Betreft: uitstel musical West Side Story

Beste musicaldeelnemers en ouders/verzorgers,
Vanavond hebben we met jullie een treurig bericht gedeeld: onze musical, West Side Story, wordt
uitgesteld. Deze moeilijke beslissing hebben we afgelopen week moeten nemen, samen met onze
rector Hanneke Arpots, mede op basis van gesprekken met de gemeente Nijmegen. Met dit bericht
willen we jullie informeren over hoe we tot dit besluit zijn gekomen.
Nog geen drie weken geleden waren we enthousiast: de school mocht weer open vanaf 1 juni, dus ook
wij konden weer van start gaan! Dachten we. Maar al snel bleken de richtlijnen voor het gebruik van
het schoolgebouw strenger te zijn dan wij in eerst instantie hadden gedacht. Toen we ons dat
realiseerden, zijn we met Hanneke gaan overleggen. En hebben we ook contact opgenomen met de
gemeente Nijmegen. Uiteindelijk leidde dat tot het besluit van uitstel.
Onze overwegingen zijn de volgende.
-

-

Tot 1 september geeft de gemeente geen toestemming om met meer dan 30 leerlingen in het
schoolgebouw te repeteren.
Koren, zangers én blazers krijgen voorlopig geen toestemming om gezamenlijk te repeteren.
Dansers mogen uitsluitend op 1,5m. afstand én dan alleen nog buiten repeteren. In het geval
van slecht weer maar ook in verband met het risico op blessures vinden we dit onwenselijk
De regel van 1,5m afstand legt ons een forse beperking op bij de spelrepetities. Daardoor komt
de vormgeving van de musical West Side Story onder druk te staan. “Het blijft een
liefdesverhaal…”
We lopen achter op schema en o.a. vanwege de corona-regels zien we geen mogelijkheid om
alle verloren tijd op tijd en met behoud van kwaliteit in te halen.
Volgens de huidige planning zouden we de West Side Story in februari 2021 in de schouwburg
van Nijmegen, spelen. Het is op dit moment niet duidelijk of wij in februari 2021 toestemming
krijgen om met 250 deelnemers en 900 bezoekers in de schouwburg samen te komen. Wij
achten het heel onwaarschijnlijk dat die toestemming er gaat komen.

We stellen de musical een jaar uit: we gaan uit van uitvoering van West Side Story in februari 2022.
Het voornemen is om de repetities te hervatten in april 2021, mits de richtlijnen van het RIVM ons dat
toestaan.
Hoe verder?
De komende drie weken heeft iedere discipline de gelegenheid om met elkaar het afgelopen half jaar
goed af te ronden en naar de toekomst te kijken. Je disciplineleider informeert je óf, op welk moment
en op welke manier jouw discipline dat gaat vormgeven.
Eindexamenleerlingen
Alle deelnemers die volgend schooljaar eindexamen doen, blijven wat ons betreft deelnemen, ook na
het behalen van het diploma. We hopen dat jullie bij ons kunnen én willen blijven tot aan de uitvoering.
We begrijpen ook dat dit niet voor iedereen mogelijk is, en dat je het moeilijk vindt om daar nu al een
besluit over te nemen. De komende weken willen wij daarom met jullie in gesprek. Je ontvangt
hiervoor een uitnodiging via de mail.
Tot slot

We kunnen ons goed voorstellen dat jullie het moeilijk hebben met onze beslissing, dat geldt voor ons
zelf namelijk ook. Het is verdrietig dat iets, waar we samen al zó lang aan werken en waar we met
zoveel plezier naar uitkijken, nu moet worden uitgesteld.
We kijken er dan ook enorm naar uit om over een poosje de draad samen weer op te pakken.
Wij hopen iedereen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen kan je altijd terecht bij
je disciplineleider of ondergetekenden.
Hartelijke groet,
namens het artistiek team,
Jessie Jager
Productieleider NSG Musical West Side Story
Michelle Schmitz
Regisseur NSG Musical West Side Story

