New Day. 
 

 
Het verhaal 

Dorothy Gale woont  met haar tante Em, haar oom Henry en haar hondje Toto in een boerderij in het 
Amerikaanse Kansas woont. Wanneer op een dag een tornado hun huis treft, kunnen Dorothy en Toto 

als enigen niet op tijd in de schuilkelder onder het huis komen. Ze zijn gedwongen in het huis zelf te 
schuilen. Het huis wordt door de tornado echter weggeblazen naar het magische land van Oz. 

Kort na haar aankomst in Oz blijkt dat Dorothy onbedoeld een slechte heks (de boze heks van het 

oosten) heeft uitgeschakeld omdat haar huis bovenop haar is geland. Glinda, een goede heks (van het 
noorden), geeft Dorothy de magische schoenen van de gedode heks omdat deze Dorothy beschermen 

tegen de slechte heks van het westen, de zus van de heks die ze net gedood heeft. Tevens vertelt ze 
Dorothy dat, als ze ooit nog terug wil keren naar Kansas, ze de hulp moet verkrijgen van de grote 

tovenaar van Oz ("The Wonderful Wizard of Oz"). 

Dorothy maakt de tocht naar de tovenaar. Onderweg naar de tovenaar maakt zij nieuwe vrienden die 
om uiteenlopende redenen ook de tovenaar willen bezoeken: een vogelverschrikker die hersens nodig 

heeft, een blikken man die graag een hart wil, en een bange leeuw die hoopt dat de tovenaar hem 
meer moed kan geven. Deze hebben ieder voor zich hun beperkingen, maar vormen gezamenlijk een 

effectief team, geleid door Dorothy. Later ontwikkelen zij zich tot trouwe bondgenoten. 
Uiteindelijk vinden ze de tovenaar, maar die wil hun wensen enkel inwilligen als ze voor hem eerst de 

bezem van de slechte heks van het westen brengen. De groep begeeft zich naar haar kasteel, waar 

Dorothy - na een gevecht met de soldaten van de heks - de heks per ongeluk verslaat door water 
over haar heen te gooien, waardoor de heks smelt. 

Terug bij de tovenaar blijkt echter dat deze helemaal geen tovenaar is maar een gewone man die, net 
als Dorothy, uit Kansas komt. Hij is in Oz beland door een ongeluk met een op hol geslagen 

luchtballon. Toch slaagt hij erin, ondanks zijn gebrek aan toverkunst, de leeuw, de vogelverschrikker 

en de blikken man te geven wat ze hebben willen. Vervolgens biedt hij Dorothy aan om haar terug te 
brengen naar Kansas met dezelfde ballon die hem naar Oz heeft gebracht. Dit plan mislukt wanneer 

Toto op het laatste moment uit de mand springt en Dorothy hem achterna rent, waardoor de ballon 
zonder haar vertrekt. Dan duikt Glinda echter weer op en onthult dat Dorothy met behulp van de 

schoenen huiswaarts kan keren. Met hulp van Glinda slaagt Dorothy hierin. 

 
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1975
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Majestic_Theatre&action=edit&redlink=1
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