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JESUS CHRIST SUPERSTAR

H()OFDROLSPELERST JESUS' WERNER V.O. Wouvv- JUDA5, lO Cönvens - ptLATUS, TON ZEE-
DlJt( - CAJAFAs, ToN v. ETTEN - ANNAS, nErvË v. BTJNEN - pRrEsrERs, AclrltTAAN sEELEN,
THEo V.D. PoEL - HERODES' BEN MooREN - MAR!A MAGBALENA, ]/voNNE REMMEN.

APOSTELEN: FRANcT< v' BoEt<EL, PETER vERvLoED, JAN r<RENs, TfiEo MooREN, FRANS
MooREN' JoEP vEsrERst wlM EGGENKÀMP, RuuD v. RooY, LEoN wTLLAERT, RTcHAFlEi
soMMER, FRANs KUypER, .to cönvens.

voLr<' wlssELAARs EN l<ooPLUl: REst PTJNENBURG, FRANcrs BooNTJEs, NEL pENDERs,
MARIoN TEUNISSEN, crNA v.D. WAïER, RENNEKE pEppEsïER, losÉ v, vLtET, MAFIIoN
ScHILDERS, ELs sMULDÉRs, ANJA sïoKr<ERMANS, MrEKE cuypErls, MARIE-JosÉ wA1-scHor,
HELMA HOPMANS, INGE SMULDERS' ANNET CAARLS, ANNEMARIE V. MEER" LIESBETH
LANGENHUYSEN, BtRGIT LANGENHUYSEN, MONTGIUE V. BOÉKEL, pAULTNE BotGAARD, TERRY
V. DITMARS, MARTIN VINGEFiÍ{OETS, KARIN ZIMMERMAN, FRANS DE }<OK.

SOLDAAT, LEON ANSEMS, ADRIAAN SEELEN
HET VUUR, MIRIAM V. BOEKEL.

OUOE MAN, THEO V.O. POEL - MEISJE BIJ

BALLETi ELLEN BROT<, KARIN HESSELBERTH, MATTE BREURKENS.

CHOREOGRAFIE, REGIE, PRODUKTTE: yVoNNE REMMEN.
OP MUZIE}< EN TE}<ST VAN ANDREllv LLOYD AND TIME FlICE.
ASSISTENTE PRODUT<TIE: MIRIAM V. BOEKEL.
DECORT PETEFl VERBRAAK, TON V. ETTEN.
GELUIE,, BELICHTING: LAMBERT DE PEFFER.
FOTOGRAFIE: ïON V. ETTEN.
PERS EN PROPAGANDA: PETER DENNEMAN.
VERDERE MEDE.IiVERI{ERS: TON ZEEDIJ}<, RUUD V. ROOY, ARïHUR
REN, LAMBERT MOMMERSI ANTON GLAUDEMANS, WERNER V.D.

SCHNIJDER, BEN MOO-
wouw, :o cöRveRs-
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Mensen, mensen vertolken
Jesus Christ SuPerstar

Dat gebeurt op iiondeidag I 1 en vrijdag

t: óO in <le Mr-'ntf<-'itke;'i': :ran C-orel-

listraàt te Tilhurg 'f eikt;rs i''il I1'3('r

unr. Bovettclieu gebiLtrt het r:ok op vrij-

dag 19 april in Lie AntlniLt-s van Pad-

keik aan de Hoefstraat te -I'iibr.rig Dert

eohter begint het om 20 i 5 uur'
Geheel buiten de film om (r'vant die was

toentertijd in Tilburg nog nict in roula-

tie) is een lid van tlt' werkgroep voor

Experimentele Liturgie van de Mot.tt-

fortparoohie op de gedacirte gekonren

om de Rock opera op eengeheel eigen

wijze te vertolken' A1 vLug werd e r een

wérkgroep gevormr'1. [{et .iongerenkoot
van Tllburg-Noord wertl benaderd en zi1

zorgden weer voor meerdere jongeren'

Doór de initiaticÍ:netri:slt r + ;*1 ':'re e hir

ieografie gemaakt etl itgi:stt'ti1t':erd ' Ilen

andero groep begon zii:h hezig te ht-'u-

clen met het decor' kle<iing en belich-
ilng. Weer een andere grceP met het

uitioeken van beelddia's en het maken

van tekstdia's. En weer een andere

groep maakte erell zo aanspreektraar mo-
gelijke affiche. Kortot.tr lanaf half ja-

nuari is er door vele enthousiastelingeu
vele bergen werk vcrzel ()ln o1n L'c'l.l iuis-

te wijze in ruintte' hew.:ging. licht' mu-

ziek. gevoel eu kleur 'Jcsus Christ Su-

persta!'' te kunnen verlolken.
Èeel veel meclewerking k;':eg men: het

achterdoek werd geschonkel dcor eett

textielfabrlek. de gordiinraiis door een

lvoninginrichtingsbedrijf. een eiectro-
zaak uit Waalwijk zorgt kosteloos voor
de belicl'rting!
Op Witte l)onderdag en (locde Vrijdag,

telkens om hali tien, is cle 'opvoering''
'Opvoering' is hct eigenlijk niet. want

a1là aanwezigen rnoeten erlrii betrokken
zijn of worclen. Het is niet de be<loe1ing

dat het enkel een schouwspel is' N{aar

het wii juist ecn ptiging ziin onr het
gesprek ovet Jesus van Nazareth weer

op gang le brengen. Of dat ook het doel
was, dat Norman Jewison zich stelde bij
de verfilming van 'Jesus Christ Super-
star', valt te tretwijfelen. Maar dat zijn
tllm het wel tot gevolg heeft gehad, dat
is vast te stellen bii .ionge mensen die de

film hebben gezien.

En dat is ook het doel van deze vertol-
king, zoals trouwens a1le vieringen met
een meer experimenLeel karakter in de

Montfortkerk. Niet om gervild modern
te doen, traar rvt-'l om aansluiting te

krijgen bij de leef- en gevoelswereld en

het-staan-in-het-getooi van de moderne

mens. Vandaar ook dat in de Paasnacht
(23.30 uur) in de Montfortkerk een

experimentele liturgie gehouden wordt
rond licht en vuur, dood rrn 1even. Dat

ailes rond het thema: 'Sta oP uit de

cir:dl '. Op deze wijz-e wil men het 1e-

ven. lijden en dood, en ook de verrijze-
nis ran lesus van Nazareth oPnieuw
aanspreekbaar maken.

JESUS CHRIST
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) lllustr«ti.e uit h,et, aÍÍích,e uoor d,e Jesus Christ Swerstar u1,t-
uaering ín Breda.

B[I{[GIN(}§§

t[UK MAAB

NIIÏ§ NINUI{§
(Van een onzet verslaggevers)

BBEDA - In de overvolle
kerk van St.-Jan de Doper aan
de Groot Ypelaardreef is een
bewegingsspe,I op de muziek
van Jesus Christ §uperstar uit-
gevoerd. Een groep uit Til-
burg, die in haar eigen paro-
chie meewerkte aan een expe-
rimentele liturgie, heeft gepro-
beerd om via bewoging, licht,
Eevoel en kleur opnie,uw het
gegeven Jesus Christ Superstar
te vertolken.

De Tilburgse groqp, die
geen naam heeft, bestaat uit
veertig jongens en meisjes van
ongeveer 18 à 20 jaar. Het
spel bracht hoewel treuk o'rn te
zien, niets nieuws. De bewe-
gingen waren weinig ori,gineel
en degenen die de film Jesus
Christ Superstar heo-ben ge-
zien, zagen dezelfde bewegin-
ge;'r terurg in deze opvoering.

Tooh was het geheel wel
bo'eÍend om naar te kij,ken.
Maar dan rnoest men het wel
bezien uit het oogpunt van
amusernent Als een eventuele
veran,derin'g van liturgie stelde
het niet zo erg veel voor:
maar dat is volgens de pastoor
varn de St.-Jans kerk ook niet
de bedoeling geweest. D,e
ruimte, waarin het s,pel zich
afspeelde, was vool deze op-
voering niet erg gesehikt. Om-
dat het podium laag was en
veel bewegingen zieh dicht bij
de grond afspeeld.en, was het
spel vooral voor mensen die
a'chter in de kerk zaten bijna
niet te vol,gen. Daardoor gin-
gen de mensen op de banken
staan, waardoor dat nog moei-
1ij'ker werd.

JESU$ CIIRISÏ ST]PERSTAB:

OPVOTRINO IN BREDA
(Yan een omzer verslaggcvos)

TILBURG. - In ile kerk van
St.-Jan tle Doper aan de Groot
IJpelaardreef te Breda wordt
taterd.ag a.s. om halfnegen
een oven ong:ewonn als gp-
durfde uitvoering geg€ven van
de bekenele rockopera ,rJesus
Christ Superstarf'.

I{et ls een choreogr"afisc,he
bew.erking van het spel op de
var! film en plaat bekende
muziek en tekst van het dnrb
Andrew Lloyd en Time Rice.
I)e uitvoerenden zijn vo,or het
gr"oatste Ceel amateurs riit Til-
burg, die zich begin dit jaar
aan dit spel. hebben gewaagd
onder leiding van de - inmid-
deis overleden - chore,o,gràïe
Yrronn'e Rernrnen. Het idee
wercl geboren in een werk-
groep voor experimentele Ii-
tu,r,gle van de Montfortkerk rn
Tilburg. In twee kerken heeft
de gr,oep met deze ultvoerlng
tijdens d,e Goede week dit
Jaar t\À/eemaal een volle kerk
getrokken. Het ligt overl,gens
niet in d,e bodoeling dat het
tot een soort ,,sr.lccestoerneen'
komt. De groep wi1 het spel
alle,en nog eens spelen; de toe-
gang is dan ook gratis. Behal-
ve van bewegrngsexpressre,
met een tamelijk mimisch
karakter, wordt in deze pro-
duktie gebruik gem,aatr<t van
.lichteffecíen en een pr,o;ectie-

scherrn, waarop oerder m,eer de
gezongen En,geise tekst wordt
yertaald. In Tilburg is de pn-r-
duktle in ieder geval goed
ontvangen, ln de .i<ritie.ken
ble,ken de enkeie feiten van
net amateurwerk §,e,9 te vat-
len bij de vaak ontr.oerende
rrrome.nten, waarln Jonge m,en-
sen op o,veriuigerlde wijze iets
uildroegen vàn rxuÍr gelooflser-
varr.ng,



Uw bijzondere aandacht wordt gevraagd

voor een vertolking van

JESUS CHRIST SUPERSTAR

op
donderdag 1 1 en vrijdag l2 april's avonds
om half tien in de Nlontfortkerk aan de Co-
rellistraat (Stokhasseit ).
Jesus Christ Superstar gaat beide avonden
op muziek en tekst var.r Andrew Lloyd and
Time rice

Het ballet is naar gegevens van Ellen Brok,
Karin Hesselberth en Maite Breurkens.
Choreografie, regie en produktie is in han-
den van mevrouw Yvonne Remmen, uit de
Kapelmeesterlaar' 125.
De hoofdrollenvertolking is in handen van
Werner v.d. Wouw als Christus; Jo Cörvers
als Judas;Ton Zeedijk ais Pilatus; Ton van
Etten als Caiphas; René van Bijnen als An-
nas; Ben Mooren a1s Herodus en Yvonne
Remmen ais Maria Magdalena.
De decors zijn van Peter Verbraak en Ton
van Etten.
Graag verwijzen we naar dit gebeuren, naar
mensen in ruimte, beweging. licht, muziek,
gevoei en kleur.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag half tien,
Montfortkerk, Corellistraat.

pag. lO

MontÍortkerk
Tilburg

1 I en 12 april 21.30 uur.
Corelllstraat 231.

Mensen ln: rulmte, bewe-
ging, licht, muziek, ge-
voel, kleur, vertolken.

:

JESUS CHRIST,
SUPERSTAR
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ACTTJEEL

een spel op muziek uan de
rock-opera ..Je.sus Ch rist
Superstarl'tlcn Andrew
Lloud Webber en Tim Rice

ín de Goede Week - donderdag en vrijdag,
I I en 12 april - werd in de Montf ortkerk te
Tilbure hct beu'egingsspel ,.Jesus Christ Su-
p.rstaË' opgevoeid. -Dè groep van de-lVIont-
iortkerk bracht naar 'n idee van de choreo-
grafe Yvonne Remmen een soort multi-me-
àra gcrreuren, omdat zlJ de noolomoot -
beu'óinsexpressie - onrlingd had nret kos-
tuumï, belii'hting, geluid cn ook een stuk
dramaiische expiesiie".,. Zo 'typeerde .,Het
Nieuwsblad vair het Zuiden" het spel in
haar recensie van 12 aPril.
Door een noodlottig ongeval van de c-horeg-
grafe kon op vrijdàg 1í april het spel in de
kerk aan de HoeÍstraat te 'L lltrulg geen
doorsang vinden. Enkele weken gt'lt'dcn

"'ur.i'tuÏ u'el gespeeld in de ovcrvolle St'
Jan de Doper-kerk te Breda.
Op zaterdag 8 iuni a.s. om 2l'30 uur rvordt
hËt spel voór dé laatse maal opgevoerd. Dit
keer weer in de Montfortkerk, Corellistraat
231 te Tilburg. U bent van harte welkom.



t

Tre§tE-niéuw ultzren.

Nogmaals
Jesus Christ Superstar
Dezelfde jongerengroep uit de Montfort-
parochie, Stokhasselt, die op Witte Don-
derdag en Goede Vrijdag - 

11 en L2

april - de rockopera Jesus Christ Su-

perstar van Andrew Lloyd en Time Rice
in eigen stijl opvoerde zal deze opvoe-
ring voor de laatste maal herhalen op
zaterdagavond 8 juni a.s. te 21.30 uur,
eveneens in de Montfortkerk, Corelli-
straat 231. Enkele weken geleden werd
het spel met succe§ oPgevoerd in de

overwolle St. Jan de Doper-kerk te
Breda.
Naar inhoud en vorÍn blijkt dit spel van
klank, kleur en beweging velen aan te
spreken, wellicht omdat de motieven, ge-

dachten, verlangens en hoop die aan de

uitgebeelde gebeurtenissen ten grondslag
liggen, een zekere gelijkenis vertonen
met wat er in vele mensen omgaat. Yoor
die het rriet gezien hebben de moeite
waard om te gaan kijken.

f

I

I

I

)

Vriidag Tlunh
Bingo-avond
Tilburgse trainers bijeen.
Zaterdag I iuni:
Jesus Christ Superstar
Bongkar toernooi
Muvedo Íestival
Voetbaltoernooi Uden-
hout
Miss Tilburg verkiezing
Honkbal
KempenÍode
Jan Panis-toernooi
Zondag 9lunl:
Zondag f .iun

Zondag 9 iuni:
Leren Zool in Rijen
Turnjubiieum-
w€dstriiden
Eerste luslrum Hop Mar-
janneke
Voetbaltoernooi Uden-
hout
Heidehoeve comp€iltie
Honkbal
lan Panis-toernool

" "{ag 10 iuni:-rIípl

ingoedefr
Herhaling van
J.G. Superstar

Wegens het enorme
succes op 11 en 12 april
;t. en mede door de vele
verzoeken wordt de
rock-operp Jesus Christ
Superstar nog éénmaal
gespeeld in de MontÍort_
!grk, Coreitistraat 231 ,Tilburg. De uitvoering is
op zaterdag 8 juni en be-
gint om 21.30 uur.

t.l*,
i!|!: Y ::i'::

IN DE GOEDE IfEEK _ donderdag

-en 
vrijdag. I I en I 2 aprtl - werd in dö-

Montfortkerk te Tilburg het bewegings-
spel'Jesus Christ Superstar' opgeàerï.
-Het 

werd een groot sukses, De Èerk was
beide keren overvol.
Enkele weken terug werd het spel met
suxses opgevoerd in de overvolle St. Jan
de Doper-kerk te Breda.
V-oor de laatste maal wordt 'Jesus
Christ §uperstar' gespeeld op zaterdag-
avond 8 juni om 21.30 uur in de Moni-
fortkerk, Corellistraat 23 l, Tilburg.
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Jezlus Christ Srperstar
a

als hewegingsexpressie
TILBURG, 6 april- Op Witte tron-

derdag en Goedè vrijdag (ll en 12
april), beide keren om 21.30 uur, is in
de lllontfortkerk een bijzondere Goede
\ïeek-viering bij te wonen: een bewe-
gings expressie van een gedeelte van
Christus' aardse leven op de muziek
van Jezus Christ Superstar. Hoewel
de choreografische uitbeelding voorop
staaÍ, wordt aahvullend gebruik ge-
maakt van andere theatrale hulpmitt-
delen als eostumering, decors en-prae-
ticjtbels, belichting en diaprojecties.

Dit totaal-beeld is een idee van de
choreografe Yvonne Remmen, die
ook de regie en productie voert. De
uitvoering heeft verder gestalte ge-
kregen door gesprekken met de àx-
pcrimcntele Iirurgiegroep van de
Montforrkerk. De uitvoerenden zijn
leden van de liturgiegroepen en het
.;ongerenkoor van die kerk. Deze
groep is nog aangevuld met vrienden
en kennissen, waaronder enkele per-
sonen uit Oosterhout en Waalwijk.
In de Hoefstraat-kerk (Anthonius
van Padua) wordt op l9 april om
20.15 uur nog een uirvbering ïan de-
ze aparte Jezus Christ Superstar ge-
geven.

Chorèografe Yvonne Remmen --van beroep ballet-lerares en beschik-
kend over ruime ervaring in moder-
ne dans -- bracht haar idee voor de-
ze vertolking yan de rock-opera
naar voren in de experimentele li-
turgiegroep van de IVlontfortkerk.
Deze groep verzorgt al geruime ti.id
..anderssoortige" kerkdiensten óp

zondagen. Nadat Yvonne's idee in de
groep duidelijker gestalte had gekre-
gen startte men half januari met be-
wegings-oefeningen in een brede
iongerengroep: de meeste uitvoeren-
den zijn middelbare scholieren, er
zijn enkele studenten (o"a. theologie)
en jongeren met een baan.

Eigen gevoel
,,Aanvankelijk heb ik de mensen

op eigen gevoel laten ber,vegen op de
muziek en tekst van Andrew Llovd
en Time Rice", vertelt Ivonne Rem-
men. ..Ze mochten de vormgeving
zelf uitzoeken en naar hun eigen
persoonlijkheid tot een uitbeelding
komen. Later heb ik de ideeën aan-
gepast en bijgeschaafd en ingepast
in grote lijnen. Met uitzondering van
drie meisjes van de balletschooi,
heeft geen van de deelnemers enige
eerdere ervaring met lichaamsex-
pressie gehad. Daarom vind ik het
best knap wat van deze betrokken
groep na drie maanden op woensda-
gavonden oefenen presteert"..

Bij de uitvoering in de Montfort-

Een repetitíe-moment uit Jezus
Christ Superstor in de beue-
ginqs-erprèssie uztuoering in de"Moítforikerk Jezus (midden.
Werier oan de Wouw) in een
mossale confrontatíe met zijn
apostelen, met kooplui, ttrisseloors
enhet xolk.

kerk is alleen gebruik gemaakt van
de muziek van de rock-opera Jezus
Christ Superstar. Verder bestaan geen
gelijkenissen met de film of de opera.
Juist om die identiciteit te vermijden
is Yvonne Remmen met opzet niet de
film gaan zien, en is zo gekomen tot
een eigen beeld, dat bij tijden zeer
dynamisch aandoet.

Projecties
De orginele muziek wordt in ste-

reo ten gehore gebracht met enkele
'grote boxen rond het grote podium
voor in de kerk. Diaprojecries op de
achtergrond van het Heilig Land
zorgen voor de plaatsbepalingen in
het verhaal, terwijl ook af èn toe
Nederlandse samenvattingen van de
zangtekst geprojecteerd worden.

,,We doen het op deze manier",
zcgt pastor P. Dennemant ,.om men-
sen, die niet naar de conventionele
Goede Week-viering komen, toch
met het lijden en sterven van Chris-
tus te confronteren. We maken er
een verwachtings- en hoopvol ge-
beuren van: de iaatste dia laat een
korenhalm zien met een tekst-
verwijzing naar de verrijzenis. Het
zal natuurlijk veel jongeren aan-
spreken maar evengoed denken wij
aan een breder publiek. Zoals we
hier u,'el vaker doen, willen we het
eens op een andere manier proberen;
en in dat kader valt ook de alterna-
tieve paasnacht-viering met dia's.

W I .,,,:,,,',,,,,,: :,,,,,,",'i1l:
,r.l l.i:.:.:*+:1 : : !.:: : ..::.j..::.::...::
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HOOFE,ROLSPELERS: JESUS, lltERNER V.D. IYOUW- JUDAII, JO CORVTRS -
orJr< - cAJAFAs, ToN v. ETTEN - AryNAs, nexÉ v. BTJNEN - pRrEsrERs,
ÏHEO V.D. POEL . HERODES' BEN MOOREN . MÀRIA MAGBALENA,

SUPERSTAR

PILATUS, ÍON ZEE.
ADltIAAN SEELEN,

YVONNE REMMEN.

APOSTELENI FFIANCK \,. BOEKEL, PETER VER\/LOEEt, JAN KRENS, TI.'EO MOOREN, FRANs
MOOREN, JOEP VEsTEFIS, WIM EGGEN}<AMP, RI,UD V. ROOY, LEON vYtLLAERT, RICHARE}
soMMER, FRANS ]<uYpER, lo cönvens.

VOLI<, \,YISSELAARS EN 
'<OOPLUIT 

FIESI PIJNENBURG, FRANCIS BOONTJES, NEL PENE,ERS,
MARToN TEUNTSSEN, clNA v.D. wATER, RENNET(E pEppEsrER, ;osÉ v, vLrET, MARToN
scHILDERS, ELS SMULDERS, ANJA STOKKERMANS, MIEKE CUypERS, mnnle-.lOSË lvALSCHclT,
HELMA HOPMANS, INGE SMULDERS, ANNET CAARLS, ANNEMARIE V. MEER, Í,.IESBETH
LANGENHUYSEN, BIRGIT LANGENHUYSEN, MONIQUE V. BOEKEL, P'\ULINE BOGAARO, TEFtRY
v. o|TMARS, MARTTN VINGERHOETS, r<AFrtN ZIMMERMAN, FRANS DE l{Ot{.

SOLDAAT, LEON ANSEMS, AE»RIAAN SEELEN
HET VUUR, MIRIAM V. BOEKEL.

OUDE MAN, THEO V.O. POEL . MEISJE BIJ

BALLETi ELLEN BROKI }<ARIN HESSELBERTFT, MAITE BREURKENS.

CHOREOGRAFIE, REGIE, PROE,UKTIE: YVONNE REMMEN.
OP MUZIE]< EN TEI<ST VAN ANDREW LLOYD Af{D TIME RÍCE.
ASSTSTENTE PRODUKTIE: MIRIAM V. BOEI(EL.
c,ECOR: PETER VERBRAAK, TON V. ETTEN.
GELUID, BELICHïINGt LAMBERT gE PEFFER.
FOTOGRAFIE: TON \,. ETTEN.
PERS EN PROPAGANDA: PETER E,ENNEMAN.
VEROERE MEDEYIÍERI(ERS: TON ZEEOIJI<, RUUD V. ROOY, ARTHUR SCHNTJDER, BEN MOO-
REN, LAMBERT MoMMERS, ANToN GLAUDEMAN§, wERNER v.D, wouw, .lo cönveas.
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Stokhasselt
Ievende uitbeelding
Jesus Christ §uperstar Montfortkcrk
Op de eerste plaats bedoeld voor de
eigen parochianen, die iets anders willcn
dan de liturgische viering van Witte Don-
derdag en Goede Vrij<Iag (11 en 12
april), zal e€n groep jonge mensen uit
de Montfortparochie, Stokhasselt op die
trvee dagen in beweging, licht, gevocl en
kleur de tretekenis vertolken van de rock-
opera Jesus Christ Superstar van Àndrew
Lloyd en Time Rice. Begeleid door mu-
ziek en zang van dit rcxk-stijl oratorium
zullen zij deels s,vmbolisch en deels re-
alistisch enige episodes uitbeeldcn uit de
laatste levensdagen van Jezus Christus,
Maandenlang hebben de jeugdige ama-
tcurspelers - het merendeel studenten

- 
geoefend onder de kundige leiding

van Yvonne Rernmen, klcuterleidster en
gediplomeerd balletlerares, die ook de
choreo-eraiie heeft samengesteld en zelf
meespetlt als l\{aria trtagclalena.

De Nederlrndse u,e crgavc lan de ge-

zongen Engelse tekst verschijat tegelij-
kertijd op een schenn terzijde van de
speelruimtc. Er tussendoor worden ook
dia's geprojecteerd van historische plaat-
sen uit het land van IsraëI.
De inhoud van deze rock-opera zal niet
iedereen op dezelfdc manier aanspreken,
waardoor de waardering dan ook van-
zelfsprekend zeer uiteen zal lopen. Het
oorspronkelijke thema kornt cigenlijk

Frans melkbrood Ovcrheerlijk I
Íaaar dan allecn Yrn
,,De Echte Bakkcr"

PALETPLEIN 13 ('t Wandelbor)
TABTINISTRAAT 3l (Stokhasselt)

niet verder dan ecn probleemstelling, een
onbeantwoorde vraag die vele zoekende
lneÍrserl kwelt en soms tot vertwijfeling
brengt: waarom dwaal ik, waarom doe
ik verkeerd, lvaàrom word ik een n:is-
lukking, terwijl ik toch naar lvaarheid
zoek. het goede beoog en geltrk in het
leven tracht te vinderr?
De apostel Judas is in deze voorsteliing

het beeld van de zoekende, wanhopige
mens. Ook na zijn zelfmoord klinkt zijn
stem nog na als vertolker van de wan-
hoop waaiaan miljoenen na hem tan
prooi gevallen ziin. Of dit Jutlasbeeld ge-
heel aan de hiitorischc Judas beant-
woordt moet hier buiten beachouwing
gelaten q'orden.
De samenstellers van dit muzikale spd
hebben er echter een hoopvol slot *àn
toegevoegd: falen, mislukkcn en rterven
is nict het einde. Het zaad dat ia &
aarde valt moet stcrven sÍn tot nieuw
levcn te kunnen sntluiken. De nrislukte
Jestrs Christ Superstar is verrezen als
eerste onder zijn volgelingen cn geelt
hoop aan alle vertwijfelden.
De produceate, acteurs en meder*'erkers
,w.illen de boodschap, die zij in dit stuk
expressief uitbeelden niet beperken tot
ecn publiek van gelovige christenen uit
hun naaste omgeving, maar zullen het
rzeer op prijs stellen als ook anderen er-
naar komen zicn en luisteren.
I)rrs donderdag l.l en vrijdag l2 *pr:il
!r.s. on1 21.30 uur in cle N,[ontfortkerk,
Corellistraat 231"
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Jaargang no. 35 - 6 april 1974

_-eu 5385).
.en uirga-
Keizers_ In Tilburg treedt op 11 a,prtl {.22
,_249910_ uvr) Walter de Buck op met Vlaamse

volksmuziek, voor iedereen begirUpe_
luk. Kosten J2,b0. Voorverkoop Í3,_
bU het ?reÍcentrufiL, Acad,emiètaan 9,
Tilburg.

de Cineclub- Ook in Tilburg een vertolking van de ingrediëtrock-opera: Jesus Christ Superstar , :_ ;

;i,:1iïi'# ïiXï 1"flffà",',1 S'ï'J,,rïiï:?,,,1 ïf',j *Ï
,tkeswes s0, w ;- ?;!:íï!*"i,i;,,jrJil,,r"i!, o,ï:lr,iïí; i"ff#;or. 550384.

een
maar
van de
Over tol

Sauté d,t

voor dr
I liter
1 glas

. (20 uur) ook Als
." o" ÀaaoiÈà1àÉi H.et rropennuseu'm !7eeft op ? april
adhuis. IlLaise actioiteiten (dans, muziek en

eten) van 13.80-16.30 uur. Tot 4 no-e brengt op 5 april vember zal er een tentoonstelling over
"te film yan Costa Thailand. te bekijken nSn. Tropénrnu_-'' In Staat adn seurn, Mauritskad,e 6i, Amsterdd,Tr"' Gravas OosÍ (020-924949)..'rr€r 

Ín RotterdenT houdt de sÍ,"-
"een Belang uoor Anti.-_r-ctival 

oF

31

rt|! I .r



MENSEN

in

ruimte
beweging
licht
muziek
gevoel
kleur

vertolken

!."r" AL'i"t érpno"lro
in de kerk van de HOEFSTRAAT op vrijdag 19 april om.kwar.t over acht'

i]lwo"i.rO"n: 'n SO-tat enthousiaste jongerbn àie optig.ntijdse wijze uitdruk'

king willen geven aan het verhaal van Jezus van Nazareth'

Een uniek gebeuren voor Tilburg, een primeur voor de Hoefstraat: fris'

ó.àrt.i"rO, levendig .t 
-g"tuig"rí. 

Iederèen is welkom! Weest U wel tijdig

aanwezig. Toegang is vrij.
19 april - 20.15 uur - kerk Hoefstraat

jesuschristsuperstarjesuschrissuperstarjesuschristsuperstarjesuschristsuperstar

tf
contactorgaan
voor het raYon

besterd
groeseind
hoefstraat
loven



Aantreklcelljke Jesus Christ

Superstar in multi-media
,,Jesus Christ Superstar", bewe-
gingsexpressie dooi experimentele
lituiqieÀroep Montfoortkerk, chore-
ogra[iei reÀie, produktie: Yvonne
Rlmmen, muzie}.: Andrew Lloyd,
Time Rice, in Montfoortkerk, Til-
burg, ll april.

Als tegenhanger voor de Johan-
nes- of Mattheus Passie leent de
rock-opera Jesus Christ Superstar
zich uitstekend voor een opvoering
in de lijdensweek. In en rond Til-
burg zijn dan ook diverse uitvoerin-
gen van deze reli-pop-produktie te
zien, waarbij de een meer de nadruk
Iegt op de zang en de muziek, de
ander op de theatrale uitbeelding.

De liturgiegroep van de Mont-
foortkerk bracht naar een idee van
choreograf e Yvonne Remmen een
soort multi-media-gebeuren. omdat.
zij de hoofdmoot - bewegingsex-
piessie - omringd met kostuums,
belichting, geluid en ook een stuk
dramatische uitbeelding. Daarmee
was de groep hard op weg naar een
stuk,,totaal-theater". voorwaar geen
geringe opgave voor amateurs met

/ 
^ 

nrtbD6srÍmÍro\

slechts enkele maanden voorberei-
dingstijd.

Dat men toch tot een boeiend re-
sultaat is gekomen, dat twee uur
lang de afgeladen kerk (ruim 400
toeschouwers) wist te pakken, was
voor een groot deel te danken aan de
grote inzet van de zeer vele mede-
werkers. Vooral in de grote scènes
zorgden zij voor het spektakelkarak-
ter dat dit stuk voor het publiek
aantrekkelijk maakt.

Een probleem was wel dat vooral
de solisten, zoals Jezus, Maria Mag-
dalena, apostelen, hogepriesters, zich
in hun expressie te nauw trachtten
te houden aan de liedteksten die in
stereo door de ruimte daverden. Men
ging te veel in de richting van de
mimische en/of theatrale uitbeel-
ding cn binnen de expressievorm
die Yvonne Remmen koos was dat
moeilijk te combineren. Moeilijk,
omdat deze amateurs toch bleven
steken in een aantal voor de hand
liggende uitbeeldingen van emoties:
het verhaal, waarin smart en wan-
hoop de boventoon voeren, werd al
te vaak uitgebeeld met wringende
handen, gebalde vuisten, verwron-
gen gezichten. In het begin is de in-
tensiteit daarmee wel vol te houden,
maar in het midden van de opvoe-
ring ontkomt men loch niet aan her-
halingen en daarmee verzwakking,

Maar daartegenover stonden enke-
le zeer sterke momenten, zoals de
(geschoolde) balletsolisten, de uit-
drijving van de kooplieden uit de
tempel en het geestige jazzy-bailet
rond Herodes. Juist dat zeer goede
groepswerk maakt het een belevenis
die zeer de moeite waard is te zien.
en dat kan nog, vandaag 12 april in
de Montfoortkerk om 21.30 uur en op
19 april om 20.15 uur in de Hoef-
straatkerk.

F.M.

a-
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Geheel plotseling werd uit ons midden weggenomen,
onze lieve dochter, zus, schoonzus en tante

YVONHE REMMEN
op de leeftijd van32 jaaÍ.

Tilburg:
H. Remmen
W. Remmen-Booy-Liewers

Heteren:
E. Remmen
L. Remmen-van Hassel

ïilburg:
J. Remmen
L. Remmen-Marijnissen
Nicole

Tilburg, 15 april 1974
Kapelmeesterlaan 725
Corr.adres: Frankenlaan 81.

De plechtige Eucharisti€viering zal plaatsvinden op
vrijdag 19 april om '10.30 uur in de parochiekerk H.
MontÍort, Corellistraat 231, waarna begrafenis op de
Centiale BegraaÍplaats West, Horlaan.
Gelegenheid tot condoleren na de begraÍenis in rest.
,,De Postelse Hoeve", Dr. Deelenlaan 10.
Geen bezoek aan huis.
Wij vragen degenen die onverhoopt geen uitnodiging
mochten ontvangen, deze advortentie als zodanig tà
beschouwen.

Wij, die ond€r haar bozielende leiding, dingon heb-
ben gedaan, waartoe wij ons niet in-staaaachtten,
mo€ten u tot onz€ ontsteltenis mededeling doen van
het plotseling overlijd€n van

YVONNE REMMEN
haar m€deworkers aan
Jesus Christ Superstar
M ontfort-paroc h ie

Yvonne
Remmen
overleden

TILBURG, 18 april. - yvonne Rem-
men, die als choreografe de vorige
_w'eek met de liturgiegroep van ïe
Montfortkerk het bauea Jeius Christ
Superstar opvoerde, is maandae olot.
s.eling overleden. Ze is 82 jaar Eewor.
den.

Yvonne Remmen ,*'as klèuterleiii_
ster op kleuterschool ,, 't VIashofke".
Zowel in de kleuterschool als ondei
$§ lgngelul van de Iiturgiegroep
Montfort heerst grote versla[enïeici.
Vrijdag a.s. zal ln de Montfortkerk
deruitvaart plaatshebben om 10.30

.In verband met dit overlijden zal de
uitv'oering van Jesus Chrisí Superstar
in de_ kerk van de Hoefstraat ïrijdag
niet doorgaan,

1t? Y

Met grote droeÍheid hebben wi.i kennis genomen van
het overlijden van onze dierbare collega

YVONNE REMMEN
die wi.i in korte tijd hebben leren kennen als een lieve
en hardwerkende rn€dewerkster.

' Haar collega's
van kleuterschool
.,'t VtashoÍke".


