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Zaterdag 30 JAN 2016 | 20:15 | €13,00

Jaap Mulder & Zonen

Vladimir

ZATERDAG 13 FEB 2016 | 12:00, 15:30 &
20:15 | €12,50

MUZIEK | THEATER
In Vladimir, Hartstochtelijke Lastpost staat het korte

BENEFIET CONCERT

leven van Vladimir Vysotsky centraal. Vladimir heeft

Kindia

de bravoure van Ramses Shaffy, de passie van
Jacques Brel en de scherpte van Bob Dylan. De
zanger, acteur, criticaster en luis in de pels van de

MUZIEK

Russische communisten schreef meer dan 600
songs. Jaap Mulder is meer dan 25 jaar de frontman

Een bijzonder benefietconcert voor het in stand

van klezmerband Di Gojim. Met Vladimir heeft hij met
succes de sprong naar een solovoorstelling gemaakt.

houden van een weeshuis voor lichamelijk- en

Hij wordt begeleid door zijn zonen Ruben en David op

geestelijk-gehandicapte kinderen in India. Het doel is
vóór mei 2016 67.000 euro te verzamelen.

piano en drums.

Wat kunt u verwachten? Een geweldige line-up aan
zangers en dansers die belangeloos deelnemen. Zo

koop hier uw kaarten

hebben we een viertal finalisten van The Voice of
Holland bereidt gevonden om voor u op te treden.
Pip, Daisy, Ruben, Vivian. Maar ook Jeroen
Weerdenburg, Estra van Nieuwkoop en de hele cast
van De musical Legally Blonde. En nog veel meer
artiesten!

koop hier uw kaarten

ZONDAG 31 JAN 2016 | 15:30 | €10,00

Natalie Merfort

in concert
ZONDAGMIDDAGCONCERT

WOENSDAG 24 FEB 2016 | 15:00 | €5,00

Natalie is terug, nadat zij eerder bij ons een
kerstconcert heeft gegeven. Samen met Stan Stolk
(basgitarist Flairck) brengt ze haar nieuwste
composities als singer-songwriter en repertoire van

Film

De Kleine Prins

haar albums. Inmiddels zijn er drie cd’s van haar
verschenen. In november 2014 verscheen haar

KINDERFILM | VAKANTIETIJD

nieuwste album ”Passage”. Een warm concert zeker
voor deze koude tijd van het jaar!

Het leven van een klein meisje van 9 jaar staat
helemaal in het teken van school en volwassen

koop hier uw kaarten

worden. Maar dan zoekt een oude buurman, een
piloot, contact met haar. De piloot vertelt het meisje
over een magische ontmoeting, lang geleden, met
een kleine wijze prins die een wereld van kansen,
avonturen en liefde voor hem opende.
Het originele verhaal Le Petit Prince van Antoine de
Saint-Exupéry is vertaald in meer dan 160 talen en is
vaak gebruikt als inspiratie voor films en series.

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 6 FEB 2016 | 20:15 | €16,50

Barry Stevens & Bruni Heinke

Ouderen in verweer
KLEINKUNST | TONEEL

ZONDAG 28 FEB 2016 | 15:30 | €10,00
Twee ras comedyspelers, weigeren zich neer te

leggen bij ouderdom. Ze nemen een loopje met
vergankelijkheid en de maatschappelijke oordelen
over hoe ouderen zich dienen te gedragen.
Twee oude vrienden zoeken elkaar na lange tijd weer
op. Ze besluiten samen het heft in eigen handen te
nemen en zullen de jongere generatie eens flink te

Karlijn Langedijk & Tim Urbanus

In Concert
ZONDAGMIDDAGCONCERT

pakken nemen.
Karlijn en Tim hebben met hun cd Leap of faith een

koop hier uw kaarten

geweldig album gemaakt. Is ook bij een groter publiek
niet onopgemerkt gebleven. Virtuoze gitaarmuziek die
zelfs tot in China is doorgedrongen, zij hebben, als
een van de weinigen, in september 2015 een tournee
door China gemaakt. Hierna actief in Duitsland en in
februari bij ons. Mis het niet !

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 10 FEB 2016 | 20:15 | €7,00

Film

Still Alice
FILM
Alice is een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan
Harvard. Ze krijgt een enorme schok te verduren als
de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en
ze beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven
drastisch zal veranderen. Actrice Julianne Moore
ontving voor haar rol de Golden Globe, De BAFTA,
de Screen Actors Guild Award én de Oscar voor
Beste Actrice.

koop hier uw kaarten
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