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Het begint allemaal met een project tijdens het tweede opleidingsjaar aan de Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten in Tilburg. De Geffense Martijn Egelmeer is dan 23 jaar en student Musicaltheater. Het 
project draagt de naam 10 voor talent en staat voor: tien minuten om je talent te laten zien en het 
geleerde in praktijk te brengen. Martijn bedenkt een “minimusical met alles erop en eraan”, zoals hij 
het zelf zegt. Hij belandt ermee in The Best Of: een kersthappening waar de beste producties nog eens 
voor publiek gespeeld mogen worden. 
 
Tijdens zijn derde jaar zoekt hij naar een stageplek. Bij audities komt hij weliswaar steeds tot de 
laatste ronde maar als het op typecasting aankomt, gaat de rol naar iemand anders. En omdat veel 
varkens nou eenmaal de spoeling dun maken, ook in musicalland, rijpt het idee om zelf een 
voorstelling maken, bij voorkeur in de Geffense kerk. Hij bespreekt dat op een middag bij de thee 
met de jonge pastoor Pieter Scheepers. Ze kennen elkaar nog van het Geffense jongerenkoor en 
Scheepers vindt het idee wel passen in de fondsenwerving voor de restauratie van de kerk. Onder 
voorbehoud van goedkeuring van de restauratiecommissie geeft hij de producent in spé dan ook zijn 
zegen. Ook de docenten aan de opleiding geven toestemming maar verlangen wel een 
aanspreekpunt; iemand met een artistieke achtergrond die de ambitieuze musicalstudent kan 
begeleiden bij dit enorme project. Dat aanspreekpunt wordt Beppie van Zutphen, onder wier regie 
Martijn jarenlang speelde en assisteerde bij de amateurtoneelvereniging ‘Geffes Volk’. Beppie, die 
haar sporen in de theaterwereld ruimschoots verdiend heeft, blijkt de juiste mentor te zijn en is een 
geweldig klankbord. Vanuit de restauratiecommissie worden Gerrit van der Helm en Piet van Herpen 
afgevaardigd en daarmee staat het licht voor de musical op groen.  

 
Aan de slag 
En dát heeft Martijn Egelmeer geweten: 2005/2006 wordt een druk, 
uitdagend maar leerzaam seizoen. Schrijven, casten, regisseren, produceren, 
choreograferen, ontwerpen; alle aspecten van het theatervak komen aan bod. 
Het is door gedrevenheid, hard werken van het hele team en soms een beetje 
geluk dat uiteindelijk alles op zijn plaats valt. Ook de nieuwe pastoor die in dit 
jaar aantreedt legt hem geen strobreed in de weg. De mensen in het 

productieteam zijn stuk voor stuk professionals: Rob van Reijmersdal neemt de muzikale supervisie 
op zich en Antonie Brands studeert de zang in met het koor.  



Magdalena de musical gaat niet alleen over het geloof maar is ook 
breder te interpreteren: Marie werkt in een lokale nachtclub in het arme 
stadje Zandburg. Oscar, een rijkaard die haar het hof maakt, belooft 
gouden bergen en wordt gezien als de potentiële redder van de stad. Zijn 
beweegredenen staan echter haaks op die van ene Chris, een 
sympathieke vreemdeling die juist kritisch durft te zijn en Marie 
aanmoedigt om te kiezen voor haar persoonlijke vrijheid. Geloof en 
levensvragen zijn mooi in elkaar geweven. Goed en kwaad, hebzucht en vrijgevigheid, jaloezie en 
bewondering, egoïsme en grootmoedigheid, allerlei deugden en emoties komen langs tijdens de 
voorstelling en zowel de gelovige christen als de atheïst herkent er iets in. En niemand houdt het 
droog bij de scène ‘De juiste keus’, waarin Marie (Eefje Thomassen) en haar beste vriendin Vera 
(Sanne van der Doelen) een duet zingen op de muziek van het nummer “I know him so well” uit de 
musical ‘Chess’. Naast dit soort kleine momenten, maken ook de grote ensemble- en koorstukken 
diepe indruk. Het niveau dat de spelers, zangers en muzikanten hebben weten te bereiken is dan ook 
uitzonderlijk hoog. Wederom het bewijs dat een vrijwilliger in Maasdonk meer dan de volle inzet 
geeft!  
 
Wondertjes 
Als een onder restauratie verkerende kerk het schouwtoneel wordt, is er geen 
pasklaar draaiboek voorhanden. Er moeten kleine wondertjes verricht worden om 
een plan dat op papier staat, succesvol om te zetten naar een voorstelling. Onder 
leiding van Piet van Herpen en Gerrit van der Helm geschiedden die wondertjes, 
dankzij de mensen van de restauratiecommissie en de vaste bouwploeg, de 

klusjesmensen, die in 
eigen beheer een podium bouwden en een 
deel van de kerkbanken demonteerden om 
er een tijdelijke tribune voor in de plaats te 
bouwen. Zonder die mensen en de vele 
andere vrijwilligers was ‘Magdalena de 
Musical’ niet mogelijk geweest. 
De uitvoeringen in maart 2006 zijn een groot 
succes. Alle voorstellingen zijn uitverkocht 
en de reacties zijn unaniem lovend. Vanwege 
dat succes wordt de musical nog twee keer 
opgevoerd in ‘De Lievekamp’, de Osse 
schouwburg.  

 
Een eigen productie? 
Met dit stageproject slaat Martijn Egelmeer twee vliegen in één klap. Hij is geslaagd en heeft een jaar 
werkervaring opgedaan als schrijver, regisseur, choreograaf en producent. Dat neemt hij in elk geval 
mee in zijn carrière. Wat hij zal missen zijn de vele vrijwilligers in Maasdonk die zich voor de volle 
honderd procent inzetten om er echt iets moois van te maken. Niet alleen bij dit project maar overal 
in de dorpen. Het hoort bij de cultuur hier. 
Stilzitten is niks voor hem. Na 2006 speelt hij onder andere in de parkshow van Studio 100 in De 
Efteling, tourt hij met K3 en de productie ‘De Drie Biggetjes’ en weet hij het binnen de producties van 
Albert Verlinde zowaar te schoppen tot resident director. Iets wat hij naar eigen zeggen nooit bereikt 
zou hebben zonder zijn ervaringen met ‘Magdalena’. Zijn toekomstdroom is het regisseren van een 
grote professionele musicalproductie met volledige artistieke vrijheid. Aangezien de meeste 
regisseurs zo’n kans pas laat in hun carrière krijgen, heeft hij daarvoor nog zeeën van tijd. We gaan 
dus nog van hem horen! 
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