
Editie 24 24 december 2019

Cielke maakt muziek
Door Eric 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Voorwoord 

Vlak voor kerst hebben we 
weer een nieuwe ADC voor 
jullie, de 24e editie. Cielke 
maakt muziek: het lijkt alweer 
zo lang geleden maar wat is 
het leuk om erover te lezen! En 
de pieten zitten alweer heerlijk 
in het zonnetje in Spanje maar 
lees vooral nog even mee hoe 
het er in en voor de 
poppenkast aan toe ging. Fijne 
dagen gewenst allemaal en 
een prachtig 2020 met heel 
veel toneelplezier!  

``````````````````````````````````````````````````````````` 

Groetjes, Liet & Daan

Vanaf nu zullen de harten van Anja van der Spek, 
Petra, Casper en Aloys, net als het mijne sinds 2011, 

een sprongetje maken wanneer zij een mailtje 
ontvangen van Paul Martens. Het betekent namelijk 

nogal eens dat er een bijzonder evenement wordt 
georganiseerd met of door St. Cecilia. 

Waar je muzikale bloed van gaat stromen.

Na 2 x een geweldige Oranje-proms in de buitenlucht 
(de eerste in 2011 ook met Esther Kortekaas en 

Henriette Maasdijk als solisten, Edward als stage-
manager), een proms in de KTS en nog een enkel project 
te hebben gedaan, opnieuw een mailtje van St. Cecilia. 

Naast weer een aantal nummers te mogen gaan zingen, 
lees ik het verzoek de verteller te zijn van een 

sprookje…. Een sprookje is het geworden! 
Cielke maakt muziek!



Editie 24 24 december 2019

Hieronder zal Anja de belevenissen vanuit de 
spelersgroep belichten. En vertel ik graag hoe 
dat nou met die rol als verteller ging.

Allereerst is “Cielke” (verkorte koosnaam van 

kleine Cecilia) een uniek project. 
Een sprookje, puntig geschreven zodat het 
leuk is voor volwassenen en knetter spannend 
voor kinderen. Maar ook educatief, want 
allerlei muzikale basiskennis passeert de 
revue.
Het gaat over een meisje wat wordt geboren 
op het moment dat de muziekminnende 
koning overlijdt. In een land dat vervolgens 
leeft onder de tirannie van zeven zure 
ministers die muziek verbieden en alle 
instrumenten opsluiten in de kelder van het 
paleis.
Terwijl Cielke vooral dolgraag een 
schuiftrompet voor haar verjaardag wil…. 
Dus die muziekinstrumenten moeten bevrijd 
worden!!!

Maar behalve dat het sprookje voorgelezen 
wordt, is elk hoofdstuk met passende muziek 
ondersteund: zo wordt er een sfeer 
en energie gecreëerd die bij het 
verhaal past. En daarbij spelen onze Cultuur-
Verheft mensen karikatuur-achtig stil spel, 
samen met kinderen, en worden de 
beschreven taferelen humorvol en pakkend 
uitgebeeld. 
Daarbij worden er ook nog beelden 
geprojecteerd op een groot scherm achter het 
orkest. Bijvoorbeeld van een sprookjesachtig 
kasteel. De bliksem slaat in, ondersteund met 
“body-percussie” van heel het orkest en 
publiek. Muzikanten en kinderen starten een 
zachte regen met handen wrijven, met je 
vingers knippen en springen vervolgens op 
podiumdelen om tijdens de muzikale climax 
het gedonder te laten horen en voelen. 

In de voorbereiding eerst maar op bezoek bij 
Paul Martens thuis. Ik heb het verhaal al 
kunnen lezen en ik ga nu kennismaken met 
zijn muzikale heiligdom.
Hoe gaan we er voor zorgen dat 
ik het verhaal vertel zoals hij wil? 

Hij heeft elk nootje ingevoerd in een 
muziekprogramma. Het klinkt blikkerig, maar 
we kunnen precies bepalen hoe we uitkomen 
als ik gewoon door zou lezen.
Elk hoofdstuk is opgedeeld in passages, 
alinea’s desgewenst. Hij laat me eerst de sfeer 
voelen, en ik begrijp zijn muzikale thema’s 
gekozen bij zijn geschreven tekst. Vervolgens 
lezen we meermaals en ontdekken dan waar 
het orkest desgewenst luid kan. En waar het 
zacht moet zijn.
Vervolgens bepalen we de tekstgedeeltes 
waar de timing exact goed moet zijn. Zodat 
grappen en passages precies passend zijn met 
de effecten die zowel visueel als muzikaal 
worden gemaakt.
Het donderen van het onweer, tot het kraken 
het sleutel als de muzieksleutel wordt 
omgedraaid.

Hij noteert op zijn partituur op de juiste maat 
waar ik een passagemaat moet inzetten. Het 
zijn zoveel momenten die cruciaal zijn dat we 
de conclusie trekken: geen risico, hij geeft 
steeds een cue aan mij als of ik een 
instrument ben. Ik zal gewoon in het orkest 
zitten. En steeds als ik moet inzetten, geeft hij 
mij een teken, net zoals hij alle instrument 
groepen aanstuurt op momenten dat dat van 
belang is.

Elke repetitie worden vervolgens timing en 
intonatie van onze samenwerking besproken. 
Zie ik hoe Anja, Casper, Aloys en Petra groeien 
en los gaan op hun rol. Genieten! En zo 
groeien we naar de climax toe. In de Tulp. 
Hoe gaaf is het dat de zaal vrijwel net zo vol 
is als de avond ervoor tijdens het 
meezingfestijn. 
Het is adembenemend gaaf om in 
zo een orkest te zitten, focus op de 
dirigent, als het even kan genietend van onze 
acteurs en door het verhaal geboeide 
kinderen…. Wat gaaf!

Enfin...
wat ontbreekt, besef ik, is de dankbaarheid 
naar St. Cecilia... jonge jonge , wat komt er bij 
zo een jubileumweekend veel kijken. Bloed 
zweet en tranen werd die zaterdagavond 
gezongen.  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Zaterdag	30	november	mochten	Caroline,	Lida	en	Wendy	lieve	
kindertjes	(en	wat	ouders)	verblijden	met	een	

poppenkastvoorstelling	in	bibliotheek	Voorhout.	Dit	was	geheel	
onverwachts,	want	eigenlijk	zou	Sinterklaas	voorlezen.		

Het	verhaal	was	geschreven	door	Lida.		
Ook	Anja	vd	S.	heeI	een	leuk	verhaal	geschreven.	Deze	bewaren	we	

voor	volgend	jaar!		
Het	verhaal	ging	over	‘Piet	en	de	verlanglijstjes	van	Jan	Klaassen	en	

Katrijn’.		
Waar	ging	het	verhaal	over?	Hier	een	korte	samenvaQng:	

Piet	gaat	langs	de	schoorstenen	om	de	verlanglijstjes	in	de	schoentjes	te	lezen,	mee	te	nemen	en	

er	een	cadeautje	in	te	stoppen.	

Piet	kan	de	leSer	J	en	Z	niet	lezen	en	zeggen.	

Bij	het	huis	van	Jan	Klaasen	&	Katrijn	leest	Piet	dus	An	&	Katrijn.	Hij	denkt	dat	het	om	twee	zusjes	

gaat.	De	volgende	ochtend	vindt	Jan	een	nachtjapon	in	zijn	schoen,	net	als	Katrijn.	

Hoe	gaat	Jan	aan	Piet	duidelijk	maken	dat	hij	zich	heeI	vergist?	

De	kindertjes	(en	de	ouders)	genoten	van	de	voorstelling	en	hebben	leuk	meegedaan!	De	liedjes	
werden	uit	volle	borst	meegezongen.	Onze	poppenkast	hadden	we	geïmproviseerd,	omdat	we	

heel	weinig	in	de	kast	moesten	spelen.	Dit	was	een	prima	oplossing.	

Aan	het	eind	kwamen	Sinterklaas	en	twee	pieten	nog	even	langs.	Wat	een	verrassing.	Iedereen	
mocht	op	de	foto	met	de	spelers	en	natuurlijk	Sinterklaas.	

Het	was	een	erg	leuke	geslaagde	middag!		
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Wat een Poppenkast! Door	Wendy
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