Rennen voor de eindmusical: ’Spelen in de schouwburg is te gek’
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,,3..2...1 start!’’ Tientallen kinderen beginnen enthousiast te rennen. De
achtstegroepers van basisschool De Zonnewijzer houden woensdagmiddag
een sponsorloop in het Schoterbos voor hun eindmusical in de
Stadsschouwburg Velsen in IJmuiden. ,,We gaan heel veel geld ophalen’’,
roepen kinderen opgewonden.
De leerlingen hebben geen leuk jaar achter de rug. Veel activiteiten gingen vanwege
corona niet door. Zelfs de eindmusical dreigde anders te verlopen dan normaal. ,,Het
idee was om de musical te filmen zonder publiek. Een paar ouders bedachten toen
het plan om de voorstellingen in de schouwburg te doen. Dat is te gek’’, legt
klassenouder Sandra Karres uit. ,,Zo kunnen ouders en opa’s en oma’s er toch bij
zijn.’’
Maar aan een schouwburg afhuren hangt een prijskaartje. Daarom bedachten de
kinderen allerlei acties om geld in te zamelen. Ze gingen honden uitlaten, huizen
langs en maakten muziek. Ook lokale ondernemers als de kaasboer en de bakker
sponsorden de leerlingen royaal. De sponsorloop is de laatste actie om geld op te
halen.
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Fanatiek rennen de kinderen door het park. Bij de start staat van iedere deelnemer
een waterflesje waar na elk rondje gulzig uit wordt gedronken. ,,De kinderen beleven
het heel intens. Iedereen hoefde maximaal twintig euro in te zamelen, maar
sommigen hebben wel vijftig euro opgehaald’’, zegt Karres.
Een van de hardlopers, Bente, verheugt zich nu al op de drie voorstellingen. ,,De
generale repetitie ging heel goed.’’ Ze wil niet te veel verklappen over de musical.
,,Het gaat over een goochelaar die spoorloos verdwijnt. Alle gasten in het kasteel zijn
verdachten.’’ Zelf speelt ze Ada, een bange vrouw. ,,Ik heb er super veel zin in.’’
De achtstegroepers zullen op de dag van de eindmusical, maandag 5 juli, de cheque
met het opgehaalde bedrag overhandigen aan Schouwburg Velsen. Ze krijgen dan
ook een rondleiding door het gebouw. Maar eerst staat nog iets anders op het
programma: een certificaat voor het rennen.
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