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DONDERDAG 1 FEBRUARI 2018 | 14:00 | €7,00

ZONDAG 11 FEBRUARI 2018 | 15:00 | €12,50

NIEUW! FILMMIDDAG SENIOREN

MUZIEKCAFÉ

Filmmiddagen voor senioren
(maar uiteraard is iedereen welkom!)

Rafael Fraga Quartet

Robot & Frank
FILM
De licht dementerende crimineel Frank woont in een
afgelegen bosrijk gebied. Als zijn zoon hem een robot
geeft om het huishouden te doen en voor hem te
zorgen, moet Frank eerst niets van de witte machine
hebben. Maar na een tijdje begint hij het nut in te zien
van de vriendelijke robot. Dat beperkt zich niet tot de
afwas en het onkruid wieden, want Frank smeedt een
plannetje om met behulp van de robot zijn criminele
carrière nieuw leven in te blazen.
Entree is incl. een kopje koffie met iets lekkers in de
pauze.

koop hier uw kaarten

MUZIEK
Rafael is in Lissabon geboren en leefde zijn
kinderjaren op de Azoren. Hij leerde gitaarspelen op
zijn 13e jaar toen zijn vader hem wat akkoorden
leerde. Hij wilde graag als muzikant en componist
gaan leven en ging studeren aan de Musica de
Lisboa en deed een masterclass aan het
conservatorium van Amsterdam. Hij verblijft inmiddels
afwisselend in Portugal en Nederland. Zijn
belangrijkste invloeden zijn Bossanova en Portugese
volksmuziek, maar ook jazz en klassieke muziek zijn
terug te vinden in zijn muziek.
Hij was betrokken bij muzikale projecten van bekende
Portugese en Nederlandse artiesten zoals Ana
Moura, João Paulo Estevez da Silva en het
Nederlands Blazersensemble.
Heeft in 2014 zijn album Mysteries of the Portugese
gitaar afgeleverd en heeft zojuist een prachtig nieuw

album met virtuoze gitaar en zang gepresenteerd
genaamd "Trova Caminhada".
Samen met zijn kwartet kunnen we een heel mooi
optreden verwachten die warmte brengt en ons al
weer een beetje naar de zomer sferen brengt.

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018 | 20:15 | €16,50
VRIJDAG 16 FEBRUARI 2018 | 19:00 | GRATIS

LANKMOED
VONK

Leger

Buddyconcert

CABARET
MUZIEK
Lankmoed is het vleesgeworden kleinkunstcabaret:
eerlijker, muzikaler en intenser dan cabaret, maar
sneller, harder en idioter dan kleinkunst. Een Vlaams
Nederlands duo dat al vijf jaar lang het publiek weet
te verrassen met een ongeziene podiumdynamiek!

Wie inspireert wie wanneer cursisten van VONK
samen met hun docentenoptreden?

In Leger gaat Lankmoed vechten, want niets doen is
geen optie meer. Spreken is zilver en zwijgen is goud.
Maar vandaag de dag lijkt iedereen alleen nog maar
voor zilver te gaan. De wereld is zo vol van zichzelf,
dat mag best een beetje leger. Dus blaas de hoorns
want Lankmoed bindt de strijd aan met iemand… of
iets… op één of andere manier. Daar kun je 100%
zeker van zijn. Houd echter wel rekening met een
statistische foutenmarge!
In hun derde avondvullende voorstelling is Lankmoed
compromisloos, tenzij iemand daar een probleem
mee heeft. Dan passen de heren zich met plezier
aan!

koop hier uw kaarten
WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018 | 15:00 | €5,00

De schippers van de
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Kameleon
KINDERFILM
Hielke en Sietse Klinkhamer zijn een tweeling die in
het dorp Lenten wonen, dat gelegen is aan een meer.
De jongens kijken vaak verlangend naar alle boten
die er varen, maar een eigen boot zit er niet in.
Wanneer hun vader, smid Klinkhamer, een boot op de
kop kan tikken, komt de droom van de twee jongens
uit. De sloep heeft echter nog geen motor. Niet lang
daarna wordt het dorp getroffen door een windhoos
en rijdt de dokter met zijn auto in de sloot. Door
oplettendheid van Sietse wordt de dokter van
verdrinking gered. Als beloning geeft de dokter de
tweeling een motor. Ze noemen hun nieuwe trots 'De
Kameleon' en in hun speedboot vaart de tweeling
allerlei avonturen tegemoet.
De beroemde avonturen van de Kameleon krijgen
een hoofdrol in een nieuwe tv-serie die medio 2018
uitgezonden wordt. Daarom tijdens de kinderfilm
middag alvast een voorproefje van de spannende
avonturen van de Kameleon tweeling!

koop hier uw kaarten

(Mede) mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.
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