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ZATERDAG 5 MRT 2016 | 20:15 | €16,50

IRIS KROES

Irisistible
MUZIEK
Irisistible? Onweerstaanbaar! Iris’ stem en klanken van
haar harp zijn onweerstaanbaar. Samen met haar
muzikanten laat ze in een intieme setting prachtige
nieuwe songs horen. Naast haar eigen repertoire
worden er ook liedjes ten gehore gebracht die op haar
muzikale pad kwamen en een speciale betekenis
hebben.
Na het winnen van het populaire tv programma ‘The
Voice of Holland’ heeft de carrière van Iris Kroes een
grote vlucht genomen. De pas 23-jarige Iris heeft in de
afgelopen drie jaar veel optredens in binnen- en
buitenland gegeven, de Dutch Harp Award in
ontvangst mogen nemen, een theatertour gedaan,
EP’s uitgebracht en de titelsong geschreven voor een
bioscoopfilm.

ZATERDAG 12 MRT 2016 | 20:15 | €15,00

LUIDER EN VAN DONSELAAR

De revue gepasseerd
CABARET
Vanuit hun zwoele, burleske boudoir, zuigen Luider &
Van Donselaar hun publiek mee in wat tot nu toe hun
meest stoute, sexy, gewaagde en hilarische
voorstelling is. Geraffineerd balanceren zij op het
randje van fantasie en werkelijkheid, met een vette
knipoog naar gezellig en warm volksvermaak: Revue!

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 9 MRT 2016 | 20:15 | €7,00

FILM

The Imitation Game
FILM BIOGRAFISCH DRAMA
Film over het levensverhaal van Alan Turing, een Britse
wiskundige en informaticus. Tijdens de WOII werkte
hij voor de Britse crypto-analytische dienst, die als
doel had de onderschepte gecodeerde berichten van
de Duitsers te ontcijferen. Turing slaagde erin om als
één van de eersten de Duitse Enigma-codes te breken
waardoor de Geallieerden de controle over de
Atlantische Oceaan kregen en de oorlog zouden
winnen.
Met de acteurs Benedict Cumberbatch, Matthew
Goode en actrice Keira Knightley.

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 19 MRT 2016 | 14:00 | €7,50

WIJNAND STOMP

Jip & Janneke
KINDERTHEATER
In Jip en Janneke neemt Wijnand je mee naar zijn
kinderjaren op Curaçao. Als geen ander weet hij de
twee buurkinderen tot leven te wekken. Een hemelbed
dat wordt omgetoverd tot een levensgrote vertelkast,
vormt het decor voor een swingende show vol
ondeugende kleuterhumor. Kom ook! Speel, zing en
dans mee in deze kleurrijke vertelling.

koop hier uw kaarten

Share

Forward

Let op! De nieuwsbrief wordt gestuurd door een GEEN ANTWOORD (no reply) adres.
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