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Voorstelling Lankmoed
wordt verplaatst
CABARET

De theatervoorstelling van Lankmoed op
vrijdag 4 november a.s. wordt verplaatst
naar het seizoen 2017-2018. Reeds
gekochte entreekaartjes kunt u naar
keuze inwisselen voor een theaterbon
2016-2017, dan wel tegen retournering
gedane betaling.

ZATERDAG 19 NOV 2016 | 20:15 | €16,50

Leonie Meijer

Naked
MUZIEK

ZONDAG 6 NOV 2016 | 15:00 | 12,50

Jodymoon
MUZIEKCAFÉ

De krachtige stem van Digna is dynamisch en zit
boordevol soul. Johan schuift moeiteloos van gitaar via
percussie naar piano. Voor de luisteraar ontstaat het
weldadige gevoel in Jodymoon’s universum te worden
ondergedompeld.

Leonie Meijer trekt opnieuw de Nederlandse theaters
in! Dit keer met de voorstelling 'Naked': het vervolg op
de ‘Luister maar live’ tour die niet alleen bij haar fans,
maar ook bij de critici een verpletterende indruk
achterliet.
Dat ze één van de beste zangeressen van ons land is,
was al enige tijd bekend, maar in het theater komen
ook onverwachte kanten van haar talent naar boven.
Leonie bleek al tijdens de 'Luister maar live’ tour
tussen haar prachtige nummers door, een onverwacht
geestig, intelligent en ontroerend verhaal te kunnen
vertellen. In deze tweede theatertour ‘Naked’ laat
Meijer zien hoe haar muzikale pad leidde tot het
ontstaan van 'The Naked Sessions', haar derde album.

Jodymoon bestaat uit zangeres en pianiste Digna
Janssen en multi-instrumentalist Johan Smeets. Ze
noemen zichzelf een singer-songwriter duo plus: ze
werken en leven samen. Het repertoire is een
spannende combinatie tussen singer-songwriter, folk,
pop, klassiek en roots.
Vorig jaar brachten ze hun vijfde album ‘All is waiting
uit’. Dit jaar vieren ze hun 10-jarig bestaan.

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 30 NOV 2016 | 15:00 | GRATIS

Sinterklaas leest voor
KINDERVERTELLING - MUZIEK

WOENSDAG 9 NOV 2016 | 20:15 | €7,00

Youth
FILM
Fred Ballinger en Mick Boyle zijn twee oude vrienden
die in een luxe resort in de Alpen vertoeven voor een
lange vakantie.
Fred is een gepensioneerd
orkestdirigent die samen met zijn dochter in het
kuurhotel verblijft. Mick is een filmregisseur die werkt
aan een scenario voor zijn laatste belangrijke film. Ze
kijken terug op hun veelbewogen leven, en geven
ondertussen hun ongezouten mening over de mensen
in hun nabije omgeving. Met Michael Caine, Harvey
Keitel en Rachel Weisz.

koop hier uw kaarten

Sinterklaas leest voor en de jonge cursisten van
Stichting Vonk spelen Sinterklaasliedjes.
Ben jij in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar? Kom luisteren en
meezingen...
De toegang is gratis, wèl graag uw kaarten reserveren
bij de bibliotheek.
De organisatie is in handen van de Bibliotheek De
Groene Venen en Stichting Vonk.

Kom ook eens langs in ons
gezellige theatercafé!
U kunt hier
• Een leuke theateravond beginnen, maar zeker
ook afsluiten;
• Iets drinken tijdens het Muziekcafé:
• Rustig een boek / tijdschrift lezen, al of niet
onder het genot van een kopje koffie met iets
lekkers;
• Uw komst naar de Bibliotheek en / of Vonk
combineren met een kleine lunch, drankje e.d..
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