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Internet 

RTL BOULEVARD WEBSITE 

Backstage bij The Sound of Music 

Over krap twee weken gaat de nieuwe musical The Sound of Music in première. Wij mochten vast 

komen spieken. 

Straks in RTL Boulevard een exclusief voorproefje van The Sound of Music: hebben Anouk Maas en 

Tony Neef al een beetje last van gierende zenuwen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum plaatsing: 12-november-2014 

Bron: http://www.rtlnieuws.nl/boulevard/laatste-videos-boulevard/backstage-bij-sound-music 
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RTL Boulevard website 

Voorproefje: musical Sound of Music 

 

© RTL Boulevard 

FOTO'S/VIDEO - De spanning stijgt bij de musicalsterren van The Sound of Music. Nog minder dan 

twee weken en dan gaat het stuk in première. RTL Boulevard zat vandaag op de voorste rij voor een 

voorproefje. 

The Sound of Music gaat over het waargebeurde verhaal van een vrolijke non die in het Oostenrijk 

van de jaren dertig op het gezin van een verzuurde weduwnaar gaat passen. Langzaam maar zeker 

weet Maria niet alleen het vertrouwen van de zeven kinderen, maar ook van de legerkapitein te 

winnen. 

 



De voorstelling bevat talloze wereldberoemde nummers als Do-re-mi, My Favourite Things en 

Edelweiss. De filmversie met Julie Andrews en Christopher Plummer in de hoofdrollen was een 

wereldhit en won vijf Oscars. 

 

Foto: RTL Boulevard 

 

 

Datum plaatsing: 12-november-2014 

Bron: http://www.rtlnieuws.nl/boulevard/entertainment/voorproefje-musical-sound-music 

 

http://www.rtlnieuws.nl/boulevard/entertainment/voorproefje-musical-sound-music


METRO 

Albert Verlinde kon The Sound of Music niet inkorten 

 

 

Hoofdrolspeelster Anouk Maas als Maria.  Foto: Bas Czerwinski / ANP 

The Sound of Music na zes jaar al weer terugbrengen in het theater, nee daar hoef je Albert Verlinde 

geen kritische vragen over te stellen. Zijn AVE (Albert Verlinde Entertainment) verkocht in de 

voorkoop tot nu toe al ruim 50.000 kaarten. Over de vorm, dat is interessanter. De producent en zijn 

compaan Jeroen Dona beloven namelijk een wat flitsender productie, wat ‘meer 2014’ dan ooit. 

,,Maar inkorten was geen optie”, zegt Verlinde. ,,Je kunt The Sound of Music namelijk niet inkorten. 

Er kan geen zin uit.” 

Albert Verlinde vertelde het woensdagmiddag tijdens de laatste repetitie. Woensdagavond stond 

namelijk de eerste try-out op het programma, in het theater van Zoetermeer. De man die ook 

presenteert bij RTL Boulevard, klonk al een tevreden baas. ,,Ik ben wéér onder de indruk geraakt van 

de kracht van het stuk. En bovendien van de cast waar ik U tegen mag zeggen.” 

Hij overdrijft niet. Wie in een relatief kleine cast namen als Anouk Maas, Vajèn van den Bosch, Tony 

Neef, Cindy Bell, Ad Knippels en Maaike Widdershoven kan krijgen, heeft het niet bepaald slecht 

gedaan. Maas en Van den Bosch waren er in 2008 en 2009 ook al bij, toen in Theater De Efteling. 

Beide dames speelden kinderen van de strenge kapitein Von Trapp. 



 Anouk Maas heeft nu de hoofdrol (Maria) te pakken, Vajèn van den Bosch is nu het oudste kind Liesl. 

Tony Neef, die in februari terugkeert in Sonneveld, zal worden vervangen. De nieuwe naam is nog 

niet bekendgemaakt. 

De film, met Julie Andrews, is komend voorjaar een halve eeuw oud. Via google vond Albert Verlinde 

dat de musical deze maand 55 jaar geleden in première ging. De première van de huidige Sound of 

Music staat gepland op zondag 23 november (Theater aan de Parade, Den Bosch). De tournee duurt 

tot begin mei (www.the-sound-of-music.nl) 

Steun 

Uit de kaartverkoop steunt The Sound of Music de stichting Homeplan. Musicalster Maaike 

Widdershoven is ambassadrice van deze stichting. Albert Verlinde: ,,Homeplan bouwt huizen voor de 

allerarmsten in Zuid-Amerika en Afrika en daar helpen we graag aan mee.” 

Datum plaatsing: 12-november-2014 

Bron: http://www.metronieuws.nl/meer-metro/albert-verlinde-kon-the-sound-of-music-niet-

inkorten/SrZnkl!3lUfUauCr4FbI/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.the-sound-of-music.nl/


I LOVE THEATER 

Preview The Sound of Music – FotoReportage 

 

Do-re-mi-fa-so-la-ti-do, de musical is weer terug, we hebben het natuurlijk over ‘THE SOUND OF 
MUSIC’. Inmiddels 50 jaar na de première van de film, haalt Albert Verlinde de familievoorstelling 
terug naar Nederland. Vandaag wordt de eerste try-out gespeeld in het Stadstheater Zoetermeer, 
maar wij kregen vanmiddag al een voorproefje. 

THE SOUND OF MUSIC vertelt het verhaal van Maria, die zich niet kan aanpassen aan het 
kloosterleven en de opdracht krijgt van Moeder Overste om als gouvernante te werken bij de familie 
Von Trapp. Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van Kapitein Von Trapp onder een te 
streng regime leven. Wanneer de Kapitein een tijd van huis is, laat Maria de kinderen weer 
opbloeien. 

Er zijn zes groepen kinderen die om de beurt een voorstelling spelen, de groepen bestaan uit zes 
kinderen en Vajèn van den Bosch. Wanneer ze op het podium staan, zie je ze stralen. De kinderen 
dansen en zingen en zorgen ervoor dat je met een glimlach op je gezicht in de zaal zit. Vajèn van den 
Bosch, die Liesl speelt, doet het ook fantastisch. Vajèn is nog maar zestien jaar, maar heeft een cv 
waar je u tegen zegt. Ondanks dat weet ze haar jeugdigheid op het podium te behouden. In 2008 
speelde ze ook al in ‘THE SOUND OF MUSIC’, en dit seizoen mag ze ook weer haar gouden keel laten 
horen aan heel Nederland. 

Albert Verlinde geeft aan trots te zijn op de kindercast en trots op het feit om de musical dit jaar 
weer naar de Nederlandse theaters te halen. In 1959 werd het verhaal geschreven en het is nog 
steeds succesvol. De producent wilde kijken of ze stukken uit het verhaal konden halen, omdat de 
voorstelling lang duurt. Nadat ze het script goed hadden bekeken, kwamen ze tot de conclusie dat 
alles belangrijk was voor het verhaal. Dat het in 1959 is geschreven en nu nog zo’n sterk verhaal is, is 
een hele prestatie en dat maakt de voorstelling bijzonder. 



Ze halen met z’n alle alles uit de kast. Het decor is groots en prachtig en het hele podium wordt goed 
benut. Je gaat op in het stuk en dat terwijl we maar enkele scènes hebben gezien. 
De kostuums passen perfect bij het decor en het geheel. Tot slot meldt Albert Verlinde met trots dat 
ze de voorstelling spelen met een band die is ingespeeld door een zestig koppig orkest. Al met al een 
voorstelling met een groots decor, goede cast en goede zang. Kortom ‘THE SOUND OF MUSIC’ is dit 
seizoen een must see. 

 

Voor meer foto’s zie website. 

Datum plaatsing: 12-november-2014 

Bron: http://www.ilovetheater.nl/preview-sound-music-fotoreportage/ 
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MUSICAL REPORTS 

Fotoreportage The Sound Of Music 2014 

 

Foto: © Renate van Dijk  

In het Stadstheater Zoetermeer werd op woensdagmiddag 12 november een perspreview van de 
nieuwe Albert Verlinde Entertainment productie ‘The Sound of Music’ getoond. Voor deze locatie 
werd gekozen omdat in datzelfde theater later die dag de eerste try-out van de musical was te zien. 
Tijdens de preview werd de bijeengekomen pers getrakteerd op een aantal scenes uit deze nieuwe 
productie. Dit voorproefje toont scenebeelden van de opening (ook wel ‘Hymne’ genoemd), ‘The 
Lonely Goatherd’, ‘Landler’ en ‘Do Re Mi’. De cast bestaat onder andere uit Anouk Maas, Ad 
Knippels, Maaike Widdershoven, Tony Neef, Cindy Bell, Vajén van den Bosch en Martijn Vogel. 

Naast de voorproefjes waren ook producent Albert Verlinde en regisseur John Yost kort aan het 
woord. Één van de redenen om ‘The Sound of Music’ opnieuw te produceren ligt in het gegeven dat 
de verfilming dit jaar 50 jaar oud is. Ook de theaterversie viert dit jaar een jubileum want de eerste 
voorstelling werd 55 jaar geleden opgevoerd. Een tweede wetenswaardigheid dat werd aangestipt is 
dat een deel van de winst wordt geschonken aan stichting HomePlan. Maaike Widdershoven, die in 
deze productie de rol van Moeder Overste speelt, is ambassadrice van deze stichting die huizen 
bouwt voor en met de allerarmsten in zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. Daarnaast werd uitgelegd 
dat de voorstelling met orkestband werkt maar wel met een fenomenale orkestband. Deze werd 
namelijk ingespeeld door de Philharmonie Zuid-Nederland, dat bestaat uit een 60 musici. 

Voor meer foto’s, zie website 

Datum plaatsing: 13-november-2014 

Bron: http://musicalreports.nl/2014/11/13/fotoreportage-sound-music/ 

 

 

 

 

 

http://www.nimdb.nl/acteurs/m/anouk-maas
http://www.nimdb.nl/acteurs/k/ad-knippels
http://www.nimdb.nl/acteurs/k/ad-knippels
http://musicalreports.nl/2014/11/13/fotoreportage-sound-music/


SHOWBIZNEWZ 

 

VIDEO: PREVIEW VAN MUSICAL THE SOUND OF MUSIC 

12 november 2014 

Nog elf dagen en dan is de grote première van de musical The Sound of Music. Voordat het zo ver is 
kreeg de pers woensdag een preview te zien van de vrolijke voorstelling. 

Producent Albert Verlinde presenteerde vol trots de aankondiging van de hitmusical, waarna er 
enkele scènes werden vertoond met spectaculaire zangsessies. Anouk Maas speelt de hoofdrol in het 
toneelstuk, maar ook Maaike Widdershoven, Cindy Bell en Vajen van den Bosch zijn te zien. 

Op zondag 23 november gaat The Sound of Music in première, waarna het te zien is in diverse 
theaters door heel Nederland. 

Showbiznewz was bij de perspreview aanwezig en sprak na afloop enkele castleden over de musical. 

STERREN 

 Anouk Maas  
 Vajen van den Bosch  
 Cindy Bell  
 Maaike Widdershoven  

Datum plaatsing: 12-november-2014 

Bron: http://www.showbiznewz.nl/artikel_32865_video-preview-van-musical-the-sound-of-

music.html 

http://www.showbiznewz.nl/profiel/anoukmaas.html
http://www.showbiznewz.nl/profiel/vajenvandenbosch.html
http://www.showbiznewz.nl/profiel/cindybell.html
http://www.showbiznewz.nl/profiel/maaikewiddershoven.html
http://www.showbiznewz.nl/artikel_32865_video-preview-van-musical-the-sound-of-music.html
http://www.showbiznewz.nl/artikel_32865_video-preview-van-musical-the-sound-of-music.html


MUSICALSITES 

Tipje van de sluier opgelicht bij "The Sound of Music" 
 
Op 23 november vindt de première van The Sound of Music plaats in Den Bosch. Deze versie van 
"The Sound of Music" van Albert Verlinde Entertainment begint vanavond aan zijn eerste try-out in 
het Stadstheater in Zoetermeer waar de pers vanmiddag vier scenes, waaronder de opening, kreeg te 
zien. 

 

Wat meteen tijdens het spelen van de diverse delen van de musical opviel, was het mooie decor en 
lichtplan dat op een uitermate creatieve wijze het mooie slot verbeeldt. Albert Verlinde 
Entertainment is hiermee afgestapt van het tot in detail maken van een decor zoals het publiek 
wellicht zou verwachten. Spel, zang en dans staan centraal naast de verbeelding van het publiek. 

Bekijk de video in HD voor scherper en beter beeld 

In de uitvoering zal het publiek weinig nieuwe zaken zien omdat volgens Verlinde en vertaler Allard 
Blom het stuk zo mooi in elkaar zit dat elke wijziging afbreuk zou doen aan het verhaal en kwaliteit 
van deze musical. 

Het tipje van de sluier dat vandaag werd opgelicht, toonde een energieke Maria gespeeld door 
Anouk Maas. Aan haar zijde staat een attente en liefdevolle Kapitein von Trapp, gespeeld door Ad 
Knippels. De kinderen spelen met veel plezier en energie hun rol onder aanvoering van Vajèn van den 
Bosch. Voeg daarbij Maaike Widdershoven en haar nonnen die bij aanvang meteen van zich laten 
horen als engelen in een kerk en het plaatje voor The Sound of Music is compleet. Het wachten is nu 
op de première op 23 november in Den Bosch. Tot die tijd zal de productie kilometers maken tijdens 
de acht try-outs die door het hele land gespeeld worden. 

http://musicalsites.nl/index.php/perspresentaties-2/4629-tipje-van-de-sluier-opgelicht-bij-the-sound-of-music


 

Op 16 november 1959 beleefde The Sound of Music haar Broadway-première. Er volgden 1443 
voorstellingen. Anderhalf jaar later volgde de première op West End. Deze productie bracht het tot 
2385 uitvoeringen. 

The Sound of Music 
The Sound of Music vertelt het verhaal van Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven 
en de opdracht krijgt van Moeder Overste om als gouvernante te werken bij de Familie Von Trapp. 
Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van Kapitein Von Trapp onder een te streng 
regime leven. Wanneer de Kapitein een tijd van huis is, laat Maria de kinderen weer opbloeien. 

Het terugkerende thema in de musical zijn 'keuzes': de keuze van Maria tussen wereldse en hemelse 
liefde, de keuze van von Trapp tussen Maria en de Barones; de keuze van Max tussen principe en 
pragmatisme; de keuze van Rolf tussen zijn loyaliteit aan de kapitein en de nieuwe machthebber; de 
keuze van Liesl tussen haar familie en Rolf; de keuze van de Barones tussen het drukke Wenen en het 
rustige Salzburg; de keuze van de moeder overste tussen orde en spontaniteit. 

 

Cast: 
Anouk Maas - Maria Rainer 
Ad Knippels - Kapitein von Trapp 
Maaike Widdershoven - Moeder Overste 
Tony Neef - Max Dettweiler 



Cindy Bell - Barones Schräder 
Vajèn van den Bosch - Liesl 
Martijn Vogel - Rolf 

Dorien Rozendaal - Frau Schmidt/Zuster Berthe 
Saskia Schäfer - Zuster Sophia/ understudy Moeder Overste 
Joke van Robbroeck - Zuster Margaretta 
Hans Lemmen - Butler Franz/ understudy kapitein 
Armand Pol - Heer Zeller/ understudy Max 
Daan Weterings - Admiraal Von Schreiber 
Martijn Egelmeer - Baron Elberfeld 
Sanne den Besten - Ensemble/ understudy Maria 
Lotte Stevens - Postulante, ensemble/ understudy Liesl 
Brent Pannier - Ensemble/ understudy Rolf 
Jindra van Schaijk - Ensemble/ understudy Frau Schmidt en Zuster Berthe 
Thalyta De Prins - Ensemble/ understudy Zuster Margaretta 
Bjorn Wilbers - Ensemble/ understudy Von Schreiber 

Song and Dance - Ensemble 
Aagje Maesen, Alette van den Berg, Esmee Kolkman, Evy Lassche, Iris Warmolts 
Jodie Ten Tije, Judith Adema, Judith Vissers, Lizet Klunder, Marieke Swart 
Mariëlle van Diessen, Merel Kappenburg, Rosalie Hoorn, Willemijn Mink 

Kijk voor meer informatie op http://www.albertverlindeentertainment.nl/thesoundofmusic 

 

Datum plaatsing: 12-november-2014 

Bron: http://musicalsites.nl/index.php/perspresentaties-2/4629-tipje-van-de-sluier-opgelicht-bij-the-

sound-of-music 
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THEATERPARADIJS 

The Sound of Music; Een klassieker in een nieuw jasje 

 

Door Carlie Spruijt / Foto's Mischa Muijlaert 

Do re mi, wie kent het niet? Het bekende deuntje 
is niet meer weg te denken uit het 
musicalrepertoire en ook dit seizoen staat de 
Familie Von Trapp weer in de theaters. Op 12 
november, elf dagen voor de première, krijgt de 
Nederlandse pers een voorproefje te zien in het 
Stadstheater in Zoetermeer. En de show mag dan 
misschien vernieuwd zijn, de hits klinken nog net 
zo lekker!  

  

Dit seizoen is het precies 50 jaar geleden dat de beroemde film uitkwam. Sindsdien is de musical 
maar liefst zes keer verschenen in de Lage Landen. Waarom weer? hoor ik u denken. Albert Verlinde 
geeft het antwoord: ‘Dit verhaal zit zo ontzettend goed in elkaar. We hebben geprobeerd om een 
vernieuwde versie te maken, maar bijna elke zin is te belangrijk om te schrappen. Als je dat als 
makers kan, heb je goud in handen. We moeten dit verhaal blijven vertellen.’ 

De productie werkt met een bijzondere orkestband. Deze is namelijk ingespeeld door het 
symfonieorkest Philharmonie ZuidNederland. Het is weliswaar geen live orkest, maar het blaast de 
liedjes wel nieuw leven in.  

Tijdens de preview vertoont de cast enkele scènes. Zo verzorgt Moeder Overste (Maaike 
Widdershoven) samen met haar nonnen een spatzuivere opening en laten de kinderen Von Trapp 
hun ondeugende kant zien. Uiteraard onder het toeziend oog van Maria, gespeeld door Anouk Maas. 
Laten we de Von Trapp-kinderen maar goed in de gaten houden, want het zal niet de eerste keer zijn 
dat we ze later misschien terug zien in andere rollen. Veel van de huidige volwassen castleden 
maakten namelijk eerder al deel uit van de Von Trapp familie, zoals Anouk Maas, Vajèn van den 
Bosch, Martijn Vogel en Maaike Widdershoven. De cast wordt aangevuld met Tony Neef, Cindy Bell 
en Ad Knippels.  

Stichting HomePlan  
Moeder Overste ontfermt zich niet alleen over de kinderen in het verhaal, maar ook over kinderen in 
Latijns Amerika en Zuidelijk Afrika, die nog nooit van het woord ‘musical’ hebben gehoord. Stichting 
HomePlan, waar Maaike Widdershoven ambassadrice van is, bouwt huizen voor de allerarmsten in 
ontwikkelingslanden. En omdat bij zowel The Sound of Music als bij Stichting HomePlan een veilig 
thuis centraal staat, zijn Albert Verlinde Entertainment en Stichting HomePlan een samenwerking 
gestart.  

Datum plaatsing: 13-november-2014 

Bron: http://www.theaterparadijs.info/mtp/index.php/musical/2593-the-sound-of-music-een-

klassieker-in-een-nieuw-jasje 

 

http://www.theaterparadijs.info/mtp/index.php/musical/2593-the-sound-of-music-een-klassieker-in-een-nieuw-jasje
http://www.theaterparadijs.info/mtp/index.php/musical/2593-the-sound-of-music-een-klassieker-in-een-nieuw-jasje


MUSICAL VIBES 

Fotoreportage: Cast The Sound of Music  

 

Op 23 november gaat de musical The Sound of Music van Albert Verlinde Entertainment in première 
in Theater aan de Parade in Den Bosch. Bekijk in onze fotoreportage een impressie van de cast die 
onder andere bestaat uit Anouk Maas, Maaike Widdershoven, Cindy Bell, Tony Neef en Vajèn van 
den Bosch. 

 

Zie website voor meer foto’s 

 

Datum plaatsing: 14-november-2014 

Bron: http://musicalvibes.eu/2014/11/14/fotoreportage-cast-the-sound-of-music/#more-27705 
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MUSICAL JOURNAAL 

Perspresentatie The Sound of Music 

Met de première op 23 november in Den Bosch in het vooruitzicht, en de eerste try-out in 
Zoetermeer op woensdag 12 november, werd diezelfde middag de nieuwste editie van The Sound of 
Music aan de verzamelde pers gepresenteerd. De dag na de generale repetitie liet de cast een aantal 
voorproefjes zien, compleet in kostuum, met de nieuwe spectaculaire orkestband en in het decor. 
Vooraf gaf producent Albert Verlinde aan dat deze productie een dubbel jubileum viert; niet alleen is 
het volgend jaar 50 jaar geleden dat de gelijknamige film met Julie Andrews uitkwam, ook wordt 
deze maand het 55 jarig jubileum van de première van de musical op Broadway gevierd. 
Musicaljournaal was er bij om een aantal van de optredens vast te leggen. Na afloop spraken we met 
hoofdrolspeelster Anouk Maas en met Vajèn van den Bosch (Liesl) en Martijn Vogel (Rolf). 

Meer informatie en speellijst: www.albertverlindeentertainment.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum plaatsing: 13-november-2014 

Bron: http://www.musicaljournaal.nl/perspresentatie-sound-music/ 
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GOODDAYZ.nl 

Preview The Sound of Music in Stadstheater Zoetermeer: Foto's  

Op 12 november was er in Stadstheater Zoetermeer een Preview van de musical The Sound of Music 

van Producent Albert Verlinde. 

Dat deze musicalklassieker er eentje is zoals je ‘m nog nooit gehoord hebt, wordt duidelijk op 12 

november. De Philharmonie Zuid Nederland heeft namelijk speciaal voor deze gelegenheid de 

orkestband ingespeeld. Vandaag een bijzonder voorproefje van de voorstelling. 

http://www.gooddayz.nl/movie-a-tv/musicals/6018-preview-the-sound-of-music-in-stadstheater-zoetermeer-foto-s


Met o.a.: 

Anouk Maas - Maria Rainer 

Ad Knippels - Kapitein von Trapp 

Maaike Widdershoven - Moeder Overste 

Tony Neef - Max Dettweiler 

Cindy Bell - Barones Schräder 

Vajèn van den Bosch - Liesl 

Martijn Vogel – Rolf 

John Yost - regie en choreografie 

Allard Blom - vertaling 

Ad van Dijk - muzikale supervisie 

Marjolein Ettema - decor 

Maya Schröder - kleding 

 

 

Wat: Het is precies 50 jaar geleden dat de film The Sound of Music met de legendarische Julie 

Andrews verscheen. Om dat jubileum te vieren, komt producent Albert Verlinde Entertainment met 

een verfrissende versie van deze klassieker. 



 

Wie kent het verhaal niet? Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven en de opdracht 

krijgt van Moeder Overste om als gouvernante te werken bij de Familie Von Trapp. Daar komt ze 

erachter dat de zeven kinderen van Kapitein Von Trapp onder een te streng regime leven. Maria is 

vastbesloten daar verandering in te brengen. En dit terwijl de Tweede Wereldoorlog dreigt….. 

Fotografie: Anneke Ruys 

Zie website voor meer foto’s 

Datum plaatsing: 12-november-2014 

Bron: http://www.gooddayz.nl/movie-a-tv/musicals/6018-preview-the-sound-of-music-in-

stadstheater-zoetermeer-foto-s 
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HOLLANDSE HOOGTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zoetermeer, Nederland: preview van de musical Sound of Music in het stadstheater van Zoetermeer. 

THE SOUND OF MUSIC vertelt het verhaal van Maria, die zich niet kan aanpassen aan het 

kloosterleven en de opdracht krijgt van Moeder Overste om als gouvernante te werken bij de Familie 

Von Trapp. Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van Kapitein Von Trapp onder een te 

streng regime leven. Wanneer de Kapitein een tijd van huis is laat Maria de kinderen weer opbloeien. 

Het hartverwarmende verhaal en liedjes als Do Re Mi, My Favorite Things en Edelweiss maken THE 

SOUND OF MUSIC tot een klassieker die je simpelweg niet mag missen. 

Zie website voor meer foto’s. 

Datum plaatsing: 12-november-2014 

Bron: http://www.hollandse-hoogte.nl/search.pp?showpicture=42533926 
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Televisie 

KOFFIETIJD 
Persdag The Sound of Music 

Het is precies 50 jaar geleden dat de film The Sound Of Music uitkwam. En om dat te vieren komt 

Albert Verlinde Entertainment met een geheel nieuwe versie van deze musicalklassieker. Wij zijn bij 

de persdag.  

 

 

 

 

 

 

 

Datum plaatsing: 14-november-2014 

Bron: http://www.rtlxl.nl/#!/koffietijd-9182/768104d0-ec37-4d0b-b444-c613cc36bc9d 
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RTL BOULEVARD 

Een voorproefje van Sound of Music 

Nog minder dan twee weken en dan kan het jodelen beginnen in de Nederlandse theaters. Dan gaat 

de nieuwe Sound of music in première. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum plaatsing: 12-november-2014 

Bron: http://www.rtlnieuws.nl/boulevard/laatste-videos-boulevard/een-voorproefje-van-sound-

music 
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