
Plezier bij familiemusical Oliver in 
Gemert spat van het podium 

GEMERT - Het was een feest om naar te kijken afgelopen zaterdag: de 

familiemuscial Oliver  van Stichting Stemp in De Eendracht in Gemert.  

Tineke Mols 16-05-22, 08:00 Bron: ED 
 

 
Oliver (midden) maakt deel uit van een zakkenrollende kinderbende. © DCI Media 
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De jongeren in de cast van Oliver zingen dat het een lieve lust is. © DCI Media 

Met muzikale pareltjes zoals He, kom er maar bij, In Memoriam, Pikken wat 

je pikken kan en Hoempa pa. Ach eigenlijk is elk liedje op zichzelf een 

pareltje. Met een groot compliment voor dirigent en arrangeur Stijn Rutten. 

In het verhaal is een belangrijke rol weggelegd voor de zakkenrollende 

kinderbende waar Oliver in terechtkomt. Daarom zitten er deze keer veel 

jongeren in de cast en die zingen en dansen dat het een lieve lust is. Hun 

plezier in het spel spat van het podium. Al doen de volwassenen daar zeker 

niet voor onder.  

Ster van de avond 

Ster van de avond is ongetwijfeld de rol van Nancy, gespeeld door Fenne 

Bongers uit Beek en Donk. Ze doet al voor de derde musical mee met 

Stemp en met een strot om U tegen te zeggen krijgt ze de zaal meermalen 

juichend aan het klappen. Gelukkig studeert ze Musical en Theater, dus 

hopelijk krijgen we haar eens op tv of in de grote theaters te zien. ,,Het is 

een feestje om hieraan mee te doen. De kans om een keer echt door te 

breken is klein, maar als die kans zich voordoet, sta ik vooraan in de rij”, 

vertelt ze na afloop ambitieus. 
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Haar medespeler Ivo van Rossum, die agent, scharensliep, barman en 

gouverneur speelt, doet voor de eerste keer mee. ,,Nu kwam het uit. 

Eerdere jaren speelde Stemp in november en dan heb ik het druk met een 

andere rol.’’  

Warm bad 

Van Rossum is binnen het Gemertse een bekende zanger en geniet ook 

enorm. ,,Al kostte dat dansen en zingen tegelijk mij bloed, zweet en tranen, 

maar voor de rest voelt het als een warm bad. Het is heerlijk om te doen.” 

,,Jij hebt anders met dat dansen wel grote stappen gezet”, vindt 

medespeler Bongers.   

De decors, de muziek, de kostuums, de zang en het spel. Het is allemaal 

mooi en goed verzorgd. De regie en choregrafie staan op naam van André 

de Jong. Ook de liedteksten zitten gevat in elkaar, al is dat een verdienste 

van vertaler Daniël Cohen.  

De nog jonge Imke Otten doet voor de tweede keer mee met Stemp. ,,Ik 

speel bendelid en een arm en een rijk kind. Dat dansen en zingen tegelijk 

ging mij gelukkig goed af. Ik doe het allebei vaak.” 

De familiemusical Oliver is nog drie keer te zien in De Eendracht in Gemert, 

op 20, 21 en 22 mei. Er is nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar via 

eendracht-gemert.nl. 

 


