Musicalvereniging Sempre Sereno
speelt de komische musical Lucky Stiff
WAGENINGEN – Moord, intrige, een erfenis van 6 miljoen dollar, en een flink aantal verknipte personages; het zijn de
perfecte ingrediënten voor de komische musical genaamd ‘Lucky Stiff’ die door Sempre Sereno onlangs in mei uitgevoerd
werd.
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at is in het kort het verhaal? Als de rijke Anthonie Hendon wordt vermoord denkt zijn neef
Harry, een zachtaardige schoenenverkoper,
de enige erfgenaam te zijn van 6 miljoen
dollar. Er is echter een absurde clausule:
hij zal het geld alleen ontvangen als hij zijn
oom meeneemt op een laatste reis naar
Monte Carlo. Op deze reis wordt Harry flink
tegengewerkt door vreemde sujetten die
ook azen op het geld. Tijdens de verrassende ontknoping in het casino blijkt wie
de strijd om het geld gaat winnen: de hondenactiviste Annabel, de bijziende minnares van de vermoorde Anthony of zal Harry
er uiteindelijk toch zelf in slagen de erfenis
van zijn oom veilig te stellen? Tja, dat is de
vraag. Hoe liet Musicalvereniging Sempre
Sereno dat met 30 mensen op een indringende maar ook luchtige manier zien? Dat
is wel duidelijk. Gezien de staande ovaties
absoluut overtuigend.
Op woensdag 18 mei vond het eerste optreden plaats in een serie van acht verdeeld
over vier dagen. In een bomvolle kleine zaal
van schouwburg Junushoff spetterde de
groep direct vanaf het begin. Goed is terug
te zien hoeveel musicalervaring Sempre
Sereno inmiddels heeft opgebouwd.
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spelers stralen plezier uit en zijn zeker van
hun zaak.

Rita la Porta

Als publiek zit je in deze knusse theaterzaal ‘bovenop’ de spelers. En dat werkt
aanstekelijk. Zo is de professionele hand
van regisseuse en choreografe Panda van
Proosdij duidelijk in de musical terug te
zien. Verder is het kleine maar uitstekende
orkest van hoog niveau dat onder leiding
stond van Hans Cassa. En alles is af: het
decor, de schmink, kleding tot de kleine
details. Het stuk loopt van het begin tot het
einde in een lekkere flow. Alle (hoofdrol)
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Eén van de hoofdrolspeelsters is Cleo Smits.
Zij is al sinds 1992 lid van Sempre. Voor
Cleo is ‘Lucky Stiff’ alweer haar vijftiende
productie. ‘Na de rol van duivelshulpje met
gouden hartje mag ik dit jaar een echte
slechterik spelen: Rita la Porta is een vrouw
die bedreigt, steelt en haar familie chanteert. Daarnaast is ze zo ijdel dat ze, ondanks haar slechte ogen, weigert een bril
te dragen. Dit zorgt voor hilarische ontwikkelingen’. Cleo speelt deze rol met enorm
veel plezier en komt er zelfs elke maandag voor uit Amsterdam rijden. ‘Overigens
niet alleen voor deze rol: Sempre Sereno
is een vereniging zoals je die maar zelden
ziet: dertig zeer betrokken leden, een heel
hechte sfeer, en een artistiek team van
hoog niveau: zij zorgen ervoor dat we elk
jaar weer boven onszelf uitstijgen. Ik heb
bij verschillende groepen gespeeld maar
Sempre is en blijft uniek’!
En in 2012? Dan staat Wageningen zeker
weer een uitdagende musical te wachten.
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Internet: www.sempresereno.nl
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