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Voorwoord
Theatergroep Purple presenteert met trots haar nieuwe productie:

The Wizard
De afgelopen 9 maanden hebben wij keihard getraind en gerepeteerd 
met een nieuwe regisseur, een tweede arrangeur, nieuwe toetsenist en 
een kompleet koor ter ondersteuning van de zang.
Het resultaat  is een spetterende voorstelling waarin op geheel eigen 
wijze het alom bekende sprookje wordt gepresenteerd. 

Het verhaal dat al in 1939 ten tonele werd gebracht, en welke verteld 
van een meisje dat met een aantal vrienden op zoek gaat naar kwalitei-
ten die ze uiteindelijk allang blijken te bezitten. 
Een zoektocht naar je ware ik, die zelfs heden ten dage nog steeds 
opgaat. 

Het meisje is inmiddels een jonge vrouw en ook is Toto in onze versie 
aardig gegroeid maar het moet u toch allemaal redelijk bekend voorko-
men.

Het vertrouwde theater, ʼt Stamhuis, moest verlaten worden.
The Wizard is te groot om nog in een klein theater op te voeren.
De afmetingen van het toneel, de kleedkamers (ruim 100 kostuums), 
en niet te vergeten de ruimte voor onze decors, hiervoor hebben wij 
een theater als de Purmaryn nodig!

The Wizard is een voorstelling voor het hele gezin, met de zang en 
dans zoals u deze van Purple gewend bent en uiteraard voorzien van de 
nodige humor. 

Wij wensen u allen een prettige voorstelling!

Het Bestuur

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord



De Wervelstorm

Er was eens.... een jonge vrouw op zoek naar haar thuis, 
haar plek in het leven, 
naar zichzelf. Die vrouw heette Dorothy...

Wij kennen de strijd tegen het water. 
In Amerika is het grote gevaar de wind, 
en tegen de wind kun je weinig doen.
De wervelstorm cirkelt vochtige lucht omhoog,
en deze roterende lucht kan snelheden bereiken van 

The Wizard



een paar honderd kilometer per uur! 
Er zijn enorme neerslaghoeveelheden in korte tijd, 
en het schadespoor is vaak honderden kilometers lang.
Sterke luchtdrukverschillen rond de slurf zorgen voor een krachtige, 
aanzuigende wind náár de Tornadoslurf en dan, 
gebeuren er vreemde dingen....   

The Wizard



De vogelverschrikker is bedoeld om 
vogels van het akkerland af te schrik-
ken. Oorspronkelijk waren het poppen, 
met gespreide armen en gevuld met stro, 
om de kraaien te laten denken dat de 
vogelverschrikker een mens was. 
Maar kan een vogelverschrikker ook 
hersens hebben?

Een Blikken Man is slechts een beeld-
houwwerk van vertind, dun plaatstaal. 
Een driedimensionale afbeelding van 
iemand, opgesteld in een park of tuin, 
gemaakt door iemand anders. 

Het land van Oz



Het land van Oz

Een prachtig kunstwerk, vaak gelijkend 
een mens. Maar heeft het ook een hart?

De leeuw staat bekend als de koning 
der dieren. De grootte en de manen van 
het mannetje geven het dier een im-
posant uiterlijk. Hoewel het mannetje 
er imposant uitziet, doen de vrouwtjes 
het meeste werk bij de jacht en de rol 
van ʻkoning  ̓is er een die de mensen 
hem hebben gegeven. Maar als heerser 
van het oerwoud moet een leeuw wel 
moedig zijn. 

Wie verlangt er niet heimelijk wel eens 
naar, iemand anders te zijn?
Op een andere plaats, in een andere tijd, 
andere mensen om je heen. 
Grote talenten en kwaliteiten zijn je toe-
bedeeld, jij bent een bijzonder iemand. 

Je kunt verlangen naar mooie en 
vreemde dingen, en als je dat op de 
juiste manier doet, is het ook niet zo 
erg dat ze niet bestaan, want ze bestaan 
toch, binnen in je. 
Volg de weg van het gevoel en geloof in 
jezelf!



Dorethy en de Hond
zxczxxzc- zxczcz

“Recht voor hen uit, aan het eind van de 
Gele-Stenen-Weg, stond een grote poort, 
rondom bezet met smaragden, die zo in 
de zon schitterden, dat zelfs de geverfde 
ogen van de Vogelverschrikker niet tegen 
de glans konden.” 

De poort.

Een machtig symbool voor een overgang 
van hier naar...? 
Een ingang en een uitgang.
Een verbinding. 
Een doorgang. 

Als de poort ook nog eens bewaakt wordt 
door een poortwachter, krijgt het geheel 

alleen maar meer status. 
Wat er achter de poort is kan 
slechts beantwoord worden als wij 
dóórgaan. 

Tot straks, ná de 

De Poort



De Poort



Stad van Smaragd

“Ze zagen toen, dat langs beide kanten van de straat 
de prachtigste paleizen stonden, allen van groen marmer 

en allemaal rijk bezet met stralende smaragden. 
Ze liepen over een plaveisel van hetzelfde groene marmer, 

en waar de stenen bij elkaar kwamen,



Stad van Smaragd

waren rijen van dicht op elkaar gezette smaragden, 
die glinsterden in de heldere zon. Er liepen overal veel mensen en 
ze droegen allemaal prachtige groene kleren. 
Zelfs de lucht boven de Stad had een groene glans en de stralen van de 
lucht waren ook groen.”



De Tovenaar

                   

Door ons wordt iedere vloer gelegd, 
Van rijtjeshuis, tot gele weg! 

Elandsgracht 92-94 
1016 TZ Amsterdam 

020 – 521 98 00 
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De grootste make-up speciaalzaak van Nederland!
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De Tovenaar

De Tovenaar is de machtigste man 
van het land. Hij is de koning, de 
leider, de vader en de president. 
Zijn wijsheid is onbegrensd. 
Zonder Hem zou De Stad nooit zijn 
zoals deze nu is, zonder Hem is er 
geen volk van Smaragd. 

Het moet een grote man zijn met 
een prachtige, spierwitte baard, en 
fonkelende smaragdgroene ogen. 

Zijn handen zijn opvallend groot 
en sterk. Zijn donkergroene mantel 
reikt tot op de grond en is afgezet 
met robijnen. 
Zijn hemden worden geweven van 
de fi jnste zijde en afgewerkt met 
puur goud.
Hij is groter dan groots, omgeven 
door rituelen en mystiek én... 
niemand heeft hem ooit gezien....
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 Miss One

De Heksen
De heksen wonen verspreid over de 
vier windstreken van het land, 
als op een kompas: 
 

Glinda

 Miss One

De Heksen
De heksen wonen verspreid over de 
vier windstreken van het land, 
als op een kompas: 

 

Twee zijn er goed en twee zijn er 
slecht, en het evenwicht is broos 
en breekbaar. 
De heksen zijn voor Dorothy het 
kompas, haar wegwijzer door de 
wonderlijke wereld van het 
Land van Oz... 
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ThuisDe Zilveren  schoentjes
Schoenen zijn vervaardigd om bescherming te bieden, 

zij kunnen het lopen makkelijker maken...

Dorothy trekt de stoute schoenen aan. 
Met het lood in de schoenen, 

zonder iemand iets in de schoenen te schuiven en 
zonder naast haar schoenen te lopen, 

komt zij er uiteindelijk achter waar de schoen wringt. 
Dan kan ook zij eindelijk de schoen aantrekken die haar past!

Liedjes:
1e bedrijf
Onze liefde blijft bestaan ...............................................................................Tante
Wervelstorm ...................................................................................... Instrumentaal
Tovenaar .................................................................................................. Miss One
Weer naar huis ............................................................................................Dorothy
Je wint nooit ..............................................................Vogelverschrikker & kraaien
Niet van gisteren ........................................................................Vogelverschrikker
Volg de gele weg (1) ................................................ Dorothy & Vogelverschrikker
Wat zou ik doen met een gevoel .........................................................Blikken Man
Olie ................................................................................... Blikken Man & beelden
Een echte Leeuw .................................................................................... De Leeuw
Volg de gele weg (2) ................................................................................ Ensemble
Wees een Leeuw .......................................................................................... De Fee



ThuisDe Zilveren  schoentjes
Schoenen zijn vervaardigd om bescherming te bieden, 

zij kunnen het lopen makkelijker maken...

Dorothy trekt de stoute schoenen aan. 
Met het lood in de schoenen, 

zonder iemand iets in de schoenen te schuiven en 
zonder naast haar schoenen te lopen, 

komt zij er uiteindelijk achter waar de schoen wringt. 
Dan kan ook zij eindelijk de schoen aantrekken die haar past!

2e bedrijf
De Stad van Smaragd -Groen- ................................................................ Ensemble
De Stad van Smaragd -Rood- ................................................................. Ensemble
De Stad van Smaragd -Goud- ................................................................. Ensemble
Geen slecht nieuws ............................................................................... Krengelien
Meesteres van het westen ....................................... Griezel, Gruwel & huisdieren
Een nieuwe dag! ...................................................................................... Ensemble
Iedereen heeft het! ............................................................................................Toto
Geloof in jezelf ............................................................................................Glinda
Thuis ..........................................................................................................Dorothy
Een nieuwe dag! ...................................................................................... Ensemble
Thuis Reprise .................................................................................. Dorothy & Co.
A brand new day ...................................................................................... Ensemble
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Dorothy ..................................... Debby Dubbeld
Toto .....................................................Peter Keijzer
Vogelverschrikker ........................ Menno Smits
Blikken Man ........................................Rob Groen
Leeuw ............................................... Hans de Roo
Miss One ................................... Linda van Ingen
Krengelien .....................................Miriam Groen
Glinda .................................................... Els Weijde
Tovenaar .......................................Bert Bleiksloot
Griezel .............................................Stella de Haas
Gruwel ............................... Nancy van den Berg
Tante / graffi  ti / slaaf ....... Palmyra Westerling
Poortwachter /wegwerker...Rob van der Zee
Hoofdkraai / huisdier ..Ria van Engelenburg
Graffi  ti / slaaf .......................Mireille Leijdekker
Fee / kraai  ........................... Marijn van Ledden
Wegwerker / slaaf .......................Saskia Konink
Kraai / kooibouwer ............... Désiree Kwantes
Kraai / kooibouwer  ........Angelique Tromper
Graffi  ti / kooibouwer / slaaf ....... Mirjam Gray
Stage manager ................................Heidy Klous

Band:
Gitaar .................................. Johan van den Berg
Bassgitaar ............................. Karsten Ringnalda
Toetsen .....................................Gregor Bolderink
Drums ............................................... Frank Leijten
Gitaar .....................................................Erik Koster
Toetsen ................................................ Chris Krook
 

de band 

Koor:   
Lideke Klouwer
Lonneke Ringnalda
Hannie van Ledden
Marga Kwakkel
Ingrid Jilderda
Baukje Manschot
Ellen Mud
 Letty Vet
Caroline Knook
Joop Vet
Steven Boegem
Dirk Versluis

Rol verdeling



Sponsors: 

Ontwerp poster en 
programmaboekje ...................Norbert Weijde
Video ...............................................Avzproducties
Fotografi e ..................................Arie van Ledden
.........................................................Norbert Weijde
Toneelassistentie ............................Pierre Tesser
.....................................Ferdinand van Tatenhove
Drukwerk .................................. Leijten Drukkerij

Kleding:
Iet Kwantes
Ria Bank
Mevr. Klouwer-Leijdekker
Els de Jong
Grietha Bolhuis
José van der Meer

Decors:
Jasper de Graaf
Louis Leijdekker sr.
Louis Leijdekker jr.
Fred van Wattingen

Grime ...................... Ron Romeijn & Marije Krijt
Kap .......................................Kapsalon Magic Hair
Geluid ...............................................Benno Meijer 
...........................................Onno van Broekhoven

het koor

FOTOGRAFIE      en     RETOUCH

020-4470601

Rol verdeling



Creative leiding
Joke van der Wulp, regie
Joke loopt al van jongs af in de theaterwereld rond en heeft inmiddels ruime er-
varing. Ondanks haar ervaring moest zij duidelijk wennen aan Purple. Ze heeft de 
zware taak gehad de al opgestarte productie als regisseur over te nemen en naar 
eigen hand te zetten. Ze is hier wonderwel in geslaagd en heeft binnen korte tijd 
een prachtig resultaat geboekt waar wij bijzonder trots op zijn!

Judith Munter, choreografi e 
Inmiddels is Judith bezig aan haar derde seizoen bij Purple. In 2006 was zij nog 
persoonlijk verantwoordelijk voor de volledige styling van het concert met het 
Stedelijk Orkest Purmerend. Ook nu heeft ze weer prachtige choreografi eën uitge-
werkt. Het nieuwe theater en de diverse grote decors brengen een extra dimensie 
en een toegevoegde waarde aan haar dansen.

Tiedo Wildschut, vormgever licht en decor
Als vaste kracht voor het lichtontwerp van Purple heeft Tiedo de afgelopen jaren 
duidelijk zijn visitekaartje afgegeven. Naast het lichtontwerp tekent hij nu echter 
ook voor het decorontwerp. Samen met de regisseur is hij er goed in geslaagd het 
verhaal prachtig weer te geven. Naast producties als b.v. Leo XIII en Tetra, mag 
ook The Wizard aan zijn c.v. worden toegevoegd!

Thom ten Harkel, muzikale leiding
Met haar speurtocht naar een nieuwe dirigent kwam Purple in 2005 bij Thom 
terecht. Nog steeds zijn we ontzettend blij dat het zo goed klikt. Dit is zijn tweede 
seizoen, maar zijn eerste volledige musical met de groep. Hij heeft de spelers en 
het koor, waarmee de groep speciaal voor deze voorstelling is versterkt, tot het 
uiterste gestimuleerd. Het muzikale gedeelte komt hierdoor nog beter uit de verf.

Bob Helsoot en Jan Doedens arrangeurs
Jan en Bob hebben beiden, afzonderlijk, een deel van de arrangementen voor 
hun rekening genomen. De ervaringen met Bob zijn voor Purple welbekend. Met 
Jan is het een eerste zeer aangename kennismaking. 
Alle arrangementen zijn speciaal voor Purple geschreven en afgestemd op de 
mogelijkheden van de zangers, het koor en de band. 



Creative leiding

Purmerend

les op : keyboard, piano, gitaar, 
drums,  zang, saxofoon, solfège, 

componeren en peutercursus

www.demuziekschool.nl

In onze salon hebben wij alle aandacht en tijd voor u. 
Hebt u een vraag over een behandeling? 
Of zin in een ander kapsel? 
Wij geven u graag een persoonlijk advies.

Plantsoenstraat 37
1441 CW Purmerend

tel: 0299-433933
www.magichair-purmerend.nl 



Kijk voor de beste weg naar uw nieuwe huis op www.recourt.nl

Voor Dorothy géén makelaar in The Wizard,

Maar hier wijst Jacobus Recourt u de weg.

Jacobus Recourt ...

U neemt in uw leven talloze beslissingen. Vaak hoeft u daar niet 
lang over na te denken, soms echter gaat het om besluiten waarbij 
u niet over één nacht ijs wilt gaan. Wanneer u een huis wilt kopen 
of huren bijvoorbeeld, of wanneer het erom gaat uw financiële 
planning tot na uw pensioen te bepalen. Of bij het regelen van 
een dichtgetimmerd pakket verzekeringen. Het zijn typische za-
ken die om specialisten vragen; maar ja, hoeveel specialisten heb 
je wel niet nodig om al die wensen precies in elkaar passend te 
krijgen? En dan ook nog zonder er straks spijt van te krijgen.

Het antwoord is simpel: één. Wat u nodig heeft om uw leven op 
dit vlak te veraangenamen én te vergemakkelijken is niets meer 
en niets minder dan Jacobus Recourt. Wij zijn geen makelaars-
kantoor en evenmin een hypotheekbemiddelaar; geen assuran-
tiekantoor ook. Wij zijn wel een team van makelaars, financieel 
deskundigen en verzekeringsspecialisten die uw wensen op ge-
bied van wonen, financiering en verzekeringen tot een vanzelf-
sprekend en comfortabel deel van uw leven maken. Voor ons is 
niets zo vanzelfsprekend dan dat u dat goed geregeld heeft. En 
dát regelen wij graag voor u.


