
Komende weken komt 
het er op aan. Er moet 
nog een hoop  
gebeuren! 
 
Vanaf maandag 11 juli 
wordt begonnen met 
de inrichting van het 
openluchttheater, dat 
de rest van de week 
steeds verder vorm 
krijgt en waarin na de 
technische en genera-
le repetitie het hoogte-
punt komt:  
twee uitvoeringen. 
En… actie! 
 
Zoals verschillende 
medewerkers het al 
verwoordden tijdens 
hun interview in de 
Erpse Krant is het een 
project dat door alle 
deelnemers gezamen-
lijk gemaakt wordt:   
orkestleden, slagwer-
kers, koorleden, com-
bo, danseressen, rui-
ters, solisten, toneel-
spelers, brandweer-
mensen en anderen!  

En het is juist die  
samenwerking die 
van essentieel belang 
is voor een goede 
uitvoering van het 
project.   
 
De laatste puntjes 
worden de komende 
tijd op de i gezet,  
zodat op 16 en 17 juli 
het fantastische  
resultaat van onze 
gezamenlijke  
inspanningen aan het 
publiek kan worden 

getoond. 
 
Veel plezier en succes 
met….  
 

HET BLAUWE 
UUR ! 

En… actie! 

Terugkomavond 
De nieuwsbrief die je nu 
in handen hebt, is de 
enige die je voor HET 
BLAUWE UUR zult  
ontvangen. 
 
In deze nieuwsbrief  
zullen de laatste feiten 
en belangrijke informatie 
om de uitvoeringen goed 
te laten verlopen op een 

rijtje worden gezet. 
 
Voor alle medewerkers 
aan Het Blauwe Uur 
wordt een terugkom-
avond georganiseerd, 
om samen even terug  
te blikken. 
 
Foto’s en video’s kun je 
via internet bekijken. 

 
De datum voor deze  
terugkomavond is  
gepland op woensdag  
14 september 2022 
om 20.00 uur in  
Zaal van Haandel in Erp. 
 
Schrijf dat dus meteen  
in je agenda! 
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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

Extra informatie 

• Het Blauwe Uur start 
voor de toeschouwers in 
het Molenpark. 
 

• Op 16 en 17 juli speelt 
straatorgel Frans Hals 
vanaf 03.00 uur als  
opwarmertje. 
 

• Pagina 4 van deze 
nieuwsbrief: de laatste 
repetities! Wees op tijd! 
 

• Al bij al zullen er  
zo’n 250 mensen  
meewerken aan  
Het Blauwe Uur. 

 

• Parkeren voor medewer-
kers in ‘t parkeer-
gedeelte op De Roost, 
t.o. Keldonkseweg 8, Erp 

 

• Zijn er nog toegangs-
kaarten? 
www.blauweuur.com 

H E T  
B L A U W E  

U U R  

Het Blauwe Uur 

Achter de tribunes staat 
een grote tent. Om er te 
wachten maar ook om je 
te kunnen omkleden en 

je spullen achter te laten. 

Enige  
uitgave! 



PROGRAMMA 16 EN 17 JULI 

Op pad naar Het Blauwe Uur, de rode draad naar het blauwe licht!  

NIEUWSBRIEF 

11 juli: Rijplaten leggen 
12 juli: Vloer leggen en opbouw parasoltent, aanbrengen lichtapparatuur 
12 juli: Tribunes, opbouw geluid, wachttent, meubilair 
13 juli: Muziekrepetitie 
14 juli: Wandelrepetitie (Molenpark, wandeling, Groene periode) 

15 juli: Generale repetitie (geen Molenpark of wandeling) 
 
VOORSTELLINGEN 
Zaterdagmorgen 16 juli en zondagmorgen 17 juli  
 
14 september: terugkomavond Het Blauwe Uur, voor iedereen die meewerkte! 
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Muzikanten van orkest, 
combo en slagwerkgroep 

kunnen  hun  
koffers en etui’s opbergen  

in de “spelerstent”. 

Intro Wit Geel 

Toeschouwers bijeen in het Erpse 
Molenpark. Blauwe feeën. 
Draaiorgel Jan Kling 

De nacht. 
Start thema 100 jaar 
Info 1914 

Dromen 
OBK 1920 
Info 1920 

Opening met  koperfanfare 
Openingsrede 
Wandeling start met voorop de 
Wegbereider met reuzenpaard Shire 

Processie met OBK anno 1914 
Iets Anders,  Bende Bè De Band,  
Tismarwadegewendbent,  
Souplesse, popkoor Voyss 

Jazz Age:  
Crazy Charleston,  
Souplesse danst! 

Groepjes slagwerkmuzikanten en  
schimmendans Souplesse 
Route met living statues,  
lopen gaandeweg mee 

 
OBK 1914 “ontploft” 

Brabants Span geel:  
Pas de Deux (2 paarden) 
Clocks: Gijs 
Viva la vida: popkoor Voyss 

Fakkels, kaarsen, lampions  
en andere verlichting.  
Vuurschaal. 
Verwelkoming door draaiorgel  
Frans Hals en Popkoor Voyss 

  
Slagwerkgroep: Battle 

Slagwerkgroep speelt Bombastix 
Souplesse danst 

Rood Groen Blauw 

De lucht kleurt Aanstonds het Blauwe uur  De zon komt op  

Rituel Fire Dance  &  
Fire from Elements   
StageHeat vuurartiesten  
en fakkeldragers van Souplesse 

Elements:  
Air 
Water 
Earth  
figuranten van diverse groepen 
(zie pagina 3: Groene periode) 
 

A brand new day: Sandy, Jan, Ton 
This is my life: Sanne 
Till the sun comes up: Lidia 
How Big How Blue How Beautiful: 
Sandy 
Feeling good: Gijs 
I’ve got the music in me: Sanne 
                       Gonny, José, Wilma 
 
** met Souplesse en Voyss 

Brandweervoertuigen  
spelen samen met OBK 
de Brandweermars  

Morning has broken 
Met zangsolist Jan en koor Voyss 

Finale, alle medewerkenden  
verzamelen zich op het voorplein: 
Brabant  

Brabants Span rood: 
(2 amazones) 
A night like this: Elleke  
All night long: Sander 

Morning mood, uit Peer Gynt: 
Dans door Souplesse 
The sun will rise again: 
fotografen flitsen het blauwe uur 
Blauwe feeën, drone 

Wandeling  
naar het Erpse Hertog Janplein  
voor een ontbijtje 

Kalender    zie ook pagina 4 



 

 
Slagwerkgroep 
Muzikanten zijn in het zwart bij 
alle optredens 
 
Souplesse 
Kleding is afhankelijk van de uit te 
voeren dans 
 
Brandweer 
Groep Dick: bluspak 
Groep Toine: uitgaanstenue 
 
Fotografen 
Denk aan plaatje press of pers op 
pet of hoedje, hesje. 
 
Solisten 
Door de programmacommissie 
zijn afspraken gemaakt met de 
solisten afzonderlijk. 
 
 
Denk er aan:  
ook de generale repetitie op 
donderdag 15 juli vindt plaats 
met de juiste kleding voor álle 
uitvoerenden: muzikanten en 
koorleden incluis! 

Ten behoeve van de show die 
we met z’n allen aan het pu-
bliek willen laten zien, heeft de 
programmacommissie de on-
derstaande kledingideeën ge-
formuleerd. Denk eraan:  
‘t kan behoorlijk afkoelen...  
 
Popkoor Voyss 
Dames: wit/zwart, witte of 
zwarte schoenen/laarsjes. 
Heren: wit/zwart, zwarte panta-
lon kan en zwarte schoenen. 
Bij de wandeling en tijdens de 
processie: jassen, hoeden,  
petten over de basiskleding: 
boerenbruiloft-achtig. 
 
Bende-bè-de-Band,  
Tismarwadegewendbent 
Iets Anders 
Bij de wandeling en tijdens de 
processie: jassen, hoeden,  
petten: boerenbruiloft-achtig. 
 
 
Harmonie-orkest / combo 
Wit shirt of blouse, jasje,  
zwarte broek of rok, zwarte 
schoenen 

Visagistes kunnen solisten en anderen opmaken  
voordat ze optreden. Souplesse regelt dit zelf. 
Dat betekent wel dat je hiervoor uiterlijk 02.30 uur  
in de wachttent moet zijn. 
 
Tevoren aanmelden bij je contactpersoon is wenselijk! 

Tijdens de voorbereiding van Het 
Blauwe Uur zijn het steeds Jesse van 
Lankveld, Lonneke Jansen en Ria de 
Vocht geweest die de directe  
contacten onderhielden met dirigent 
Sef Pijpers en de programma-
commissie.  
 
Dat blijft zo tijdens de repetities in het 
muziektheater. 
 
Het ligt niet in de bedoeling dat  
solisten, koorleden of muzikanten 
zelfstandig hun wensen uiten bij de 
licht- en geluidsregisseurs.  

Blauwe Uur - kleding 

Visagie  
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Deel 1 Air: 
Muzikanten van de beide ka-
pellen lopen overdreven bla-
zend op hun instrument, zon-
der geluid te maken.  
Souplesse Dancers  
gebruiken zeepbellenpompjes. 
 
Deel 2 Water: 
Brandweermannen rollen een 
slang uit en als je (door de  
muziek) verwacht dat er water 
komt, beginnen ze de slang te-
leurgesteld op te rollen. Ook 
lopen er figuranten met gieters. 
De muzikanten zijn intussen 
van het speelvlak verdwenen. 
Met het eind verdwijnen ook de 
bellenblazers 

Op donderdag14 juli willen we 
graag het onderdeel Elements 
repeteren. Om 20.00 uur in het 
theater op De Roost. 
Elements is een programma-
deel van de Groene periode 
(zie het programma hiernaast). 
 
Het betreft 3 onderdelen: 
Air - Water - Earth 
 
Door Iets Anders, Bende-bé-de-
bent, Tismarwadegewendbent, 
Souplesse, slagwerkers OBK, 
brandweer (groep Toine, groep 
Dick), wordt hierin gefigureerd. 
 
In alle 3 delen vaandeldragers 
die doelloos en versuft lijken 
rond te lopen. 
 

Deel 3 Earth: 
Muzikanten van de slagwerkgroep 
komen met kruiwagens op. 
De inhoud is bedekt met donker-
bruine of zwarte doeken of dekens. 
Doelloos heen en weer rijden tot de 
muziek stopt. Iedereen verdwijnt 
van het speelvlak 
 
Figuranten met emmers, regenpak-
ken, paraplu’s, veel te grote  
laarzen, wekkers, mal gedrag... 

GROENE periode figuranten 

Aanspreek-

punten 

Het Blauwe Uur heeft zich verzekerd 
van de medewerking van RSC Music & 
Design in de persoon van Roger  
Erkens. Die op het gebied van groot-
scheepse voorstellingen en concerten,  
een naam hoog heeft te houden.  

licht & geluid 

Tijdens de voorstellingen 
 
Solisten, ruiters, brandweermensen,  
toneelspelers, figuranten, dansers en 
alle mensen die achter de schermen 
werken, kunnen vanaf de  
gereserveerde plaatsen op de tribune 
de uitvoeringen gade slaan, als ze 
(nog) niet hoeven op te treden. 
 
Uiteraard kun je ook wachten in de 
“spelerstent”. 

Zorg er zelf voor dat je  
voldoende te drinken hebt  
tijdens de repetities op locatie 
en tijdens de voorstellingen. 
Er is daar niks te koop... 



Aanwezig om 18.30 uur in de gewenste kleding.  
Opslag van kleding en muziekkoffers: wachttent. 
Koor zingt in om 18.30 uur, wachttent 
Orkest speelt in om 18.30 uur, parasoltent 
Aanvang van de generale repetitie is 19.00 uur. 
Tijdens het voorprogramma blijft het harmonieorkest 
zitten. De volgorde is die van de uitvoeringen. Ieder-
een gebruikt de kleding en attributen die ook geduren-
de de uitvoeringen nodig zijn. Tijdens de generale 
kunnen solisten, dansers van Souplesse, enz. het 
programma vanaf de publieke tribune gadeslaan.  
Hou rekening met een eindtijdstip van 22.00 uur. 

De muziekrepetitie wordt tevens gebruikt om de 
audio-aspecten van Het Blauwe Uur zo goed mo-
gelijk te regelen.  
De hieronder genoemde momenten zijn de aan-
vangstijden voor de slagwerkgroep, de kapellen, 
solisten, ‘t koor, ‘t harmonieorkest en ‘t combo.  
 
De muziekonderdelen worden niet in volgorde uit-
gevoerd. Het is daarom onmogelijk de tijden voor 
de solisten, Voyss, de kapellen en Souplesse 
exact aan te geven; neem contact op met de con-
tactpersonen. Enige flexibiliteit zal gewenst zijn.  
Koor, combo en harmonieorkest zijn uiteraard ter 
plaatse. Er is een pauze. Denk aan iets te drinken. 
 
18.30 u:  inzingen koor, inspelen orkest 
19.00 u: aanvang muziekrepetitie  
  Oremos met kapellen 
  harmonieorkest + combo 
19.30 u: muziek voor Voyss en solisten 
20.00 u: muziek voor Souplesse 
20.30 u: slagwerkgroep en Souplesse 
  (pauze harmonieorkest  + combo) 
21.00 u:  harmonieorkest + combo 
  * met eventuele herhaling van  
  voorgaande titels 
22.00–22.30 u:  einde muziekrepetitie 

Muziek repetitie 

13 juli 

Redactie nieuwsbrief 

Het Blauwe Uur 

E-mail: 

blauweuur@harmonieobk.nl 

Muziektheater  

bij het krieken van de dag 

HET BLAUWE UUR 

Bezoek ons op het web: 

www.BLAUWEUUR.COM 

Generale repetitie 

15 juli met alles er op en er aan 

Slaapadvies vrijblijvend 

Deze nieuwsbrief bevat belangrijke informatie 
over diverse zaken omtrent Het Blauwe Uur…  

Lees ‘m daarom goed door! 
Houd een aantal zaken nog binnenskamers, 

bijvoorbeeld het programma... 

De uitvoeringen beginnen om 02.45 uur in het Molen-
park. Het park is open voor publiek vanaf 02.00 uur.  
De koperfanfare van OBK, Maurice Deben en Jan 
Kling verzorgen er de opening. Bert van Dijk met zijn 
Shire gaat voorop bij de wandeling. 
Om 02.45 uur dienen de living statues langs de route, 
de slagwerkmuzikanten en Souplesse (schimmen-
dans) in het kabouterbos klaar te staan. 

Uitvoeringen op 

16 en 17 juli aanwezig 02.30 uur 

Volg ons via Twitter  

en Facebook 

Na de 1e uitvoering op 16 juli bij thuis-
komst slapen tot ongeveer 12.00 u. 
Normaal lunchen en dineren op deze 
dag op je normale tijden . Zo raakt je 
biologische klok zo min mogelijk  
verstoord. 
Zaterdagavond 16 juli, voorafgaand 
aan het tweede concert, om 20.00 u 
gaan slapen tot 01.00 u. Hiermee ben 
je voldoende uitgerust om tot 07.00 u 
in de ochtend actief te blijven.  

Wandelrepetitie 14 juli 
Bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Repetitie programma park, 19.00 uur: Koperfanfare OBK, 
Maurice Deben, Bert van Dijk, Jan Kling 
2. Wandeling De Roost, 19.30 uur: Iets Anders, Bende-bé-de-
bent, Tismarwadegewendbent, Souplesse, slagwerkers OBK, 
brandweer (groep Toine, groep Dick), Bert van Dijk 
3. Elements, Theater De Roost, 20.00 uur: Iets Anders, Bende-
bé-de-bent, Tismarwadegewendbent, Souplesse, slagwerkers 
OBK, brandweer (groep Toine, groep Dick). 

Na het concert op zondag is het 
goed om te gaan slapen tot 12.00 u, 
zeker als je maandag weer moet 
gaan werken, naar school gaat of 
andere dingen wil gaan doen waar-
bij je fit moet zijn. De rest van de 
zondag je normale ritme hervatten 
en ´s avonds op je normale tijd 
gaan slapen.  

Onderschat het niet! 


