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10 jaar Ruigenhilfair Family gaat open Slot muziekproject

Jannes Matthee (14) als Fabio in Tina de Musical

“Ciske gaf de boost om door te gaan”

Jannes Matthee zet met Tina de Musical een volgende stap in zijn carrière. 

Twee jaar geleden stond zijn hoofd nog niet bij zingen, dansen en acteren. Jannes Matthee (14) uit 
Fijnaart trapte liever tegen een balletje en speelde piano. Twee jaar later heeft hij twee grote rollen 
in grote amateurproducties op zijn naam staan. Vanaf oktober speelt hij de rol van Fabio in de pro-
fessionele productie Tina de Musical. Jannes heeft al helemaal zijn draai gevonden in het musical-
landschap. 

Door zijn muzikale ouders kreeg 
Jannes cultuur met de paplepel 
ingegoten. “We gingen vaak naar 
concerten en het theater. Mu-
sicals vond ik echt gaaf. Bij het 
Hofplein in Roosendaal stond ik 
zelf op het podium. Kort daarna 
deed ik auditie voor Ciske de 
Rat De Musical bij Muziekver-
eniging Oranjevaan. Ik mocht de 
hoofdrol van Ciske spelen. Dat 
was echt te gek. Het gaf me de 
boost om door te gaan”, vertelt 
Jannes. Nadat hij vorig jaar drie 
keer voor een uitverkochte zaal 

had gespeeld, was Hofplein in 
Rotterdam de volgende stap. 
“Daar spelen ze grote producties. 
Ik mocht soldaat spelen in de 
Notenkraker.”

Tina de Musical
Dankzij zijn jongere zusje kwam 
Tina de Musical van Homemade 
Productions in beeld. “Fieke heeft 
een abonnement op de Tina. 
Daarin las ze dat er een musical 
kwam omdat het blad vijftig 
jaar bestaat. Ze zochten meisjes, 
maar ook een paar jongens”, 

aldus Jannes. Hij schreef zich in 
voor de auditie, samen met zo’n 
vierduizend andere kinderen. 
“We mochten allemaal komen en 
moesten een dansje en een liedje 
instuderen.” Veel hoop had Jan-
nes niet. “Ik dacht, daar kom ik 
nooit tussen. Ik zat in het groepje 
van de eerste ronde met Julius de 
Vriend, de winnaar van New Mu-
sical Star. Tegen dat soort jongens 
maak ik geen schijn van kans.” 

Tweede auditie
Tot zijn grote verbazing liep het 

anders. “Mijn moeder belde me 
dat ik door was naar de volgende 
auditieronde. Ik blij. ‘Maar’, zei 
ze, ‘dat is wel op de dag dat we 
terugkomen van onze vakantie 
op Kreta. Het kan dus niet door-
gaan.’ Ik balen. Krijg ik een kans, 
gaat het niet door. Gelukkig was 
er ook een auditie op de dag dat 
we vertrokken. Die auditie was in 
Amsterdam, maar we vlogen van-
uit Brussel. Met de Thalys hebben 
we het net kunnen halen.” Op de 
tweede auditie waren nog tachtig 
kinderen, waarvan zo’n twintig 
jongens. In totaal werden zes jon-
gens en twaalf meisjes gezocht. 
Elk team bestaat uit drie kinde-
ren die de rollen van Tina, Puck 
en Fabio spelen. “Thuis hadden 
we een liedje moeten instuderen. 
Ter plaatse kregen we een dans 
aangeleerd”, vertelt Jannes, die 
zichzelf opnieuw weinig kans 
gaf. “Ik zag bijna alleen maar 
kinderen die al in professionele 
producties hadden gespeeld. Het 
niveau was echt hoog.” 

Spanning
De spanning werd door Hom-
made Productions nog verder 
opgevoerd. De familie Matthee 
werd op een dinsdag gebeld 
dat Jannes het was geworden. 
“Ze mochten alleen nog niets 
zeggen. Ze moesten mij met 
een smoesje die zaterdag mee 
naar Amsterdam nemen. Daar 
zouden nog wat ‘testjes’ gedaan 
worden. Ik heb die hele week 
niet geslapen”, biecht Jannes op. 
“Wij weer naar Amsterdam. In 
de wachtruimte telde ik zes jon-
gens en twaalf meisjes. Dat vond 
ik raar.”
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TER INTRO
Jannes heeft twee ze-
nuwslopende audities 
moeten doorstaan voordat 
hij te horen kreeg dat hij 
het beste vriendje van Tina 
mag gaan spelen. Ik kan me 
slechts één auditie herinne-
ren. Niet voor een musical, 
maar voor een radiopro-
gramma. 

De NCRV startte in de jaren 
tachtig op de radio een 
wekelijks jongerenprogram-
ma: Paperclip. Daarvoor 
zochten ze kinderen die het 
leuk vonden om radio te 
maken, zo las mijn moe-
der in de omroepgids. Ze 
begreep meteen dat dit iets 
voor mij was. Als tiener was 
ik op mijn kamer altijd met 
muziek en radio bezig. Bij 
de plaatselijke piraat had 
ik een eigen programma en 
samen met enkele vrienden 
verzorgde ik maandelijks 
een tienerdisco in de Witte 
Roos. 

Samen met een vriend 
schreef ik een nette brief 
en ja hoor, we mochten 
langskomen. Wij met de 
trein naar Hilversum. Daar 
kwamen we terecht in 
een kamer vol met ande-
re radiofanaten. Voordat 
de zenuwen de overhand 
konden krijgen, werden we 
ingedeeld in groepjes. De 
ene helft van ons groepje 
was interviewer en de an-
dere helft de geïnterviewde. 
Ik behoorde tot de laatste 
helft. 

De onderwerpen werden, 
zo leek, ter plekke verzon-
nen. Ik moest me inbeelden 
dat ik een jongen was die 
net aan zijn ouders had 
verteld dat hij homo was. 
Indringend werd ik daar-
over aan de tand gevoeld. 
Of het nu aan een gebrek 
aan inlevingsvermogen lag 
of aan een overdosis ‘eeehs’ 
weet ik niet. Ik ben het in 
ieder geval niet geworden. 
Niet een van de Paper-
clip-makers en niet van de 
mannenliefde.  

Jan Willem van Bodegom 
Hoofdredacteur Fendert Lokaal
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Wekelijkse
activiteiten 
Pestalozzihuis
Woensdag
Biljarten: vanaf 13.00 uur
Bingo: start om 14.00 uur, daar-
na kaarten, sjoelen of Rummi-
kub

Donderdag
Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 
uur
Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 
uur

Vrijdag
Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 
16.30 uur
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Jannes Matthee als Fabio 
in Tina de Musical

Ciske de Rat De Musical gaf voor Jannes de doorslag om door te gaan met musicals. 
Foto: Wen's Fotografie 

“Op een gegeven moment moes-
ten we naar boven. Op het dak 
zag ik al vrouwen met partypop-
pers achter hun rug staan. Toen 
wist ik wel dat het goed zat. Dick 
van den Heuvel vertelde dat hij 
al wist dat we allemaal konden 
dansen, zingen en acteren, maar 
hij wilden nog even testen of we 
ook konden juichen, want wij 
waren de cast van Tina de Mu-
sical. En toen gingen we juichen 
natuurlijk!"

Team Overijssel/Gelderland
Jannes is ingedeeld in het team 
Overijssel/Gelderland, samen 
met Lieke van den Akker als Tina 
en Holly Zonne van Zoggel als 
Puck. De twee meisjes hebben 
al veel ervaring. Zo speelde Lie-
ke in de Sound of Music en de 
Sprookjesboom. Holly Zonne 
stond onder andere in Billy El-
liot en schittert nu als Betje in 
Ciske de Rat de Musical. “Ik bof 
echt met deze cast”, stelt Jannes. 
“Het is onderling heel leuk. We 
spelen 18 of 19 voorstellingen. 
Precies weten we dat nog niet, 
want het speelschema is nog 
niet bekendgemaakt.” 

Fabio
In de musical is Fabio het beste 
vriendje van Tina. Samen met 
Puck maken zij wekelijks de 
Tina. Daarbij beleven ze allerlei 
avonturen. Bovendien wordt 
Tina stiekem verliefd op de 
knappe hunk Bobby (Ridder van 
Kooten). Andere hoofdrollen zijn 
weggelegd voor Annick Boer, 

Alexandra Alphenaar en Theun 
Plantinga. “Mijn rol is heel leuk”, 
vindt Jannes, “en komisch ook. 
Ik heb sowieso wat te zingen. 
Maar meer mag ik er nog niet 
over zeggen. Ik moet acteren, 
zingen en dansen. Ik vind dat 
alle drie even leuk.” 

Tina Academie
Tina de Musical gaat op 22 ok-
tober in première in Zaandam. 
De eerste try-out is op 7 oktober. 
De repetities met de kinderen 
zijn al in volle gang. “Vier week-
enden hebben we een repeti-
tieweekend, de Tina Academie”, 
meldt Jannes. “We oefenen dan 
van 11.00 tot 16.30 uur. Het gaat 
ontzettend snel. In het eerste 
repetitieweekend hebben we al 
gewerkt aan de hele eerste akte.” 

Examenjaar
Binnenkort hoort Jannes ook 
of hij over is naar mavo 4 op 
het Markland College in Zeven-
bergen. “Dat wordt een leuke 
combinatie: Tina de Musical en 
het examenjaar. We zien wel 
hoe het loopt”, relativeert het 
musicaltalent. Eerst gaat hij deze 
zomervakantie nog naar het 
Musical Camp in Hapert. “Ik ben 
blij dat ik de kans heb gekregen 
om me te laten zien in een grote 
productie. Na de mavo wil ik een 
musicalopleiding gaan volgen. 
Ik ga hierin door. Musical is echt 
mijn ding.” 

Door Jan Willem van Bodegom


