
    TOPVOORSTELLING 

    DOOR  

      MUSICAL-POPKOOR DELFT     
Twee maal liep de grote zaal in Theater de Veste vol voor de bijzondere productie van 

‘Musical- en Popkoor Delft’: ‘Hallo, Cont@ct?!’. Een productie met veel pop- en 

musicalmuziek, waarin men twee jaar voorbereiding had gestoken en waar heel veel 

goeds over te zeggen is. 



 

Orgineel, actueel en creatief      

Dat zag men al aan het originele mini-

programmaboek bij binnenkomen van het 

theater. Mark Kras was er in geslaagd dit 

op een leuke manier aan de huisstijl van 

Facebook aan te passen. Trouwens de 

aankondiging van de titel, maanden 

ervoor, ‘Hallo, cont@ct?!’ wekte al de 

nieuwsgierigheid en deed al vermoeden 

dat hier creatieve krachten aan het werk 

zouden zijn. Gaandeweg de voorstelling 

raakte ik daar helemaal van overtuigd. 

Hoe wist men zonder al te veel kostuums 

toch  gedaanteveranderingen te 

ondergaan in een mum van tijd?      

Wat kon een eenvoudig decor bestaande 

uit projecties de gezongen liederen al even 

zeer ondersteunen. De animaties en 

grafische vormgeving werden hier 

voortreffelijk verzorgd door voorziiter 

Nicole Klein Haneveld en Barend Kootkar.  

Daardoor kon het komen dat men meteen 

al bij het betreden van de zaal in de ban 

raakte van het thema, sociale media. Op 

een projectiedoek zag men hoe een 

Facebookaccount werd geregistreerd, 

terwijl het koor zich opstelde en minuten-

lang als een soort zombies in een 

roezemoezerige zaal wachtte op de dingen 

die komen gingen. Wat een originele 

ouverture!      



 

Daarna werd de voorstelling geopend met 

een sterk uitgevoerd fragment uit ‘Evita’ in 

een grappig arrangement van de dirigente. 

Uitgekiende regie en choreografie      

Een heel sterk punt van de voorstelling 

was de razendsnelle wisseling in scenes en 

liederen, zoals bijvoorbeeld in de 

overgang naar het zeer toepasselijke 

nummer  ‘Facebook’ van Jeroen van der 

Sande, waar van bovenuit kleding-

attributen naar beneden kwamen en het 

koor zich al append en facebookend op 

het station van Delft bevond en daarmee 

digitaal dit station ver vooruit was…….. 

Het programmaboekje meldde vele 

namen van medewerkers, maar wie, wie 

had toch de regie?      

De verschillende onderdelen liepen 

naadloos in elkaar over, waar nodig 

ondersteund door instrumentale muziek, 

meestal een herkenbaar stuk uit een 

voorgaand nummer. Daardoor bleef de 

spanning steeds aanwezig.      

En het koor het wist zich steeds feilloos te 

hergroeperen, steeds in andere 

opstellingen en daardoor steeds 

afwisselend, zo goed zelfs dat dit grote 

koor het gehele toneel wist te vullen en 

bijna het decor zelf was. Hoe anders was 

dat 2 jaar geleden, toen men gemeend 

had de liedjes aan elkaar te moeten 

knopen doormiddel van flauwe 

toneelstukjes. Nu was het koor echt in de 

hoofdrol en wat beviel dat goed!      

Een enkele keer ontstond er ook een soort 

dansje, zelfs een tapdans. In de Korenslag 

muntte het koor uit in de strakke gelijke 

bewegingen en de leuke pasjes. Maar 

gelukkig beperkte men zich in dit soort 

dansjes, in het besef dat overdaad hier 

schaadt.  

Theaterkoor 

‘Musical- en Popkoor Delft’ mag zich 

gelukkig prijzen met een dirigente als 

Felice van der Sande.      

Vanuit haar burcht in de orkestbak had ze 

alles in vaste hand. De koorleden hingen 

aan haar lippen, wat ook mogelijk 

gemaakt werd doordat ze alle nummers 

uit het hoofd zongen, op zich al een 

knappe prestatie (en een voorbeeld voor 

onze andere FDZ-koren!). Daarnaast 

tekende ze voor de meeste 

arrangementen en ik verdenk haar er ook 

van dat ze de hand had in de regie en 

choreografie. Met zo’n dirigente, met 

zulke enthousiaste leden en met zoveel 

samenwerking kon men tot dit geweldige 

resultaat komen.  Voor mij mag de naam 

van het koor veranderen in ‘Theaterkoor 

Delft’. 



 

Muzikaal      

De soms zesstemmige partijen voor het 

koor werden goed beheerst. Er was een 

uitstekende begeleiding door het 

Theaterorkest o.l.v. Émile Chappin. Dit 

zorgde af en toe ook voor leuke electro-

nische, digitale en game geluiden.      

‘Raining men’ was een goed gekozen 

slotnummer voor de pauze. Na die pauze 

was het lachen geblazen in een fragment 

uit de musical ‘Foxtrot’. Het was een 

beetje jongens tegen de meisjes, zij het 

dat het hier 7 dronken vrouwen waren 

tegen 17 mopperende heren, die met hun 

commentaren als  ‘het zal je moeder zijn’ 

en ‘mijn kinderen zijn er bij’ deden denken 

aan de commentaren van de heren op het 

balkon in de Muppetshows.  

De mopperende heren 

 Vervolgens namen de heren het over met 

‘Als iemand het recht heeft om 

wraakzuchtig te zijn,  zijn wij het’. 

Ontzettend goed gedaan en hilarisch.      

Maar hét hoogtepunt van de voorstelling 

werd toch echt ‘Circle of life’ van Elton 

John. Het koor had hier werkelijk een 

Afrikaanse sound, die schitterend 

ondersteund werd door de Afrikaanse 

percussiegroep Afrodite o.l.v. good old 

Hans van der Blom.      

rechts vooraan Adroditeleider Hans van der Blom     

De drie Afrikaanse zangeressen voltooiden 
het mooie plaatje. Een critische noot zij 
mij vergund. De keuze van de solisten was 
niet altijd even gelukkig. Dat was erg 
jammer voor een verder zo vakmatige 
voorstelling.      
Na ‘Hallo, conmt@act?!’ zullen we twee 
jaar moeten wachten op een nieuwe 
muziekthatervoorstelling van ‘Musical-
Popkoor Delft’, een tijd die men ook wel 
nodig heeft om zo’n voorstelling te 
kunnen evenaren. 




