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De musical is de laatste jaren in opmars, oud-studenten van

Fontys gooien daarbij hoge ogen. Fontys Hogeschool voor

de Kunsten in Tilburg lijkt bijna hofleverancier te worden

voor rollen in bekende musicals. In 'Op zoek naar Evita'was

het Suzan Seegers die in de finale stond. In 'Op zoek naar

Joseph'ging Freek Bartels er zelfs met de hoofdrol vandoor.

Over het succes van oud-studenten en óf en wàt dat dan

met de opleiding te maken heeft, lichten docenten Edward

Hoepelman en Linda Lepomme een tipje van de sluier op.

Zelfs de try-outs van Freek Bartels komen voor het voet-
licht op de nationale televisie. Bartels won onlangs het
AVRO-programma 'Op zoek naar Joseph'. Dat betekent
dat hij momenteel speelt in de musical 'Joseph ond the omozing

technicolor àreomcoat', een eigen versie van Joop van den Ende

Theaterproducties van de oorspronkelijke musical van
Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. De musical ls geïnspi-
reerd op het bekende verhaal van Jozefin het oude Egypte,
waarin hij zich ontwikkelt van zijn vaders oogappel tot
onderkoning van het land.

Bartels is oud-student van het Conservatorium (afdeling
Muziektheater). 'Freek is een van die supertalenten die
alles kan: zingen, dansen en acteren. Het is een jongen
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die ook in Engeland of waar dan ook ter wereld zou kun-
nen doorbreken', menen docenten Edward Hoepehnan
(zang, MuziekTheater en coórdinator) en Linda Lepomme
(drama, MusicalTheater).

Getalenteerder?

Zijn de winnaars van de serie 'Op zoek naar....' getalen-
teerder dan de rest van de studenten? Hoepelman denkt
van niet. 'We hebben veel getalenteerde leerlingen. Als je
terugkijkt, dan zie je dat bijna al onze leerlingen op goede
plekken terecht zijn gekomen. Ook internationaal. We heb-
ben bijvoorbeeld Wietske van Tongeren afgeleverd, die nu
al haar derde hoofdrol in Wenen gaat spelen en Annemieke
van Dam die momenteel Elisabeth speelt in de gelijknamige
productie in een Duits/Zwitserse Tour.'
Relativerend. 'Alles heeft ook te maken met het type, het
juiste moment en de juiste musical. In 'Op zoek naar Evita'
waren zes van de tien kandidaten van ons.'Het is niet aiieen
de opleiding Muziektheater van het Conservatorium die
scoort, ook de Dansacademie (opleiding MusicalTheater)
heeft inmiddels vele musicalsterren voortgebracht. In een
ander genre weliswaar. Linda Lepomme: 'In 'Fame' is vijf-
tig procent van de cast van ons. De studenten zijn soms net
de kinderen, die ik niet heb. Dan sms'en ze dat ze 'door'
zijn in een auditie en krijg ik wel eens kippenvel.'

Strenge selectie

De werkkamer van Hoepelman, op de 4de verdieping
van de Hogeschool voor de Kunsten, is niet echt groot,
maar straait sfeer uit. Er staan een vleugel en een kleine
tafel tegen een van de wanden. De grootste wand is echter
bestemd voor foto's en tekeningen van (musical)sterren
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