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VRIJDAG 3 Nov 2017 | 20:15 | €16,50

Maartje & Kine

Vibrato!

Cabaret, Muziek

ZONDAG 12 Nov 2017 | 15:00 | €12,50

In ‘Vibrato!’ willen Maartje & Kine weten waarom de
wereld zo heftig vibreert, hoe liefde zo snel kan
omslaan in haat en vertrouwen in angst. Met één
been in de actualiteit en het andere in de klassieke
muziek

bevragen

zij

de

waan

van

de

The Jigantics

Folkrock

dag:

opmerkelijke gedachtes en eigenzinnige observaties
omgezet naar verfrissende muzikale comedy. Deze

muziekcafé

muzikale tsunami vliegt moeiteloos van accordeon

Vijf gedreven muzikanten vormen de band ‘The

naar viool, piano naar banjo en van zingende zaag

Jigantics’. Een veelzijdige Engelse band met een

naar basbalalaika. Twee positief geladen elektrische

aanstekelijke mix van folk, rock, cajun en americana.

deeltjes die u gegarandeerd vrolijk het theater doen
verlaten. Good vibes!

Ze stappen moeiteloos over van stevige folkrock naar
prachtige ballads en van voetstampers naar
tranentrekkers. Instrumentale hoogstandjes wisselen
af met harmony singing. The Jigantics is een band

koop hier uw kaarten

met een geweldige live-reputatie.

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 8 Nov 2017 | 20:15 | €7,00

Demain tout commence
ZATERDAG 18 Nov 2017 | 20:15 | €17,50

FILM
Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos leven aan de
zonnige zuidkust van Frankrijk met veel feest en
weinig verantwoordelijkheden. Tot Kristin (Clémence
Poésy),

een

van

zijn

vroegere

veroveringen,

langskomt en vertelt dat hij de vader is van haar paar

Stephanie Struijk

(Stevie Ann)
Muziek

maanden oude baby Gloria. Als Kristin ervandoor

Singer-songwriter Stephanie Struijk, eerder bekend

gaat en de baby bij Samuel achterlaat vertrekt hij
halsoverkop naar Londen om haar terug te brengen

onder de naam ‘Stevie Ann’, speelt de liedjes van het
nieuwe album vergezeld door anekdotes over het

naar haar moeder, maar zonder succes. Vader en

onderweg zijn. ‘Nieuwe maan’ gaat over met een

dochter vestigen zich in Londen waar Samuel als
stuntman gaat werken en zich ontpopt tot een

schone lei beginnen en wat voor verrassingen daar uit
kunnen komen. Ze schreef de tekst en muziek samen

liefdevolle, onconventionele vader. Acht jaar later zijn
hij en Gloria een onafscheidelijk duo. Maar dan duikt

met Daniël Lohues tijdens een roadtrip door de
Verenigde Staten.

de moeder van Gloria opnieuw op en wil ze haar
dochter terug.

koop hier uw kaarten
koop hier uw kaarten

ZONDAG 26 Nov 2017 | 20:15 | €16,50
ZATERDAG 11 Nov 2017 | 20:15 | €16,50

Patrick Nederkoorn

Vincent Bijlo & vrienden

Oudejaarsconference 2017

Het komt nu wel heel
dichtbij

Cabaret
Vincent Bijlo geeft 2017 Ná Christus de plaats die het
in de jaartelling verdient. Als er één jaar is dat

Cabaret

schreeuwt om een eindejaarsshow, dan is het wel
2017. Want is het normaal dat een premier iedereen

In ‘Het komt nu wel heel dichtbij’ verweeft Patrick zijn

oproept tot normaal doen? En dan, wat is normaal,

persoonlijke leven met de actualiteit. Opgegroeid

wie bepaalt dat? Bijlo natuurlijk, het wordt een te

tussen afrikanenperkjes en zwarte kousen, vraagt hij

gekke show.

zich nu af waarom zoveel mensen bang zijn voor de
buitenwereld. Die vraag leidt tot een aanstekelijke en
grappige voorstelling.

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten

DINSDAG 21 Nov 2017 | 20:00 | €0

Samen Mediawijs!
Interactieve bijeenkomst
met Justine Pardoen!
DINSDAG 14 Nov 2017 | 19:30 | €0
DINSDAG 28 Nov 2017 | 19:30 | €0

Historische lezing
‘Brandweer Waddinxveen
90 jaar’

Educatie, Lezing / literatuur
Het thema van die avond is: ‘Generatie media >
samen mediawijs!’ Justine is een specialist op het
gebied van jeugd en media, o.a. bekend van t.v. en
het online platform ‘Bureau Jeugd en Media’. Tijdens
deze avond vertelt Justine over de uitdagingen waar
je tegenwoordig als ouder mee te maken hebt en
vooral hoe je ermee om zou kunnen gaan.

Educatie, Lezing / literatuur
De Bibliotheek De Groene Venen organiseert in
samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland

bestel uw kaarten

en het Historisch Genootschap Waddinxveen een
historische lezing over de geschiedenis van de
Waddinxveense brandweer. In opmaat naar de
feestweek in 2018 (het 90-jarig jubileum) duikt de
brandweer in november met een historische lezing
alvast terug in zijn eigen geschiedenis.

bestel uw kaarten : 14-Nov

VRIJDAG 24 Nov 2017 | 20:00 | €15,00 / €12,50

Literaire avond met Jan en
Sanne Terlouw
Lezing / literatuur

bestel uw kaarten : 28-Nov

Met zijn oprechte en emotionele pleidooi in De Wereld
Draait Door wist Jan Terlouw veel mensen in hun hart
te raken. Zijn oproep tot een leefbare wereld heeft
veel in de samenleving losgemaakt. Samen met zijn
dochter Sanne verzorgt hij voor u deze literaire avond
met ruimte voor discussie, signeren of gewoon een

heerlijke avond uit. Georganiseerd door Bibliotheek
De Groene Venen en Boekhandel Burger.

koop hier uw kaarten
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