THEATERBROCHURE 21/22

Theater. Mooier dan ooit!
Beste gast van De Kring, welkom terug!
Eindelijk kunnen we de deuren weer openen en
ons publiek ontvangen! Het is ons gelukt om veel
mooie voorstellingen naar Roosendaal te halen.
Een veelzijdig aanbod per genre met voor ieder
wat wils.
Tijdens jouw bezoek aan De Kring hanteren we de
actueel geldende maatregelen, zodat je van een
onbezorgde theateravond kunt genieten. Voor
meer informatie verwijzen we naar de website van
De Kring.
Wij hebben er weer zin in. Zien we elkaar snel?
Veel theaterplezier,

Jan-Hein Sloesen
Directeur-bestuurder
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vr 26 nov
do 02 dec
za 04 dec
di 14 dec
wo 15 dec
di 28 dec
za 08 jan
do 13 jan
vr 14 jan
za 15 jan
wo 19 jan
do 20 jan
vr 21 jan
do 27 jan
za 05 feb
vr 11 mrt
za 12 mrt
do 17 mrt
za 26 mrt

Fabian Franciscus
Bas Birker
Rene van Meurs
Victor Luis van Es
Spruijt en Opperman
Jeroens Clan
De Fransse Eijkel
Kasper van der Laan
Knock Out Comedy Crew
Jules Keeris
Hans Dorrestijn
Jochen Otten
Jandino
Nina de la Parra &
Sanne Landvreugd
Jasper van der Veen
Kees van Amstel
Koefnoen
Richard Groenendijk
Richard Groenendrijk
Andy Marcelissen
Sara Kroos
Plien & Bianca
Marcel Harteveld
Emiel van der Logt
Nienke Plas
Rosa da Silva
Anne Neuteboom
Martine Sandifort
Pheifer & Blom
Veldhuis & Kemper
Rundfunk
Jasper van Kuijk
Frank van Pamelen, Jan
J. Pieterse en John Sleipen

vr 01 apr
wo 13 apr
do 14 apr
do 21 apr
wo 18 mei
vr 20 mei
za 28 mei
zo 29 mei

Johan Goossens
Rob Scheepers
Kiki Schippers
Roué Verveer
Tineke Schouten
Harrie Jekkers
Christel de Laat
Christel de Laat

DANS
vr 24 t/m
zo 26 sep

Roosendaal Danst!

di 09 nov
wo 10 nov
zo 02 jan
vr 04 feb
vr 25 mrt
do 31 mrt
do 21 apr

Introdans
Panama Pictures
Het Zwanenmeer
Scapino Ballet Rotterdam
LAVA | Burning Bridges
The Ruggeds
IRCompany

SPECIALS
vr 10 t/m
zo 12 sep

Festival Op de grens

zo 03 okt

Roy Grünewald en
Esmay Usmany
Vis TV - Marco Kraal
Zenuwslopend
Stormkamer
Joost x Roedie (8+)
Stormkamer
Het Grote Grand Prix Circus 2
RUMAG.
De Speld

vr 29 okt
wo 01 dec
ma 10 jan
zo 23 jan
di 25 jan
vr 28 jan
vr 15 apr
za 07 mei

wo 18 mei
wo 25 mei
vr 10 jun

Stormkamer
Guido Weijers
Michael Pilarczyk

FAMILIE
za 18 sep
zo 03 okt
zo 10 okt
zo 31 okt
zo 07 nov
za 20 nov
zo 21 nov
zo 09 jan
zo 09 jan
zo 06 feb
zo 06 feb
zo 06 mrt
zo 27 mrt
ma 18 apr
vr 29 apr
za 21 mei
za 28 mei

Jokie & Jet (2+)
Peppa Pig (2+)
Dolfje Weerwolfje (6+)
TG Graasland (4+)
De Grote Efteling
Koekoek show (8+)
Checkpoint theater (6+)
Checkpoint theater (6+)
André het Astronautje (4+)
Raad een hoeveel ik van
je hou (2+)
Corpo Marquina
Ernst Bobbie en de rest (2+)
Bumba op reis (1+)
Mega Mindy (4+)
Brandweerman Sam (2+)
Belle en het Beest (4+)
De Waanzinnige Boomhut
van 52 verdiepingen (7+)
Superjufﬁe (5+)

KLASSIEK
di 05 okt
wo 06 okt
di 07 dec
za 01 jan
za 16 apr

Fuse
Floris Kortie & Vera Kooper
Kamerata Zuid
West-Brabants
Symfonieorkest
Francis van Broekhuizen

MUZIEK
do 23 sep
wo 29 sep
vr 1 okt
za 02 okt
do 07 okt
vr 08 okt
vr 15 okt
vr 22 okt
za 23 okt
za 30 okt
wo 03 nov
do 04 nov
do 04 nov
vr 05 nov
di 09 nov
vr 12 nov
za 13 nov
di 16 nov
vr 19 nov
vr 19 nov
za 27 nov
do 09 dec
do 16 dec
vr 17 dec
do 06 jan
do 13 jan
vr 21 jan
wo 26 jan
do 27 jan
vr 29 jan
za 29 jan

The Jimi Hendrix
Re-Experience
Charly Luske e.a.
Flip Noorman
Dutch Eagles
Dana Winner
VanVelzen
Neil Diamond
Memories Band
Snelle
George Baker
Jett Rebel
Jim Bakkum & Sergio Vyent
Imagine
Mart Hillen
OG3NE
Maarten Stalpers
Nashville Night
Eric Vloeimans &
Will Holshouser
PUUR DE NIJS
Dolly Dots
Peter van Rooijen en band
Rik van der Made Quartet
Frans Bauer
Ronnie Flex
René Shuman
dIRE sTRATS
Vera Mann
Fanfare Korps Nationale
Reserve
Ernst Jansz
Venice
Trio Reijseger Fraanje en Silla
European Philharmonia

do 03 feb
za 05 feb
di 08 feb
wo 09 feb
vr 18 feb
di 08 mrt
do 10 mrt

Harry Sacksioni
A Tribute to Bryan Adams
The 70’s Unplugged
Gerard van Maasakkers
Rolf Sanchez
Micha Molthof
Radomir Vasiljević and his

vr 19 mrt
za 02 apr
di 05 apr
wo 06 apr
do 14 apr
vr 15 apr
vr 22 apr
za 23 apr

Balkan Orchestra
Slagerij van Kampen
Crazy Little Things
Nani
Pater Moeskroen
Rowwen Hèze
Scrum
The Kik
ABBA The Music

SHOW & MUSICAL
za 4 sep
do 30 sep
wo 3 nov
za 13 nov
zo 14 nov
di 23 nov
do 25 nov
wo 26 jan
wo 02 feb
do 03 feb
do 17 mrt
vr 01 apr

Musical Summer Concert
Het Groot Niet Te Vermijden
LUDIQUE!
TITANIC, de musical
TITANIC, de musical
De Alex Klaasen Revue
ROCKY HORROR SHOW
Opvliegers 5
Simone Kleinsma
Fred van Leer
Rob & Emiel (12+)
Percossa

CULTUUR UIT DE REGIO

TONEEL
do 16 sep
vr 01 okt
wo 13 okt
do 14 okt
za 30 okt
di 16 nov
do 18 nov
do 25 nov
vr 03 dec
vr 07 jan
di 11 jan
wo 19 jan
do 20 jan
vr 28 jan
wo 16 feb
do 17 feb
do 10 mrt

Smelt
Het Zuidelijk Toneel
Toneelgroep Maastricht
Trudy de Jong &
Theo de Groot
Mugmetdegoudentand
Gevaarlijke namen,
25 jaar Srebrenica
Huub Stapel
MATZER Theaterproducties
THEATERGROEP ECHO
The Mousetrap
De Schuldige
De Reiziger
Jon van Eerd
Het Zuidelijk Toneel
Het Oog van de storm
Theater van de Klucht
Thom Hoffman, Saskia
Temmink & Storioni Trio

za 09 okt
za 09 okt
za 20 nov
zo 28 nov
vr 10 dec
za 11dec
vr 17 dec
za 18 dec
zo 26 dec
di 28 dec
wo 29 dec
vr 07 jan
za 08 jan
vr 14 jan
zo 13 mrt
vr 18 mrt
za 19 mrt
za 09 apr
zo 10 apr
zo 10 apr
za 14 mei
zo 15 mei
vr 03 jun
za 18 jul
zo 18 jul

Jan Koevoet
Disco Inferno 70’s/80’s
Studio Sisa
Sint Nicolaas Comité
Roosendaal
Sebas & Wes
Sebas & Wes
Top 2000 van Roosendaal
Top 2000 van Roosendaal
Stichting JONG! Theater
Stichting JONG! Theater
Stichting JONG! Theater
Stichting PuurSzang
Stichting PuurSzang
Harmonie Oranje
Graag Gedaan
Roosendaals Toneel
Roosendaals Toneel
Theatergroep Respect
Theatergroep Respect
Roosendaals Gemengd Koor
Dansschool ENcore
Dansschool ENcore
Mnozil Brass
Het Dansatelier Roosendaal
Het Dansatelier Roosendaal
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SERIES

Kleine zaal
abonnement

Met het kleine zaal abonnement geniet je van alle
voorstellingen in de kleine zaal.
Vind jij het heerlijk om nieuw talent te ontdekken? Bezoek
je het liefst de voorstellingen waar je niet precies weet
wat je te wachten staat? Of houd je gewoon van net wat
ander theater dan het grote publiek? Dan is het kleine zaal
abonnement wat voor jou.
Na het aanschaffen van een kleine zaal abonnement
kun je één maand voor aanvang van een voorstelling je
plaats reserveren. Wil je bijvoorbeeld naar een voorstelling
op 14 oktober, dan kun je daarvoor vanaf 1 september
reserveren. Voor de voorstelling zelf hoef je niet meer te
betalen. Het enige dat je nog hoeft af te rekenen is de
consumptie à € 2,50 per gereserveerde plaats.
Het Kleine zaal abonnement beslaat dit keer de maanden
september 2021 t/m juni 2022 en reserveer je tot 15
september van € 175 voor maar € 125! De voorwaarden
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lees je op de website.

Zondagochtend
concerten
Kom

op

zondagochtend

genieten

van

heerlijke

luistermuziek, gebracht door studenten van AMPA,
voorheen Fontys Conservatorium. Deze internationaal
georiënteerde muziekopleiding leidt studenten op tot het
hoogste niveau muziekkunstenaars. Laat jezelf tijdens
de voorstelling verrassen door prachtige kamermuziek,
gespeeld door toekomstige professionals.
Koop een kaart voor alle voorstellingen voor het speciale
passe-partout tarief van € 40.

Dinsdagmiddag

€ 10 per voorstelling | 11.00 uur | grote & kleine zaal
10 okt | 7 nov | 16 jan | 13 mrt | 17 apr

serie

Voor iedereen die liever niet ’s avonds de deur uit

5 okt

Fuse

gaat of gewoon graag overdag op stap wil is er

9 nov

Maarten Stalpers

de Dinsdagmiddagserie. Je bezoekt prachtige

7 dec

Kamerata Zuid

voorstellingen

dinsdagmiddag.

8 feb

The 70’S Unplugged

De serie is samengesteld door Roosendaalse

8 mrt

Micha Molthof

medeprogrammeurs. Ook dit najaar hebben ze weer

5 apr

Nani

gewoon

op

een aantal prachtige voorstellingen geselecteerd.
Koop een kaart voor alle voorstellingen voor
het speciale passe-partout tarief van € 99. De
kaartverkoop start 1 september. Kijk voor meer
informatie op de website.
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EXTRA’S

Maak je theateravond
compleet
Kom TheaterTafelen en geniet van een theatermenu bij verschillende
restaurants in de buurt. Je kunt dit menu tegelijk met je theaterkaarten
reserveren. Natuurlijk wordt ervoor gezorgd dat je op tijd in het theater bent
voor de voorstelling. Kijk op de website voor deelnemende restaurants.

Pannenkoeken

bij Speeltuin en Pannenkoekenrestaurant
Vrouwenhof
Kom voorafgaand of na aﬂoop van familievoorstellingen pannenkoeken
eten bij Speeltuin Vrouwenhof. Reserveren is mogelijk via www.
pannenkoekenvrouwenhof.nl.

Reserveren

is

alleen

nodig

voor

pannenkoeken eten en niet voor de speeltuin.
De speeltuin en het pannenkoekenrestaurant zijn tijdens het seizoen
geopend van woensdag t/m zondag van 10.00 tot 21.00 uur.
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SIRENE
SALE
Iedere eerste maandag van de maand kun je vanaf 12.00 uur,
wanneer je het luchtalarm hoort, tickets kopen met 50% korting
voor één voorstelling. Deze voorstelling wordt elke maand op
zondag bekendgemaakt aan alle nieuwsbriefabonnees en op
maandag via onze Facebookpagina.

Gluren

bij de

buren

Helaas is dit seizoen Gluren bij de Buren niet mogelijk.

Theaterkijkers

Ben je benieuwd naar het programma van De Maagd?
Bezoek dan de website www.demaagd.nl.

“Wij zijn jongeren tussen de 14 en 25 jaar en bezoeken voorstellingen in De Kring en in andere
theaters. Onze ervaringen delen we graag met anderen via onze website of social mediakanalen!’’
Volg de Theaterkijkers via:
Theaterkijkers De Kring
TheaterkijkersDeKring
YouTheaterkijkers De Kring
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THUIS IN
BOUWEN,
DAT IS ADSR

Elementweg 2
4706 NN, Roosendaal

0165 - 560 602

info@adsr.nl
adsr.nl

VERHUUR

‘‘Een onvergetelijk moment op een bijzondere locatie’’

De mogelijkheden bij De Kring
Bedrijfsborrel • Bedrijfspresentaties • Beurs • Bruiloft • Condoleance • Congres • Kraamborrel
• Lezing • (Personeels)feesten • Productpresentatie • Receptie • Symposium • Vergadering •
Voorstelling • Workshop
De Kring maakt van elke gelegenheid een unieke beleving in de magische sfeer van het theater. Een avond ongedwongen genieten van
een voorstelling tot een stijlvol diner, zakelijk evenement of kraamborrel. De Kring biedt een grote diversiteit aan zalen en bars. We zijn
voorzien van de nieuwste technische snufjes, (loop)routes voor een veilig bezoek en gekwalificeerd personeel. Voor ieder evenement,
groot of klein hebben we de juiste kennis en ervaring in huis. Bekijk de mogelijkheden op de website: dekringroosendaal.nl/zakelijk.

MEER INFORMATIE Neem contact op met de afdeling verhuur via huur@dekringroosendaal.nl.
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Laat je prikkelen door talentvolle parels

Festival Op de grens is een jaarlijks terugkerend, zinderend nazomerfestival in de Roosendaalse binnenstad. Een

festival zoals West-Brabant nog niet kent. Waar (startende) lokale makers een podium krijgen om het publiek te bespelen, te inspireren en
te prikkelen met hun scherpe en creatieve blik op actuele thema’s. Geniet van een totaalbeleving met eten, drinken, muziek en theater op
unieke locaties. Festival Op de grens brengt cultuur naar je toe.
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fodg.nl

Naast de uitgelichte voorstellingen op deze pagina heeft Festival Op de grens nog veel
meer te bieden. Kijk voor het complete programma op www.fodg.nl.
Nederland heeft koorts. De
temperatuur loopt zo hoog op,
dat we af en toe het kookpunt
naderen. Maar koorts is volgens
Ali ook het begin van genezing,
opwinding, nieuwe kansen. Ben
jij benieuwd naar de uitslag?
Kom dan op consult.

De manier
waarop we
stilvallen
Compagnie 21
Strijk neer aan het water van de
wijk in aanbouw ‘Stadsoevers’.
Neem je verbeelding, fantasie
en nieuwsgierigheid mee en laat
je meevoeren door de verhalen
van de mensen uit de buurt.
Kom mee stilvallen aan de
oevers van de stad.

van het
Zuiden

zo 12 sep | 20.30 uur
grote zaal De Kring | € 28

Zomaar
gasten

Plankenkoorts

Helden

Brabantse muzikanten
eren hun muzikale helden.
Onder leiding van Björn
van der Doelen en zijn band
de Huursoldaten vertolken
Frank Lammers, Anneke van
Giersbergen en Alissa May
hun favoriete nummers.

Nederkoorn &
Kocken

Ali B

Koorts
za 11 sep | 20.00 uur
grote zaal De Kring | € 24

No
Bodies

Het levensverhaal van
een Volstrekt Onbekende Nederlander
staat centraal in
deze geïmproviseerde talkshow.
Wie de hoofdgast
is, blijft ook voor
de presentatoren tot het laatste moment
spannend.

Compagnie 21 bestaat uit mensen met een beperking die al jaren worden opgeleid bij Theaterwerkplaats Tiuri. In No Bodies
gaan dansers en muzikanten op
zoek naar wie zij willen en mogen zijn. Zonder fluwelen handschoenen zoeken ze de confrontatie op met het onbekende.

za 11 en zo 12 sep | diverse tijden
Zwaaikom | € 10

vr 10 sep | 20.00 uur
grote zaal De Kring | € 17,50

za 11
zo 12 sep
diverse
tijden
locatie
n.t.b.
€5
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grote zaal | € 27,50

toneel

show & musical

za 4 september | 19.30 & 21.30 uur

Musical Summer Concert
De start van het theaterseizoen
MUSICAL SUMMER CONCERT staat garant voor 1,5 uur
genieten van de mooiste musicalhits. Niet alleen de beroemde
klassiekers uit shows als Les Misérables en Wicked zijn te
horen, ook nieuwe hit-musicals en off-Broadway producties
maken deel uit van dit musicalprogramma. De line-up bestaat
uit Jolijn Henneman (Op zoek naar Maria), Nienke Latten, Linda
Verstraten, Elindo Avastia en Jeroen Robben. Het ensemble
bestaat uit studenten van de Fontys Hogeschool voor de
Kunsten en de studenten van Codarts. De muzikale begeleiding
ligt in handen van Billy Maluw en André van Damme.

do 16 september | 20.15 uur
kleine zaal | € 27,50

SEP

Ernst Daniël Smid & Roan ten Cate
Smelt
In Smelt worstelen twee acteurs met hun leven, hun identiteit en hun carrière. De een (Roán
ten Cate, 24 jaar) is net afgestudeerd van de toneelschool en vastberaden om de wereld te
veroveren. De ander (Ernst Daniël Smid, 67 jaar) had die wereld ooit aan zijn voeten liggen, tot
een aantal jaar geleden de ziekte van Parkinson werd geconstateerd. Samen bevinden zij zich
in twee tegengestelde levensfases: de een aan de voet van de Olympus, vol hoop en goede
moed, de ander aan de andere kant van de berg, na er keihard te zijn afgedonderd na een
glorieuze beklimming.
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familie

za 18 september |
11.00 & 13.30 &
15.30 uur
grote zaal | € 19

Jokie en Jet

2+

De Efteling musical
Jokie uit de Efteling is jarig en krijgt een

SEP

wel héél bijzonder cadeau van Jet! Ze
gaan namelijk samen op wereldreis in hun
luchtballon. Ze vliegen naar allerlei landen
over de hele wereld, van het warme Italië
tot het koude Antarctica. Jet heeft in elk
land een cadeautje verstopt voor pretneus
Jokie en iedereen viert feest! Maar oh
jee.. Jet heeft zó veel verrassingen voor
Jokie… Passen al die cadeautjes wel in de
luchtballon?
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cabaret

do 23 september |
19.30 & 21.30 uur
kleine zaal | € 20

Fabian
Franciscus
Kleine Wereld
Lekker gezellig toch, die sessies bij
de psycholoog? Of ja, dan moet je
het natuurlijk wel ‘coaching’ noemen,
want dat klinkt zo lekker sportief. En

SEP

dan helpt het stiekem ook nog eens
allemaal. Of althans, op bepaalde
vlakken dan. En op sommige dagen
wat meer dan op de vermoeiende
andere dagen. Toch was het vroeger
soms ook wel ﬁjn, om lekker alleen in
mijn eigen kleine autistische wereldje
te zitten. Maar vaak ook best benauwd
en restrictief, zo’n kleine wereld. Dus
toch doorzetten dan maar!
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muziek

muziek

do 23 september | 20.00 uur
grote zaal | € 25

The Jimi Hendrix
Re-Experience

Erwin van Ligten Band & special guest Eric Vloeimans
Jimi Hendrix wordt gezien als een van de meest toonaangevende gitaristen
en performers van de twintigste eeuw. Op 18 september 2020 is het vijftig
jaar geleden dat hij veel te jong zijn laatste adem uitblies. De Erwin van
Ligten Band brengt daarom samen met een reeks aan special guests
een eerbetoon aan deze iconische muzikant. Erwin van Ligten vertolkt
de nummers met zijn eigen sound en toch onmiskenbaar Hendrix. Purple
Haze, Hey Joe, Little Wing, All Along The Watchtower, ze komen allemaal
voorbij.

wo 29 september | 20.00 uur
grote zaal | € 27,50

SEP

Charly Luske e.a.
The story of Robbie Williams

Try-out - Twee jaar lang jaar tourde Charly Luske zeer succesvol met Story of
George Michael langs de Nederlandse theaters. Een door hem zelf geproduceerde
voorstelling, die dit jaar een vervolg krijgt met de Story of Robbie Williams tour. Het
belooft een ﬂitsende show te worden met de bekendste nummers van Robbie
Williams door Charly Luske en zijn band. Geen tribute band, geen imitatie, maar
zoals Robbie zegt “the naked truth and bloody great music!”

17

Identiteit | vr. 24 t/m zo. 26 september

Roosendaal Danst! verbindt
amateurdansers jong/oud en
dansstudenten met professionele

dans

Festivalweekend:
Roosendaal Danst!

dansers uit verschillende landen.

vr 24 september | 19.00 uur
kleine zaal | €19,50

za 25 september |
14.30 & 19.00 uur

zo 26 september | 14.00 uur
grote zaal | € 10

kleine zaal | € 10 | t/m 12 jaar € 7,50
Kom dans met mij de danzon

Opening van het Festivalweekend

van Gouden Dans, u in het theater

Dansfragmenten door
Na de opening door wethouder van cultuur Toine Theunis en

dansamateurs en professionals

Na een reeks van 10 dansrepetities presenteert

voorzitter Roosendaal Danst! Jacqueline Chamuleau, volgt een
afwisselend programma rondom het thema Identiteit. Roosendaal
Danst! heeft als jaarproject ‘Racisme, Diversiteit en Identiteit’,
waarvan het festival onderdeel is. Tijdens deze avond is naast
de voorstelling TINTEN door Danstheater AYA, een kort duet te
zien van de jonge, aankomende maker Tomas Ntamashimikiro uit
Brussel. Roosendaal Danst! geeft jonge makers (met hun dansers)
zoals Tomas Ntamashimikiro en Rohiet Tjon Poen Gie een podium
gedurende het jaarproject. Beide choreografen hebben hun
roots in diverse vormen van URBAN-dans en ontwikkelden deze
dansvormen tot een theatraal gebeuren.

een groep senioren uit Roosendaal onder
Op deze dag zijn er 2 voorstellingen

leiding van choreograaf Tineke Veenhof een

te zien met korte dansoptredens van

theatrale dansvoorsteling. Hierna wordt het

amateurscholen uit Roosendaal en

publiek uitgenodigd voor een danssalon onder

Vlaanderen. Tussendoor zijn optredens

begeleiding van live muziek. Kom dans met mij

van dansprofessionals Julia Mitomi,

de danzon is geïnspireerd op de Cubaanse

Rohiet Tjon Poen Gie (trio), Melany

cultuur van de danzon, een gezelschapsdans.

van der Steen & Martijn Weber en

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

dansstudente

CultuurCompaan.

Loeki

Goulooze.

’s

Middags ligt het accent op kinderen
t/m 12 jaar en ’s avonds op jongeren en

Hans Hordijk

Tomas
Ntamashimikiro

Rohiet Tjon
Poen Gie

SEP

ouderen.
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cabaret

show & musical

do 30 september | 20.00 uur
grote zaal | € 28

Het Groot Niet Te Vermijden
The Last Waltz (afscheidstournee)
Vele nieuwe ideeën rolden uit de mannen om te laten zien. De vogeltjesdans
omgetoverd in Arabische Raï, 21 instrumenten bespelen in 3 minuten en
Goeroe Boeroe Bhagwan komt je spiritueel oplichten. Het wordt een
overvol programma, met alle muzikale vondsten die je nog móet zien;
die je niet mag missen en die Het Groot nog éénmaal met jou wil delen!

do 30 september | 20.15 uur
SEP

kleine zaal | € 19

Bas Birker
BELG

Première - Tilburger Bas Birker woont sinds tien jaar in België. Een Antwerps lief,
een cultuurshock, een drankprobleem en een perfect tweetalig kind later is het
tijd om hier verslag uit te brengen. De helft van de tijd is de haat voor zijn nieuwe
vaderland groter dan de liefde. Maar volgens zijn paspoort is Birker nu eenmaal
een ‘BELG’. Tegen wil en drank.
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toneel

muziek

vr 1 oktober | 20.00 uur
grote zaal | € 21

Flip Noorman
Zingt Leonard Cohen
Na het overlijden van Leonard Cohen in 2016 bracht Flip Noorman
eenmalig een hommage aan zijn grootste inspiratiebron in Paradiso. Op
veler verzoek dook hij daarna het theater in. Bijgestaan door zijn band De
Noormannen brengt hij originele liedjes van de meester en vertalingen van
eigen hand. Ook nu smaakte het naar meer en dus gaat hij opnieuw met
Cohen op pad. Flip Noorman laat de liedjes van Leonard Cohen fonkelen.

vr 1 oktober | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

Het Zuidelijk Toneel
De Bastaard

OKT

Ahmet is wereldbekend als fotograaf en was fotograaf des Vaderlands, en
documentairemaker. Rashif is schrijver, acteur en de man met de mooiste stem
van Vlaanderen. Michelle Samba, veelgevraagd drummer en muzikaal multitalent,
zorgt voor live muziek. Het resultaat: een roadmovie op scène waarin slam poetry,
ﬁlm, muziek, proza en vertelling elkaar afwisselen. Bastaard, een alternatieve
avond voor hen geobsedeerd door zuiverheid.
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muziek

za 2 oktober |
20.00 uur
grote zaal | € 28,50

Dutch Eagles
GOLD
Vaste bezoekers weten inmiddels dat
de Dutch Eagles bewezen muzikale
goudzoekers zijn. De vondsten die ze
tijdens hun goldrush deden willen ze
delen met het publiek. Ze combineren
de hits van de Eagles met juweeltjes
van andere artiesten uit de gouden
periode van de popmuziek.

OKT

Met

hun

onovertroffen

weergave

van deze songs zijn deze zes heren
hun gewicht in goud ruimschoots
waard

gebleken.

Doe

simpelweg

je ogen dicht en smelt weg in de
meerstemmige samenzang en de
weergaloze gitaarsolo’s.
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kleine zaal | € 23,50

Roy Grünewald en
Esmay Usmany
Soedah, laat maar...
Toen de Indo’s na de oorlog in Nederland
kwamen,

werden

ze

opgevangen

in

pensions en barakken en moesten ze
wennen aan het Nederlandse klimaat en
eten. Er was veel onbegrip in ons land en
soms maar moeizaam hun weg te vinden.
Het leverde allemaal een schat aan verhalen
op over rare gewoontes, heimwee en
verlangen, voor je opgedist door verteller
Roy

Grünewald

Usmany.

en

zangeres

Esmay

zo 3 oktober |
11.00 & 14.00 uur
grote zaal | € 21,50

Peppa Pig

2+

Schoolreisje naar het strand
Vandaag is de grote dag! Peppa Pig
gaat met de hele klas op schoolreisje
naar het strand. Met rugtassen om,
lunchtrommels in de hand en juffrouw
Konijn achter het stuur gaan Peppa

OKT

ook tweede en derde generaties wisten

familie

specials

zo 3 oktober | 15.00 uur

en haar vriendjes op weg. Hobbel de
bobbel de bobbel. Al in de bus begint
het spannende avontuur. Het wordt
voor de hele klas een rit om nooit meer
te vergeten! Ga jij mee met Peppa Pig
op deze supergezellige reis?
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cabaret

dinsdagmiddagserie

klassiek

di 5 oktober |
14:00 & 20.00 uur
grote zaal | € 19,80

Fuse
LIVE
Topformatie Fuse gaat 150 jaar muziekgeschiedenis te lijf, terwijl ze
volop in de 21e eeuw blijven staan. Zo klinken Miles Davis en Maurice
Ravel naast Nils Frahm en Simeon ten Holt even mooi, opzwepend en
actueel. Of de noten nu generaties oud zijn of ter plekke ontstaan, Fuse
neemt je mee op een grenzeloze, ﬁjnbesnaarde ontdekkingsreis. Fuse
kennen we als huisband van televisieprogramma Podium Witteman.

wo 6 oktober | 19.00 & 21.00 uur
grote zaal | € 21,50

Rene van Meurs
Hunkert
OKT

Als het op de liefde aankomt, heeft René van Meurs geleefd en geloofd. Met
wisselend succes. Deksels op neuzen, meerdere keren gestoten aan de bekende
steen, maar altijd vol vertrouwen en zelfspot de borst weer vooruit. Maar wat
betekent het eigenlijk om lief te hebben, te houden van en te verliezen? René
kan daar fantastisch over vertellen, in verhalen vol mooie inzichten, hilarische
improvisaties en enorm veel goede grappen. Je kunt op zoek zijn naar de liefde of
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ernaar smachten. René doet er een schepje bovenop. Hij hunkert.

muziek

klassiek

wo 6 oktober | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

Floris Kortie en Vera Kooper
Het Jaar 250 na Beethoven
In Het jaar 250 na Beethoven vertelt presentator en klassieke muziekfan
Floris Kortie (Podium Witteman) het wonderlijke levensverhaal van Ludwig
van Beethoven. Dat wordt afgewisseld met de mooiste delen uit Beethovens
pianosonates door Vera Kooper, zoals de Mondschein, de Pathétique en de
Appassionata. Wat blijkt: ook ná het jaar 250 weet Beethoven ons nog steeds
te ontroeren en te inspireren.

do 7 oktober | 20.00 uur
grote zaal | € 30

Dana Winner
One Moment
OKT

Dana Winner reist langs de Nederlandse theaters met het theaterconcert One
Moment. In deze tour vertelt ze haar persoonlijke en muzikale verhaal, anno 2021.
Het wordt een emotionele en onvergetelijke avond, waarop vanzelfsprekend
ook de grote Nederlandstalige en Engelstalige hits aan bod komen. Dana wordt
begeleid door haar vaste muzikanten.
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“Ik blijf thuis hoor vandaag;
plankenkoorts”

Bij P&O-vraagstukken inzake:
• verzuimregie
• duurzame inzetbaarheid

• inkomenszekerheid
• casemanagement

• sociale zekerheid
• financieel inzicht

• conflicthantering

T +31 6 22 75 33 94
E info@inzetsameninregie.nl
W www.inzetsameninregie.nl

Schrijf je nu in voor een van onze creatieve cursussen

muziek

vr 8 oktober |
20.00 uur
grote zaal | € 27,50

VanVelzen
Change of mind –
Songs, Stories & Sofasessies
In deze voorstelling van VanVelzen speelt
en zingt de sympathieke zanger Roel over
zijn zoektocht naar antwoorden en over
de noodzaak om nieuwe wegen in te slaan
in een alsmaar veranderende wereld.
Zeker in het afgelopen jaar werd ieders
ﬂexibiliteit maximaal getest. Roel vertelt

OKT

op vermakelijke wijze over hoe lastig
het was om te breken met bestaande
patronen, én over hoe bevrijdend het
was toen het lukte om uiteindelijk alle
veranderingen te omarmen.
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familie

cabaret

vr 8 oktober | 20.15 uur
kleine zaal | € 19

Victor Luis van Es
Plan B
Voor wanneer je favoriete cabaretier niet langs komt of is uitverkocht, dan is
daar ‘Plan B’. Een luchtige voorstelling waarin Victor op zoek gaat naar de
humor binnen onderwerpen als het klimaat, oorlog, religie en zelfontwikkeling.
Hij stelt zichzelf de vragen: Hoe mooi is deze wereld nu echt? Was dit altijd al
het plan? Wat was plan A en wat is in godsnaam plan B?

zo 10 oktober | 13.30 uur
grote zaal | € 21,50

Dolfje Weerwolfje

6+

Dolfje is een doodgewone jongen van bijna zeven. Alhoewel, gewoon… Op

OKT

de nacht voor zijn zevende verjaardag gebeurt er iets heel bijzonders. Dolfje
verandert… In het kille maanlicht veranderen zijn handen in kleine klauwen, op zijn
hoofd groeien twee punt-oren en hij krijgt een witte staart. Dolfje is een weerwolf!
Dolfje zal moeten leren leven met het feit dat hij in de dagen rond volle maan
verandert in een weerwolf. En dat zet zijn hele leven op zijn kop! Hoe gaan Timmie
en zijn ouders reageren? En wie is toch die vreemde man die om de haverklap
overal opduikt?
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toneel

cabaret

wo 13 oktober | 19.30 uur
kleine zaal | € 18

Spruijt en Opperman
Heimweeën

‘Nog 3 nachtjes slapen tot je verjaardag.’ Hoe magisch was dát moment?
Toeleven naar een dagje dierentuin of de grote vakantie. Niet bezig zijn
met alle rompslomp die komt kijken bij zoiets organiseren, maar alleen de
nachtjes aftellen. Wanneer heeft ons gezonde verstand die fantasie van de
troon gestoten? Vanaf welke leeftijd wordt spelen kinderachtig? Hoe ouder en
wijzer we worden, hoe meer de regie in handen komt van de saaie, serieuze,
volwassen ik. En van de saaie, serieuze, volwassen maatschappij. Wat is er
mis met af en toe een potje ‘Ik ga op reis en ik neem mee’?

wo 13 oktober | 20.00 uur
grote zaal | € 28,50

Toneelgroep Maastricht
Vrijdag
Cast: Fedja van Huêt, Anniek Pheifer, Sander Plukaard en Frieda Barnhard.
OKT

Vier personages hunkeren onstilbaar naar liefde en troost in een heden dat besmet
is door het verleden. Met grote compassie beschrijft Claus de pogingen van
Georges en Jeanne om in het nu hun schamele bestaan weer op te bouwen en
de toekomst te bevechten. Dat kan alleen met elkaar. Vrijdag van Hugo Claus is
een van de meest ontroerende toneelteksten uit het Nederlandse taalgebied. Een
zinderend gezinsdrama over schuld en vergeving, een aangrijpende zoektocht
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naar liefde en verzoening.

muziek

toneel

do 14 oktober | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

Trudy de Jong en Theo de Groot
Charlotte Brontë & broer Branwell
Bij de naam Brontë doemen onwillekeurig beelden op van victoriaanse
landhuizen, mistige heidelandschappen en triest ogende jongedames die
onbeantwoordbare liefdes koesteren. Maar dit is een door de loop der jaren
geromantiseerd beeld dat eigenlijk helemaal niets met het werk van de
Brontës te maken heeft. Waarom raakt hun werk heden ten dage nog steeds
een snaar bij ons en zijn we gefascineerd door hun romanﬁguren?

vr 15 oktober | 20.00 uur
grote zaal | € 27,50

Neil Diamond Memories Band
A legend in concert, ‘Sweet Caroline’
De Neil Diamond Memories band eert het rijke oeuvre van de man die wereldwijd

OKT

meer dan 130 miljoen albums heeft verkocht. Dé Nederlandse Neil Diamond
zanger van dit moment, Marcel Mulders, neemt je samen met zijn 11-koppige band
mee naar de glorietijd van de wereldster. Tijdens de theatershow blikt Marcel terug
op het leven van Neil Diamond en vertelt over Neils fantastische carrière met leuke
anekdotes. Nummers als Sweet Caroline, Red Red Wine, I Am…I Said, Cracklin’
Rosie en vele andere hits passeren de revue.
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cabaret

cabaret

za 16 oktober | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

Jeroens Clan
Tere zieltjes

Er zijn twee soorten mensen: sneue lafaards die nooit iets nieuws durven te
proberen én mensen zoals jij, die over tien jaar kunnen zeggen: “Ik was op 16
oktober in De Kring bij de debuutvoorstelling van Jeroens Clan. En toen waren
ze nog een stuk goedkoper.” Na een succesvolle ﬁnalistentournee van het
Leids Cabaret Festival komen Jip de Poorter, Matthias Tuns en Bram Kroon nu
met Tere zieltjes. Een programma vol snelle scènes, rauwe liedjes en scherpe
grappen die jij op je werk gaat proberen na te vertellen. Succes ermee!

di 19 oktober | 20.15 uur
kleine zaal | € 19

De Fransse Eijkel
OKT

SUBTROPIQUE
SUBTROPIQUE is een absurdistische en humorvolle cabaretperformance
waarin een afspiegeling van de wereld wordt geschetst binnen de muren van
een surrealistisch subtropisch zwemparadijs en wellness resort. Laat je op
ongedwongen wijze meevoeren naar een exotische samenleving vol onzekere
paradijsvogels, tropisch opblaasfruit, nationalistische badmeesters, ﬁlosoﬁsche
gymnasten en uitvouwbare cocktailparasolletjes.
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grote zaal | € 17

cabaret

wo 20 oktober |
20.00 uur

Kasper van der
Laan
1 Kilo
Waarom zijn de dingen zoals ze zijn en

OKT

doen we de dingen zoals we ze doen? En
hoe komen we verder? Kasper van der
Laan legt het je graag uit in zijn bejubelde
debuutvoorstelling 1 Kilo. Hij is absurd,
onvoorspelbaar en ongekend grappig.
Maak kennis met Kasper en zijn unieke kijk
op onze leefwereld.
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muziek

cabaret

do 21 oktober | 19.30 uur
kleine zaal | € 17,50

Knock Out Comedy Crew
Nee, dat kan echt niet

De Knock Out Comedy Crew is terug, en hoe! Verwacht pure stand-up comedy,
de beste grappen, de briljantste typetjes, de hardste roast-jokes en messcherpe
observaties. Wees voorbereid, want vanavond nemen de comedians geen blad
voor de mond. Sommige zaken moeten nu eenmaal besproken worden, maar
wat kun je tegenwoordig nog zeggen op het podium? Knock Out Comedy
Crew is er helder in: Je moet niet alles willen zeggen, maar we moeten wel
alles kunnen zeggen. Deze avond is dus niet geschikt voor tere zieltjes of woke
wappies zonder humor.

vr 22 oktober | 20.00 uur
grote zaal | € 32,50

Snelle
FF tussen ons
FF tussen ons hoor, maar Snelle komt naar je toe! In het najaar van 2021 is het tijd
voor zijn eerste grote theatertour. Verwacht een eerlijke show met muziek, sterke
maar ook minder sterke verhalen en inside jokes. Samen met zijn Lieve Jongens

OKT

Band zorgt hij voor een feestje waar je zeker op zit te wachten.
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cabaret

muziek

za 23 oktober | 20.00 uur
grote zaal | € 35

George Baker
50 jaar live!
50 jaar staat George Baker, alias Hans Bouwens, nu inmiddels alweer op het
podium. In die 50 jaar schreef Hans pakweg 600 songs waaronder natuurlijk
bekende hits als Little Green Bag en Una Paloma Blanca. Hij verkocht
25.000.000 platen, ging 20 keer de wereld rond en bouwde veel, heel veel
herinneringen op. Die herinneringen wil hij graag delen tijdens zijn theatershow.
Een muzikale reis door de tijd. Hans wil terug naar een tijd die helaas voorgoed
voorbij is, maar die nog leeft in zijn muziek en zijn hart. En nee, het is geen
afscheid. Daar is George Baker nog lang niet aan toe.

do 28 oktober | 20.15 uur
kleine zaal | € 19

Jules Keeris
OKT

De Uitverkorenen
De Uitverkorenen is een snelle aaneenschakeling van worstelende mensen die
iets proberen of pretenderen te zijn, meestal zonder succes. Verwacht geen
glasheldere rode draad. De belangrijkste verbinding tussen het grote aantal
humoristische brokstukken is dat ze allemaal in hetzelfde concessievrije brein zijn
ontstaan.
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muziek

specials

vr 29 oktober | 20.00 uur
grote zaal | € 25

Vis TV

Marco Kraal
Vissen zijn toch oninteressante, koude slijmerige dieren die niet zo fris ruiken?
En is het vangen ervan niet een ongelofelijk saaie bezigheid, iets met een
hengel waar aan beide kanten een dooie pier aan bengelt? Niets is minder
waar. Vissen zijn uitermate boeiende dieren die in een mysterieuze wereld
leven. Een wereld waar behalve vissers en duikers niemand weet van heeft.
Het is de hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Marco sleurt je mee
onder water en laat je kennismaken met reusachtige meervallen, reislustige
palingen, geheimzinnige snoekbaarzen, leergierige karpers en tal van andere
vissen die je in Nederland vaak ‘om de hoek’ kunt aantreffen.

za 30 oktober | 20.00 uur
grote zaal | € 28

Jett Rebel
OKT

Solo
Met zijn alweer derde solo theatertour blijft Jelte Tuinstra, alias Jett Rebel, heel dicht
bij zichzelf: een man en zijn muziek. Maar dan wel alle facetten van die muziek;
eerlijk en puur, zonder opsmuk. Verwacht het onverwachte van alleskunner Jett
Rebel. De Telegraaf vatte zijn vorige theatershow in één woord kernachtig samen:
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“Magisch”.

familie

toneel

za 30 oktober | 20.15 uur
kleine zaal | € 22,50

Mugmetdegoudentand
Margreet heeft de groep verlaten
Cast: Dick van Toorn en Lies Visschedijk
Eén straatje, dertig buren. Samen hebben ze een appgroep. De ene
buurman houdt op ietwat paranoïde wijze de veiligheid in de gaten. Soms
zijn er nieuwtjes – muizen bij de Albert Heijn, of iemand heeft ineens een
granaat uit de Tweede Wereldoorlog in de achtertuin gevonden. Het gaat
z’n gangetje, in de straat en op de app. Op een dag verlaat Margreet de
appgroep. Op de straatborrel en in de dagen daarna gaat het over niets
anders meer. Waarom heeft Margreet de groep verlaten? Kan dat? En
mág het?

zo 31 oktober | 14.00 uur
kleine zaal | € 12,50

TG Graasland

4+

Wachten op Kado
OKT

Ergens in een magazijn werken twee punctuele mannen. Zij vullen de dozen met
precisie en kado’s, alles volgens protocol. De grote kadomachine spuwt stipt op
tijd presentjes, klaar om ingepakt en afgevinkt te worden. Dan stokt de machine!
Dit hebben de mannen nog nooit meegemaakt. Wat moeten ze doen? Tegen alle
bedrijfsregels in nemen ze, onzeker maar doelbewust, het heft in eigen hand. Als
de kado’s niet naar hen komen, dan komen zij wel naar de kado’s!
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muziek

wo 3 november |
20.00 uur
grote zaal | € 27,50

Jim Bakkum &
Sergio Vyent
Sinatra Under His Skin
Try-out - De grootste hits van Frank
Sinatra kent iedereen. Come Fly With
Me, My Way en Fly Me To The Moon
zijn nummers die in ons collectief
geheugen gegrift staan. The Voice
is vooral bekend door zijn muziek en
succesvolle ﬁlmcarrière terwijl hij meer
was dan alleen zanger en acteur. De
verhalen, fabels en mythes over het
verdere leven van Sinatra zijn velen dan
ook onbekend. In Sinatra – Under His
Skin worden niet alleen de grootste hits
opgevoerd door Jim Bakkum en de

NOV

Dutch Concert Big Band maar ook de
schandalen en geheimen van Ol’ Blue
Eyes kunnen niet ontbreken en worden
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gebracht door Sergio Vyent.

muziek

show & musical

wo 3 november | 20.15 uur
kleine zaal | € 19

LUDIQUE!
APROPOS
Twee jonge theatermakers bundelen onder de naam LUDIQUE! hun
krachten en hun bonte verzameling aan bijzondere eigenaardigheden.
LUDIQUE! weet zich door middel van haar androgyne verschijningen
en eigenzinnige manier van theater maken te onderscheiden. Deze
theaterstijl is een combinatie van modern muziektheater, opera en het
cabaret zoals dat uit het Berlijn van de jaren ’30, in een mix met invloeden
uit de burlesque en de hedendaagse musical.

do 4 november | 20.00 uur
grote zaal | € 30

Imagine
The John Lennon Songbook
Het is ruim 40 jaar geleden dat John Lennon op onfortuinlijke wijze en veel te vroeg
aan zijn einde kwam. The John Lennon Songbook is een memorabele terugblik op
het leven van en een bijzonder eerbetoon aan deze geweldige artiest, die mede

NOV

verantwoordelijk is voor het ontstaan van de huidige popmuziek. Aan de hand van
hits zoals Twist and Shout, Strawberry Fields, Stand By Me en natuurlijk IMAGINE
word je door het leven van John Lennon geleid.
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cabaret

muziek

do 4 november | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

Mart Hillen
Mart & Movies

Weinig muzikanten kunnen één gitaar laten klinken als een héle band.
Mart Hillen is er zo één: hij speelt de melodie en de baspartij, en drumt
tegelijkertijd op zijn gitaar. Of in de woorden van radio-dj Giel Beelen: ‘Je
kunt het je niet voorstellen, maar dit gebeurt allemaal op één en dezelfde
gitaar’. Samen met niemand minder dan regisseur en theatervakvrouw
Leoni Jansen maakt hij een prachtig soloconcert. Hij verbindt zijn virtuoze
gitaarspel met grappige en persoonlijke verhalen.

vr 5 november | 19.30 & 21.30 uur
kleine zaal | € 21,50

Hans Dorrestijn
’t Houdt een keer op

In ’t Houdt een keer op wordt het voor de verandering een gezellige mix van kleine
en grote rampspoed: de aftakeling, het verlies van vrienden en collega’s, digitale
vervreemding, de stijgende temperaturen en het menselijk teveel. Hans stelt de
paus medeverantwoordelijk voor de overbevolking. En de paus wordt natuurlijk
ook aangeklaagd vanwege de eikenprocessierups. Hans onthult aan zijn publiek

NOV

dat het insectenbestand is ingestort, maar dat binnenskamers de vliegenmepper
zijn nut blijft bewijzen. Hans gooit de doodgemepte vliegen en muggen uit het
raam. Dan hebben de zwaluwen er ook nog wat aan. Tot zover, ’t Houdt een keer
op.
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grote zaal | € 41

muziek

vr 5 november |
20.00 uur

OG3NE
Samen uit, samen thuis
‘Samen uit’, iets wat lange tijd onmogelijk
is geweest. Wat verlangen we naar een
ongedwongen avond uit, genieten van
heerlijke muziek en ons samen ‘thuis’
voelen. In deze Nederlandstalige tournee

NOV

Samen uit, samen thuis passeren de
allermooiste Nederlandstalige liedjes de
revue, verpakt in het kenmerkende OG3NE
jasje.
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familie

zo 7 november |
13.00 & 16.00 uur
grote zaal | € 19,75

De Grote Efteling
Koekoek Show 8

+

Efteling Theaterproducties
Duimpjes omhoog, want we zijn uitgenodigd
door de directeur van de Efteling! Dat
gebeurt natuurlijk niet iedere dag, maar wij
hebben geluk! Hij is er nog niet, maar wij
zien al iets bijzonders op toneel. Knoppen,
hendels

en

beeldschermen,

waar

we

natuurlijk niet aan komen… toch? Ben jij
nieuwsgierig, houd jij van een goeie grap, ga
je graag de strijd aan en ben jij altijd klaar

NOV

voor een spannend experiment? Kom naar
de nieuwste interactieve theatershow van de
Efteling in De Kring. Je bent wel koekoek als
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je niet komt!

muziek

kleine zaal | € 19,80

dinsdagmiddagserie

di 9 november |
13.30 & 15.30 uur

Maarten Stalpers
Gilbert Becaud ontmoet
Als je Maarten Stalpers koppelt aan muziek,
dan klinkt hier een muzikant die bijna alle
facetten van de muziek beheerst. Stalpers
studeerde zowel klassieke- als lichte muziek
voor klarinet en saxofoon, speelde en
zong van jazzclub tot concertzaal. Na een
periode van componeren, studiowerk en het
schrijven van boeken voor muziekonderwijs
is het zijn grote wens om zijn ervaringen
als saxofonist, klarinettist en zanger met
het theaterpubliek te delen. Gekoppeld
aan levensverhalen van bekende Franse

NOV

zangers en zangeressen bezorgt Maarten
je een onvergetelijke middag. Een breed
repertoire aan chansons ontroert en brengt
je in beweging.
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dans

dans

di 9 november | 18.30 & 21.00 uur
grote zaal | € 25

Introdans
HubClub

De artiesten van de HubClub zijn onweerstaanbaar en blazen iedereen uit
zijn (rol)stoel. Een keur van Nederlandse top-dansperformers komt samen.
Naast balletgezelschap Introdans bestaat de line-up uit performers
Redouan Ait Chitt, Misiconi Dance Company, Theaterwerkplaats
Tiuri, Ruben Chi en Rutkay Özpinar. De HubClub is een etalage van
onweerstaanbare aantrekkelijke inclusieve danskunst. Eva Eikhout
(BNNVARA) en Rutger Messerschmidt (drs. Down) zijn de hosts van de
HubClub.

wo 10 november | 20.00 uur
grote zaal | € 22,50

Panama Pictures
The future is not what it used to be
Alles is voortdurend in beweging. Niets blijft ooit hetzelfde, ook al is niet elke
verandering waarneembaar. We kunnen de klok niet stilzetten. De uren ontglippen

NOV

ons vaak, maar lijken op andere momenten weer elastisch. We zijn bang de tijd
te verliezen. Maar gaat tijd wel voorbij, bestaan de uren wel buiten onszelf? The
Future is not what it used to be is een ode aan het ongewisse en onvoltooide, aan
het in wording zijnde en nog niet bepaalde.
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muziek

cabaret

vr 12 november | 20:15 uur
kleine zaal | € 19,50

Jochen Otten
Opgekropt staat netjes
Dingen opkroppen is niet goed. Imploderen is de grootste aanjager van agressie.
Meteen zeggen wat je denkt en tonen wat je voelt, lijkt een ideale oplossing.
Maar niemand zit te wachten op een samenleving waar de beleefdheid terrein
verliest, de lontjes korter worden, de tenen langer, en agressie meer regel is
dan uitzondering. Het is tijd om niets meer op te kroppen. Tijd om er tegenin te
gaan. Met gestrekt been. Dat wel.

vr 12 november | 20.00 uur
grote zaal | € 25

Nashville Night
The greatest country stars
Kom luisteren naar de grootste hits en de mooiste songs uit de rijke historie
van de Country en Western. Jennifer Ewbank en Jordyn Mallory, ook wel ‘Little
Dolly Parton’, zijn deze avond de leading ladies die met hun live band een
aaneenschakeling van songs uit het Country en Western repertoire voorschotelen,
van o.a. Dolly Parton, Carrie Underwood, Shania Twain, Vince Gill. One Nashville

NOV

Night to remember!
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ZORG, BEHANDELING, WONEN EN WELZIJN

Ouder worden,
jezelf blijven
bij Groenhuysen
Groenhuysen biedt u mogelijkheden om op eigen wijze het
allerbeste uit uw dag te kunnen
halen. Dat doen we met een
brede dienstverlening, variërend van gemak en comfort
tot intensieve zorg, zowel in
de vorm van thuiszorg als ook
in onze uitstekend verzorgde
woonvoorzieningen.
Jouw partner
in cultuur

Meer informatie over wat Groenhuysen
voor u kan betekenen?
Neemt u gerust contact op met het
Groenhuysen Klantbureau.
Groenhuysen Klantbureau
088 - 55 740 00
klantbureau@groenhuysen.nl
www.groenhuysen.nl

Wil je kunst en cultuur
inzetten binnen jouw
organisatie?
Of ben je een
kunstprofessional die
graag aan de slag wil?
Mail ons je vraag, je plan
of je ultieme droom.
info@cultuurcompaan.nl
www.cultuurcompaan.nl

CultuurCompaan

show & musical

za 13 november |
20.00 uur
zo 14 november |
15.00 uur
grote zaal | € 45

TITANIC,
de musical
René van Kooten, Mariska van
Kolck e.a.
Voorpremière - Eén van de grootste
Broadway

hits

van

het

afgelopen

decennium en winnaar van twee Tony
Awards komt terug naar Nederland!
TITANIC,

de

musical

vertelt

het

meeslepende verhaal over hoop, liefde
ambitie.

Deze

indrukwekkende

NOV

en

musical met iconische muziek, een liveorkest en een 25 man sterke cast komt
naar De Kring.
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muziek

muziek

za 13 november | 20.15 uur
kleine zaal | € 22

Eric Vloeimans & Will Holshouser
Two for the road

Op deze Europese tournee gaan Eric Vloeimans en Will Holshouser samen
op avontuur en slepen de luisteraar door allerlei onverwachte bochten
mee. Om ze uiteindelijk weer veilig thuis te brengen, rijker en voldaan.
Eric is alom bekend als absolute meester op de trompet en zijn ﬂuwelen
ﬂuistertoon is onmiskenbaar. Zijn altijd kleurrijke aanwezigheid heeft al vele
muziekliefhebbers gelukkig gemaakt. De Amerikaan Will kreeg als kind
een accordeon en heeft een bijzondere niche voor zichzelf gevonden als
accordeonist, improvisator en componist.

di 16 november | 20.00 uur
grote zaal | € 23,50

PUUR DE NIJS
PUUR DE NIJS is een splinternieuwe theatershow van Marcel Mulders en brengt
een ode aan één van Nederlands grootste artiesten: Rob De Nijs. Zijn mooiste

NOV

liedjes worden ten gehore gebracht. Geniet van klassiekers als Mallebabbe,
Zondag en Het werd zomer. Indrukwekkende videobeelden versterken de sfeer
van de nummers van Rob de Nijs en nemen je mee op een nostalgische reis vol
herinneringen.
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cabaret

toneel

di 16 november | 20.15 uur
kleine zaal | € 17,50

Gevaarlijke namen, 25 jaar Srebrenica
Boy Jonkergouw Producties

Alma Mustaﬁć was 14 toen haar vader Rizo werd vermoord in de genocide van
Srebrenica. Hij werkte als elektricien bij Dutchbat, maar de Nederlanders namen
een fatale beslissing door hem uit te leveren aan de Serviërs. Raymond Braat
was toen 19 en Dutchbatter. Hij scheidde de mannen van de vrouwen waarna de
mannen werden vermoord. Nu delen ze het podium. Alma en Raymond hebben een
verschillend perspectief op de gebeurtenissen, maar één ding hebben ze gemeen:
de vraag waarom de wereld dit liet gebeuren. Samen met acteurs Mike Weerts, Jolijn
Henneman en Karen Sibbing vertellen ze hun verhaal.

wo 17 november | 20.00 uur
grote zaal | € 30,50

Jandino
Opgefokt
Wen er maar aan, dit is het nieuwe normaal. Ik had nooit gedacht dat
ik het zou zeggen, maar vroeger was alles beter! Oh god, ik ben oud

NOV

geworden. Iedereen ratelt maar door over lang leven. Nee ik laat me niet
langer opfokken. Ik ga liefhebben als mijn moeder en feesten als mijn
vader. Lachen als mijn opa, koken en vreten als mijn oma. Kortom, ik ga
lekker leven, ze zoeken het maar uit. Ik ben Opge (fokt) wekt.
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cabaret

toneel

do 18 november | 20.00 uur
grote zaal | € 31

Huub Stapel
Het Huwelijk

Als ervaringsdeskundige ﬁlosofeert, confereert, dicht en speelt Huub virtuoos
rond dit aloude instituut en confronteert het publiek. Met de ongemakken
en gemakken, de verleidingen en geneugten, de ergernissen, de sleur, de
kwellingen, de liefde, het geluk en in zijn geval; de breuk. En natuurlijk de
hoop op nieuw geluk. Deze pijnlijk grappige voorstelling is geschikt voor
iedereen die getrouwd is, getrouwd is geweest, nooit getrouwd is, van plan
is om te gaan trouwen of er niet aan moet denken om ooit te gaan trouwen.

do 18 november | 20.15 uur
kleine zaal | € 19

Nina de la Parra & Sanne Landvreugd
God’s wegen
Gods wegen leidden er al 22 jaar geleden toe dat Nina de la Parra en Sanne
Landvreugd bij elkaar over de vloer kwamen in Paramaribo. Ze zaten beiden op

NOV

het roemruchte Barlaeus in Amsterdam. Ze hebben allebei een Surinaamse vader
en een Nederlandse moeder en staan samen op de podia in Nederland. Zonder
medelijden, verleidelijk, altijd feministisch, woedend en persoonlijk, trappen zij hun
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complete afkomst, hun generatie vrouwen en uiteindelijk zichzelf in de baarmoeder.

muziek

uitverkocht

muziek

vr 19 november | 20.00 uur
grote zaal | € 49,50

Dolly Dots
Sisters on tour: 40 jarig jubileum
Er gaat geen dag voorbij in ons leven zonder dat iemand over ‘de
Dots’ begint om vervolgens hun herinneringen te delen. Daarna komt
altijd de vraag: ’wanneer gaan jullie weer eens optreden?’ Nu, in De
Kring! Vele hits zullen voorbijkomen maar deze keer willen ze ook het
verhaal achter het succes vertellen. Hoe was het om een Dolly Dot te
zijn? Wat gebeurde er achter de schermen en hoe gingen ze er mee
om? Waar de Dolly Dots ook terecht kwamen en wat ze ook deden,
het was altijd een krankzinnig circus waarin ze terechtkwamen. De
Dolly Dots, het verhaal.

vr 19 november | 20.15 uur
kleine zaal | € 22

Peter van Rooijen en band
Liefde, dood & Bob Ross
Met Liefde, dood & Bob Ross brengt Peter van Rooijen samen met zijn 4-koppige

NOV

band weer een enorm gevarieerd liedjesprogramma. Vol schitterende, idiote en
ontroerende songs, waarin Peter melancholie moeiteloos afwisselt met scherpe
humor en zowel muzikaal als tekstueel steeds verrast. Recht voor z’n raap en toch
poëtisch.
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familie

za 20 november |
13.00 & 16.00 & 19.30 uur
zo 21 november |
13.00 & 16.00 & 19.00 uur
grote zaal | € 32,50

Checkpoint
theater 6
+

Vetter dan ooit

Checkpoint Theater komt terug met de
grootste, vetste, spectaculairste show ooit!
Een show vol ontplofﬁngen, interactie en zeer
spectaculaire tests die nog nooit eerder in
een theater zijn uitgevoerd. Voor iedereen zijn
er veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers
en dan gaat het van start: doe mee op het

NOV

toneel met verschillende tests, speel mee
met de jongens tegen de meiden, beleef hoe
een drone live uit de lucht wordt geschoten
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en nog veel meer.

show & musical

di 23 november |
20.00 uur
grote zaal | € 37,50

De Alex Klaasen
Revue –
Snowponies
Een ‘Merrie’ Christmas
Deze exclusieve kerstshow is hét medicijn
om de donkere dagen voor kerst door te
komen. Want zoals we van Alex gewend zijn,
zit ook deze show weer vol met hilarische
sketches

en

muzikale

hoogtepunten,

maar dan nu helemaal in de kerstsfeer.
Drie koningen die verdacht veel lijken op
de Toppers, een clubje ‘woke’ kerstelfen,
een battle tussen de os en de ezel in The
Voice Bethlehem, een vloggende kerstengel,
de Limburgse Mariah Carey en een echte

NOV

Duitse kerstmarkt. Dus doe jezelf, je familie
en je vrienden een plezier en have yourself
a ‘Merrie’ Christmas bij het leukste kerstuitje
van het jaar.
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show & musical

do 25 november |
20.00 uur
grote zaal | € 42,50

ROCKY HORROR
SHOW
Sven Ratzke, Esmée Dekker, Ellen
Pieters e.a.
In deze krankzinnige cultmusical raakt het
pas verloofde stel Brad en Janet verzeild in
de wereld van de bizarre dokter Frank-NFurter, zijn gespierde blonde supercreatie
Rocky, zijn dienaar Riff-Raff en diens zuster
Magenta. De stormachtige avond ontaardt
in een regelrechte libidotest waarbij de

NOV

seksuele escapades van Frank-N-Furter,
Brad, Janet en Rocky vele grenzen doen
vervagen. Bij deze komische musical is het
onmogelijk op je stoel te blijven zitten.
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cabaret

toneel

do 25 november | 20.15 uur
kleine zaal | € 19

MATZER Theaterproducties
AGATHA

Cast: Wendell Jaspers en Ali-Ben Horsting | Regie: Liliane Brakema
Een man en een vrouw ontmoeten elkaar in een huis aan zee. Ze zoeken –
haast op de tast – naar contact. Naar elkaar. Maar waarom kunnen ze elkaar
nauwelijks aankijken? Welk geheim dragen zij met zich mee? Wat is er in
het verleden gebeurd dat ze nu als bevroren lijken? Tijdens hun ontmoeting,
delen ze hun geheimen met elkaar. En met ons.

vr 26 november | 20.15 uur
kleine zaal | € 18,50

Jasper van der Veen
Debuut

Jasper van der Veen vertelt mooie en slimme verhalen vol sterke grappen. Hij is
verwonderd en boos, over zichzelf, zijn vrienden, familie en de wereld om hem
heen. Snel schakelend, met een sterke mimiek en onnavolgbare redenaties ﬁleert
hij de maatschappij, onze blinde vlekken en dooie hoeken. Maar hij begint bij
zichzelf, zijn gedachten, doen en vooral zijn laten. Hij wil een stap verder. Hij wil
door. Hij vindt dat de wereld door moet. Maar om verder te kunnen moet je kunnen

NOV

terugkijken, weten waar je vandaan komt en dan een plan maken. Durft hij dat?
Dat gaan we zien.
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specials

muziek

za 27 november | 20.15 uur
kleine zaal | € 12,50

Rik van der Made Quartet
invites special guest Guido Nijs
Het Rik van der Made Kwartet, bestaande uit saxofonist Rik van der Made,
gitarist Tijn Trommelen, contrabassist Matheus Nicolaiewsky en Mitchell
Damen achter de drums, nodigt voor deze avond tenorsaxofonist Guido Nijs
uit. Hij speelt o.a. bij Di-Rect, Marco Borsato en het PaRaDoX Jazz Orchestra.
In februari 2021 is Guido’s nieuwe soloplaat uitgekomen. Het belooft een
dansbare avond te worden met de nadruk op het swing repertoire uit de
jaren 30/40/50.
Ook Sinatra en Bennett stukken zullen zeker niet ontbreken en gezongen
worden door het gouden keeltje van Tijn Trommelen.

wo 1 december | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

Ilse Oostvogels
Zenuwslopend
Waar verlangen mensen met MS naar? Hoe beïnvloedt de diagnose hun dagelijkse
leven? Hun relaties? De manier waarop ze in het leven staan? De voorstelling maakt

NOV

je getuige van worstelingen, uitspattingen, verborgenheid en radicale eerlijkheid. In
een eindeloos vallen en weer opveren vertalen de performers met een lach en een

DEC

traan het onzekere rouwproces dat veel mensen met MS doorgaan.
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kleine zaal | € 21

cabaret

do 2 december |
20.15 uur

Kees van Amstel
Een bang jongetje dat hele enge
dingen doet
Het leven is net een zwembad. En Kees
van Amstel zwemt niet. Hij staat maar een
beetje bang langs de kant, toe te kijken
hoe anderen het hoofd proberen boven
water te houden. Althans, dat zegt zijn
therapeut. Dan kun je twee dingen doen:
langs de kant blijven staan of vol het leven in
duiken. Kees koos de derde optie: hij zocht
een nieuwe therapeut. En hij maakte een
nieuw cabaretprogramma. Met verhalen. En
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grappen. Veel grappen.

De juiste zorg Right at Home
Right at Home Roosendaal e.o. is een thuis en zorgservice met als missie om ouderen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben langer zelfstandig thuis in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen. Wij bieden een breed
scala aan zorg en thuisservice, afgestemd op de behoefte van elke individuele cliënt en zijn omgeving. Onze service
bestaat uit huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en persoonlijk verzorging. Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op, zodat we u op weg kunnen helpen naar de juiste zorg.

Right at Home Roosendaal e.o.

Email:

r.vannijnatten@rightathome.co.nl

Telefoon:

Website:

www.rightathome.co.nl

0165 - 348 670

Kunst in huis
Kunst huren is niet duur, al vanaf 6 euro per maand kun je beschikken
over een kunst-werk. De tarieven staan hieronder vermeld. Je kunt de
Kunstuitleen op verschillende manieren bereiken. Via de website:
www.kunstuitleenwestbrabant.nl of via een bezoek aan de winkel in
de Lievevrouwestraat 39 te Bergen op Zoom.

Tarieven Kunstuitleen West-Brabant
Categorie Groen

€ 6,- per maand

Categorie Blauw

€ 11,- per maand

Categorie Geel

€ 17,- per maand

Categorie Rood

€ 23,- per maand

PRAKTIJK VOOR KINDEREN JEUGDPSYCHOLOGIE
Specialistische en Basis Generalistische GGZ
onderzoek, behandeling, begeleiding en
psychotherapie voor kinderen, jongeren,
jong volwassenen en hun ouders.

WIJ BIEDEN HOUVAST
MAAR LEREN JE ZELF KLIMMEN
Bovendonk 3-5,
4707 ZH Roosendaal
T 0165 395 997
E info@kj-psychologen.nl
W www.kj-psychologen.nl

ONDERNEMEN MET VERTROUWEN

In welke kring u ook zit,
samen halen we het beste
uit u en uw onderneming
De adviseur naast de ondernemer
www.schipperaccountants.nl

cabaret

toneel

vr 3 december | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

THEATERGROEP ECHO
ECHO

Als actrice Anna Schoen deze voorstelling gaat spelen, is zij 41,5. Dezelfde
leeftijd die haar moeder had toen ze te horen kreeg dat ze kanker had. Dat
dat haar doodvonnis zou zijn, wist ze toen nog niet. Nu is Anna zelf moeder
en de dag komt in zicht dat zij ouder zal zijn dan haar eigen moeder ooit
geworden is. De dag waarop alles kan instorten, maar ook de dag waarop
alles openbreekt en zich nieuw aandient. De voorstelling is een ode aan het
leven, en daarmee een ultieme afrekening met de dood.
“Een aangrijpende solo van Anna Schoen” - Theaterkrant

za 4 december | 20.00 uur
grote zaal | € 37,50

Koefnoen
Koefnoen Live
Try-out - Na een jaar van hamsteren, huidhonger en hoestschaamte, van onlineborrels en afhaal-cuisine van de sterrenchef, krabbelen we langzaam weer op uit de
lockdownmodus. Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd? We zouden alles anders
gaan doen, maar wat is er nog over van onze quarantaine-idealen? Hebben we
elkaar voor de gek gehouden of zijn we gek gemaakt? Op Zoom kon je anderen
nog uit zetten, maar hoe doe je dat live? Hoe pak je je leven weer op, en wat is dat

DEC

dan voor leven? Dat wat je had of wat je had willen hebben? Wat gaan we doen?
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Wordt het een stap terug of een sprong vooruit?

grote zaal | € 19,80

dinsdagmiddagserie

klassiek

di 7 december |
20.00 uur

Kamerata Zuid
Grijs Gedraaid
met Gerard van Maasakkers
Grijs

Gedraaid

biedt

een

uniek

programma voor ouderen aan waarbij
muziek, beweging, creatie en onderlinge
ontmoeting centraal staan. Leeftijd of
eventuele

lichamelijke

beperkingen

vormen geen belemmering: iedereen
kan meedoen! Eerst samen luisteren
naar Brabantse liedjes van Gerard van
Maasakkers o.l.v. strijkorkest Kamerata
Zuid. Daarna komen we letterlijk in
beweging met Andrew Greenwood. Na
aﬂoop is er gelegenheid om samen een
kop kofﬁe te drinken en deel te nemen
aan een creatieve activiteit o.l.v. Stichting
Stoute Schoenen.
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muziek

do 9 december |
20.00 uur
grote zaal | € 42,50

Frans Bauer
Live in Concert
Het reizen zit Frans in het bloed en daar
mag iedereen van meegenieten. Van de
Verenigde Staten tot China en nu van een
muzikale reis, gewoon gezellig thuis om
de hoek. Onder begeleiding van zijn vaste
orkest, de Holland Show Band, genieten
we van een oergezellig avondje Frans
Bauer. Benieuwd naar de anekdotes
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van gebeurtenissen uit het leven van de
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Bauers? Kom dan naar De Kring!

grote zaal | € 26

cabaret

di 14 & wo 15 december |
20.00 uur

Richard
Groenendijk
Voor iedereen beter
Na een sabbatical van een jaar kreeg Richard van
corona nóg een jaar vrij, maar nu is hij vol inspiratie
terug met een gloednieuwe show. Het wordt
wederom een hilarische avond, precies zoals
we van Richard gewend zijn. Want als er op dit
moment íemand is die een zaal kan laten bulderen
van het lachen, is het Richard Groenendijk wel.
Voor iedereen beter is een voorstelling die je niet
snel zal vergeten. Dus kom van die bank en ga
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hem zien. Dat is écht voor iedereen beter!

muziek

do 16 december |
20.00 uur
grote zaal | € 29,50

Ronnie Flex
Ronnie gaat naar huis
Opgeladen en met een hele hoop
nieuwe muziek gaat Ronnie een nieuw
avontuur aan in het theater. Een intieme
muziekvoorstelling

waar

Ronnie

zijn

huiskamer en muziekstudio mee de
bühne op neemt. Zijn publiek komt op
visite en krijgt een kijkje in hoe zijn nieuwe
album tot stand is gekomen. Ter plekke

DEC

wordt nieuwe muziek gemaakt en vertelt
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Ronnie zijn verhaal achter de muziek.

cabaret

muziek

vr 17 december | 20.00 uur
grote zaal | € 44,50

Rene Shuman en Angel-Eye
The Christmas Concert 2021
René Shuman & Angel-Eye, Mr. & Mrs. Rock’n Roll, zijn dit jaar terug met
een geweldige en swingende kerstshow! Samen met hun grote showband
brengen zij The Christmas Concert 2021 met de grootste kerstklassiekers
aller tijde in hun heerlijke hartverwarmende sfeer. Met een dosis rock’n roll,
country, blues, gospel en natuurlijk muziek van Elvis Presley, Roy Orbison en
andere muziekhelden.

di 28 december | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

Andy Marcelissen
HIJ KOMT, HIJ KOMT!
Slecht slapen, weinig eetlust, buikpijn, hoofdpijn, plotselinge koortsaanvallen,
overspannen of superdruk gedrag; het zijn allemaal herkenbare symptomen
die zich manifesteren rond Sinterklaas en Kerst. En die treffen niet eens alleen
overgevoelige kinderen; ook een nuchter zieltje kan behoorlijk op tilt slaan. Hoe
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blijft de feestmaand feestelijk? Hoe houden we het vrolijk? Deze voorstelling dus.

klassiek

JAN

za 1 januari |
15.00 uur
grote zaal | € 17,50 | t/m 12 jaar € 5,50

West-Brabants
Symfonieorkest
Nieuwjaarsconcert
Na een jaar onderbreking geeft het
West-Brabants Symfonie invulling aan
een West-Brabantse traditie. Het thema
van het concert is ‘Weense klanken’. We
keren hiermee terug naar het thema van
het eerste concert, waar het programma
voor een groot deel gevuld was met
Weense melodieën. Geniet van een
verrassende invulling van het muzikale
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programma en bijpassende omlijsting.

JAN

dans

zo 2 januari |
15.00 uur
grote zaal | € 35

Het Zwanenmeer
Charkov City Opera & Ballet

De prachtige sprookjesballetten van
Tsjaikovski zijn onlosmakelijk verbonden
met de feestdagen. Met een groot orkest
is Het Zwanenmeer een ware traktatie
voor oog en oor. Jong en oud geniet van
het

klassieke

verhaal

hoe

Odette,

koningin van de zwanen, haar betovering
enkel kan doorbreken door ware liefde te
vinden. Deze traditionele uitvoering in
de befaamde choreograﬁe van Marius
Petipa en Lev Ivanov is een van de meest
opgevoerde balletten ter wereld. Het
bejubelde Charkov City Opera & Ballet
bezorgt je de meest feestelijke start van
het nieuwe jaar.

67

toneel

muziek

JAN

do 6 januari | 20.00 uur
grote zaal | € 31,50

dIRE sTRATS
De muzikale kwaliteit van dIRE sTRATS staat op eenzame hoogte. Deze musici
worden overal tot vele malen teruggevraagd. Sinds Dire Straits in 1992 ophield
te bestaan is dIRE sTRATS in hun voetsporen getreden. De onvergetelijke
gitaar sound staat centraal, puntgaaf vertolkt door Wolfgang Uhlich. Hij wordt
door vele fans in heel Europa gezien als de beste Mark Knopﬂer vertolker.
Puur kippenvel! Alle klassiekers komen voorbij zoals Walk of Life, Sultans of
Swing en Brothers in Arms. Ook de solostukken van Mark Knopﬂer worden
gespeeld. Alles 100% LIVE.

vr 7 januari | 20.00 uur
grote zaal | € 34,50

The Mousetrap
Cast: Willeke van Ammelrooy, Frederik Brom, Wilbert Gieske e.a.
In het oude pension Monkswell Manor zit een aantal gasten opgesloten door de
aanhoudende sneeuwval. Dan meldt zich een brigadier van de politie in verband
met een moord die eerder die dag in de omgeving is gepleegd. Hij vermoed dat de
dader zich in het pension schuilhoudt. Alle gasten lijken een motief te hebben en de
spanning loopt verder op wanneer er plotseling een tweede slachtoffer valt. Door
de sneeuwstorm kan niemand het pension verlaten, maar ook de moordenaar
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niet…

JAN

cabaret

za 8 januari |
20.00 uur
grote zaal | € 26,50

Sara Kroos
Verte

Sara Kroos pakt extra uit met deze
eerlijke, vrolijke show vol verrassende
visuals en een 2.0 muziekstijl van haar
topmuzikanten.

Met

de

energieke,

stoere aanpak die we van haar gewend
zijn, maar ook met een nieuwe blik.
Verte is een tegengif voor de strenge
douane in onze bovenkamer, gaat over
het gestuntel dat we allemaal kennen en
over de komische verschillen tussen de
generaties van moeders en dochters.
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familie

zo 9 januari | Prentenboekjesfestival
Het Prentenboekjesfestival is een feestje voor de kids! Zowel in de grote, als in de kleine

Aankoop van een ticket voor één (of twee!) van de onderstaande shows, is meteen

zaal, zullen kindervoorstellingen spelen, gebaseerd op de leukste prentenboeken.

ook gratis toegang tot de speeltuin in de foyer.

Daarnaast zal er in de foyer een grote speeltuin gebouwd worden, waar kinderen
heerlijk kunnen spelen voor en/of na de voorstelling!

10.00 & 11.30 uur

10.00 uur

grote zaal | € 12,50

kleine zaal | € 12,50

André het astronautje

4+

Raad eens hoeveel ik van je hou

Hoe word je een goede astronaut? Moet je hoog durven klimmen? Goed kunnen

‘Grote Haas, kom eens hier met je oren. Ik moet je iets héél belangrijks vertellen!

sporten? Weten waar de planeten staan? André het astronautje neemt je mee naar een

Raad eens hoeveel ik van je hou?’ Grote Haas en Hazeltje houden vreselijk veel

bijzondere plek en verklapt daar een geheim. In deze solovoorstelling maken kinderen

van elkaar. Maar hoeveel precies – dát is niet makkelijk te meten! Tijdens de lente,

op speelse wijze kennis met de ruimtevaart, het leven als astronaut én met onze

zomer, herfst en winter maken ze samen avonturen mee. Daarna heeft Hazeltje

mooie maar kwetsbare planeet. De voorstelling is geïnspireerd op de belevenissen en

slaap en legt Grote Haas hem in een bedje van varens. En terwijl Grote Haas dicht

ervaringen van astronaut André Kuipers.

naast Hazeltje gaat liggen ﬂuistert hij: ‘ik hou van jou helemaal tot aan de maan…
en terug!’

70

2+

toneel

specials

JAN

ma 10 januari | 20.00 uur
grote zaal | € 12,50

Stormkamer
De ontmoeting met de verwarring
In De Ontmoeting met de Verwarring maak je kennis met Karlijn Roex. Binnen
de vier muren Stormkamer stap je in een live-vertelling die de grenzen tussen
podium en tribune vervaagt en de drempel tussen publiek en spreker verlaagt.
Welke vooroordelen heb jij over iemand met afwijkend gedrag? En wat zegt
jouw oordeel over deze persoon over hoe je zelf in het leven staat?

di 11 januari | 20.15 uur
kleine zaal | € 22,50

De Schuldige
Daniël Boissevain
In de bloedstollende theaterthriller De Schuldige (gebaseerd op de ﬁlm Den
Skyldige) beantwoordt politieman Oscar Holm (Daniël Boissevain) verveeld de
telefoontjes die via de meldkamer op de politiepost Beilen binnenkomen. Hij is daar
tijdelijk tewerkgesteld in afwachting van de rechtszaak wegens een schietincident
met zijn dienstwapen. Wanneer Ellen, een jonge verwarde vrouw, hem belt vanuit
de auto van haar ontvoerder, komt hij direct in actie. Met alleen de telefoon tot zijn
beschikking begint Oscar een race tegen de klok om haar te redden.
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do 13 januari | 20.00 uur
grote zaal | € 34

Plien & Bianca
En nu dan?
In En nu dan? wacht er een onvergetelijke stoet aan meesterlijke typetjes
en nemen de dames je weer een avond mee in hun unieke mix van
hartverscheurende humor en ontroerende hilariteit. Stel je voor: gefrustreerde
kabouters, een enorme sprong in het diepe, giraffen in het theater, ‘Changing
of the Guard’ en een kanon. Mix dat met turboverkledingen, sublieme timing
en een majestueus decor en je krijgt een avondje onvervalst lachen met Plien
& Bianca.

do 13 januari | 19.30 uur
kleine zaal | € 19,75

Vera Mann
Goesting
Wat gebeurt er met een klein verlegen meisje uit Vlaanderen, kleindochter van
een Poolse mijnwerker, als ze verliefd wordt op Chopin? Door wie is ze beïnvloed
en waarom gaat ze zingen? Een persoonlijk, kwetsbaar en af en toe hilarisch
verhaal over toevallige ontmoetingen, familiegeheimen en liefdesperikelen. Het
publiek wordt door deze Vlaamse actrice uiteraard onderwezen met een Vlaamse
les, zeker en vast, en geconfronteerd met verschillen tussen de Belgen en de
‘Hollanders’… of juist de overeenkomsten.
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vr 14 januari | 19.30 uur
kleine zaal | € 19

Marcel Harteveld
Weet ik veel
Dankzij internet zit het hoofd van Marcel Harteveld vol met allerlei
wetenswaardigheden. Zo is er een verpleegkundige die kan ruiken of iemand
Parkinson heeft en weet 66% van de millennials zeker dat de wereld rond is.
Dat soort dingen maakt hem tot een aanwinst bij elke pubquiz, maar ook een
buitengewoon irritant persoon om een discussie mee te voeren. In Weet ik
veel laat de cabaretier en singer-songwriter al die interessante weetjes op jou
los. Wat je daaraan hebt? Weet hij veel.

za 15 januari | 20.00 uur
grote zaal | € 17,50

Emiel van der Logt
Geen spijt!

Première - Het leven is toch te kort? Dus waarom spijt hebben van dingen die je
nooit hebt gedurfd? Dat mooie meisje aanspreken? Je baan opzeggen? Eerlijk zijn
over je gevoelens? Fuck it, doe het gewoon. Roosendaler Emiel verkocht zijn huis
en ruilde dat in voor een zelfopgelegde quarantaine in een camper. Met zijn vrouw
en 3 dochters ging hij tijdens corona 8 maanden op reis door Europa en maakte
de voorstelling Geen spijt!
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wo 19 januari |
20.00 uur
grote zaal | € 27,50

Nienke Plas
Van de hak op de tak
Reprise - Van de hak op de tak is voor
mensen die durven in te halen in een
bocht, in de buitenste baan. Riemen vast
want het wordt plankgas. En of de wereld
nou rond of plat is? Het zou niet moeten
uitmaken want Nienke’s kijk op de planeet
is voor één avond de waarheid. Feitjes zijn
leuk maar een fantasie doet het gewoon
altijd beter.
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wo 19 januari | 20.15 uur
kleine zaal | € 22,50

De Reiziger
Réne Groothof en Leny Breederveld
De Reiziger is een aangrijpende voorstelling over de Joodse zakenman Otto
Silbermann, die in 1938 weet te ontsnappen aan de antisemitische acties
van de nazi’s. Met een koffer vol geld komt hij op straat te staan. Familie
en vrienden worden gearresteerd of verdwijnen. Silbermann probeert
onzichtbaar te blijven en neemt trein na trein. Hij ontmoet tijdens zijn vlucht
een bonte stoet aan mensen uit alle geledingen van de maatschappij. De
wurgende angst, paniekerige overwegingen en uitzichtloze situatie van
Silbermann grijpen je bij de strot. Wat is zijn leven nog waard?

do 20 januari | 20.00 uur
grote zaal | € 31,50

Jon van Eerd
Harrie neemt de benen

In Harrie neemt de benen krijgen politieagenten Harrie Vermeulen en zijn neef
Barrie Vermeulen de opdracht een illegaal huis van plezier op te rollen. Maar dit
gaat niet zomaar. De schurken zijn niet voor één gat te vangen. De befaamde
Madame Claude en haar assistente Bibs, zijn de twee niet al te snuggere dienders
steeds weer te vlug af. Talloze vermommingen, plannetjes en draaiboeken komen
voorbij. Maar dan ontpopt de commissaris zich op een verrassende wijze.
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do 20 januari | 20.15 uur
kleine zaal | € 18,50

Rosa da Silva

Daar moet je heen

In Daar moet je heen neemt Rosa je mee naar 1995. Het jaar dat ze als
klein meisje meedeed aan de Mini Playbackshow van Henny Huisman. Ze
blikt terug. In een hoog tempo wisselen het Portugese temperament en de
Drentse nuchterheid elkaar af. Haar schurende personages zorgen voor
plaatsvervangende schaamte en de eeuwige clichématige strijd tussen stad en
provincie wordt akelig herkenbaar.

vr 21 januari | 20.00 uur
grote zaal | € 26

Fanfare Korps Nationale Reserve
TIME!

Een muziekprogramma waar opvallende hits van de afgelopen acht decennia zijn
bewerkt tot een swingende show in bigband sfeer. Het podium vult zich met ruim
50 man orkest en 5 solisten die popsongs brengen die voor iedereen herkenbaar
zijn; hedendaags, langs disco en rock tot symfonische popmuziek. Dwars door de
tijdlijn heen herken je sterren uit binnen- en buitenland die een onvergetelijke hit
achterlieten.
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vr 21 januari | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

Anne Neuteboom
Effe niet met je mening
Omdat het tijd wordt dat iedereen z’n dikke mening een keer lekker voor zich
houdt. In het bijzonder die Neuteboom, die er al sinds 2015 kwistig mee loopt
te strooien. Oké, ze won er Cameretten mee. Oké, ze werd ermee genomineerd
voor Neerlands Hoop. Oké, ze kreeg lovende recensies in de kranten. En
oké, ze kwam ermee op tv en Netﬂix. Maar nu is het echt afgelopen met die
verbale incontinentie de hele tijd. Het is genoeg geweest. Effe niet meer met
die mening. Toch?

zo 23 januari | 14.00 uur
grote zaal | € 30

Joost x Roedie

8+

Uitgespeeld

Vrienden Joost en Roedie strijden tegen het grootste kwaad dat het internet ooit
gekend heeft. In deze spannende familievoorstelling zien we hoe Joost zonder
medeweten van Roedie een afspraak maakt met een zakenman. De afspraak is
niet wat het lijkt en ze raken verwikkeld in een groter plot. Hierdoor komen Joost en
Roedie voor de grootste uitdaging te staan van hun leven. Is de vriendschap sterk
genoeg om dit avontuur te overwinnen?
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Dankzij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kan iedereen meedoen!
De gemeente Roosendaal is in oktober vorig jaar
als eerste Brabantse gemeente aangesloten bij het
Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt
sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond het
bestaansminimum. We weten allemaal hoe belangrijk onze
hobby’s zijn. Vooral in deze tijd. Helaas zijn sportieve- en
culturele activiteiten niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Iedereen moet mee kunnen doen
De missie van het Volwassenenfonds is: komen tot
een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert
van de kracht van sport en cultuur. Sporten of bezig
zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of
beeldende kunst, heeft een bewezen positief effect op
de gezondheid. Te veel mensen hebben daar echter geen
geld voor, waardoor zij niet mee kunnen doen met deze

activiteiten. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt
door middel van een financiële bijdrage van maximaal
€250,- voor sport en €400,- voor cultuur.
Niet alleen de gemeente, maar ook verschillende
welzijnsorganisaties ondersteunen het Volwassenenfonds.
Inmiddels zijn er al 11 organisaties aangesloten als
‘intermediair’, wat inhoudt dat zij de aanvragen van
Roosendaalse inwoners kunnen indienen bij het
fonds. Deze intermediairs zijn te vinden op www.
volwassenenfonds.nl. De eerste acht aanvragen zijn
inmiddels goedgekeurd.

Hoe kun je ondersteuning aanvragen?
1. Ben of ken jij iemand die deel wil nemen aan een
sportieve of creatieve activiteit, maar is daar geen geld
voor?
2. Ben je ouder dan 18 jaar?
3. Is het inkomen maximaal 120% van het minimum
inkomen?
4. Ga naar www.volwassenenfonds.nl en klik op
‘deelnemers’.
5. Kies gemeente ‘Roosendaal’. Hier vind je naast
intermediairs ook de spelregels van gemeente Roosendaal.
6. Kies een intermediair en neem contact met hem/haar
op.
7. Dien samen met de intermediair jouw aanvraag in.
8. Is je aanvraag goedgekeurd?
Dan ontvang je bevestiging en kun je aan de slag!

geef geen
podium
aan
inbrekers
Bescherm wat u
dierbaar is
Voor een veilig gevoel hoeft u het niet ver te zoeken.
SenL Security Solutions levert voor iedere woning
beveiligingsoplossingen op maat.
Bel direct voor een vrijblijvend advies bij u thuis.
T (0165) 56 33 39 // www.senlsecurity.nl

www.wvsschoonmaak.nl
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di 25 januari | 20.00 uur
grote zaal | € 17,50

Stormkamer

Het Sluitstuk: De Grote Doe Eens Normaal Show
Première - Gezelschap Stormkamer heeft een jaar lang onderzoek gedaan
naar de vraag hoe we omgaan met afwijkend gedrag. Regisseur Hanna van
Mourik Broekman sprak experts uit de psychiatrie en ervaringsdeskundigen
op het gebied van verward gedrag. In De Grote Doe Eens Normaal Show gaat
Hanna samen met een groep acteurs de norm te lijf. Hoeveel hokjes kun jij
afvinken op je doe-eens-normaal-bingokaart?

wo 26 januari | 20.15 uur
kleine zaal | € 23,50

Ernst Jansz
In Concert
Na zijn hippieperiode met CCC Inc. en het succes van het door hem opgerichte
Doe Maar ging Ernst Jansz solo. Voor deze voorstelling verzamelde hij zijn mooiste
liedjes, samen met enkele van zijn Dylan-vertalingen. Een avond met Ernst Jansz
is een unieke en ontroerende belevenis, niet in het minst door de fantastische
muzikanten die hem begeleiden: Aili Deiwiks op viool, Guus Paat op gitaren en
Richard Wallenburg op bas. Ernst Jansz vindt het zijn beste bandje ooit.
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grote zaal | € 27

JAN

wo 26 januari |
19.00 & 21.00 uur

Opvliegers 5
Huisvrouwen bestaan niet
Cast: Lieneke le Roux, Rian Gerritsen en
Anouk Maas
Of je nou ziek, verliefd, vrolijk of verdrietig
bent, de was wacht nooit. Net als de rest
van het huishouden trouwens. En dat
terwijl je natuurlijk gewoon wil léven.
In de herkenbare en humoristische
voorstelling Huisvrouwen bestaan niet
maken we kennis met drie vrouwen
die totaal verschillend omgaan met
de combinatie relatie, werk, kinderen,
vrienden en familie en elkaar proberen te
overtuigen van hun manier.
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do 27 januari |
20.00 uur
grote zaal | € 33

Venice
Venice gaat weer touren en komt als
onderdeel van de Europese tour ook
naar De Kring. Ze brengen nummers
van hun laatste album Jacaranda
Street, maar ook hits als The Family
Tree en She’s Always A Woman zullen
voorbijkomen.
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do 27 januari |
20.15 uur

Martine Sandifort
NAMASTEETJES
Een life-changing-experience-event!
Ben jij op zoek naar geluk, rust en
balans in je leven? Wil je eindelijk weer
eens zorgeloos van het leven genieten?
Dan moet je NIET bij Martine Sandifort
zijn!

Met haar online-trainingen heeft

Martine het afgelopen jaar al duizenden
mensen naar de klote gecoacht! En met
succes! Nieuwsgierig? Kom ook naar
NAMASTEETJES.
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vr 28 januari |
20.00 uur
grote zaal | € 27,50

Het Grote Grand
Prix Circus 2
Tom Coronel, Rob Kamphues
en Rob van Gameren
Rob Kamphues, presentator van alle
tv-uitzendingen rondom de formule
1, maar ook verteller, cabaretier en
parttime

autocoureur

neemt

het

publiek mee in gloednieuwe verhalen
achter de schermen van de autosport.
In zijn slipstream Rob van Gameren, zijn
sidekick op tv en wandelende Formule1-encyclopedie, waarvan iedereen zich
afvraagt of hij écht alle uitslagen uit zijn
hoofd kent en of hij echt nog bij zijn
moeder woont. Als klap op de vuurpijl
geeft Tom Coronel acte de préséance,
jonglerend op een circusbal. Kortom, in
deze show vermaken de drie mannen
de echte Formule-1-liefhebber met
verhalen en anekdotes tot de avond
heerlijk uit de bocht vliegt.
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vr 28 januari | 20.15 uur
kleine zaal | € 21,50

Het Zuidelijk Toneel
Sartre & De Beauvoir
Filosoﬁe op de planken: een gouden combinatie. In Sartre & De Beauvoir
kijken de cultﬁguren van het Franse existentialisme terug op hun leven
en denken. En op de liefde, évidemment. Altijd weer die liefde. Bejubeld
theatermaker en ﬁlosoof Stefaan van Brabandt slaat weer toe met deze
ﬁlosoﬁsche dialoog. Je krijgt eindelijk inzicht op de vragen waarom we
“gedoemd zijn tot vrijheid”; wat De Beauvoir bedoelt met de moraal van
de dubbelzinnigheid en wat het betekent om authentiek mens te zijn.
Jouw portie verantwoorde ontspanning.

za 29 januari | 20.15 uur
kleine zaal | € 22,50

Trio Reijseger, Fraanje en Sylla
We Where There
Cellist Ernst Reijseger, pianist Harmen Fraanje en Senegalese zanger-percussionist Mola Sylla kunnen hun eigen taal creëren op het podium als geen ander. En
hoewel het misschien niet direct wordt begrepen, kan het heel duidelijk worden
gevoeld. Het uitbundige, geïmproviseerde pianospel van Fraanje en de subtiele
melodieën van Reijseger zorgen voor een eclectische, soms spiritueel geheel
waar niets is wat het lijkt.
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za 29 januari |
20.00 uur
grote zaal | € 35

European
Philharmonia
Bond Symphonic

Bond, James Bond. Meer hoef je
niet te zeggen om te weten over wie
het gaat. Het iconische personage
van Ian Fleming is de hoofdﬁguur in
maar liefst 27 ﬁlms. Walter Proost,
bezielend artistiek leider van European
Philharmonia

creëerde

met

Bond

Symphonic een programma met alle
hits uit de ﬁlm en meer. Solisten van
het concert zijn Gene Thomas, Elke
Bruyneel en Patsy Verfaille.
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uitverkocht

show & musical

grote zaal | € 35

FEB

wo 2 februari | 20.00 uur

Simone Kleinsma
VERDER
In VERDER vertelt Simone haar persoonlijke verhaal over de afgelopen
jaren, waarin ze heeft moeten ontdekken hoe het is om alleen verder te
gaan. Om een nieuw begin te maken moet je eerst opruimen, je moet
durven weggooien, zodat je iets kan overhouden wat het begin kan zijn
van iets nieuws. Simone neemt je mee in haar verhaal waarbij uiteraard
muziek een grote rol speelt.

do 3 februari | 20.00 uur
grote zaal | € 30

Fred van Leer
Leer van Fred LIVE
Leer van Fred LIVE is echt een avond voor vrouwen. Moeders, dochters, zussen
en vriendinnen, de handbalclub of het breiend collectief! Nederlands bekendste
stylist geeft je tips en tricks en vertelt de do’s de vele absolute don’ts. Een avond
met Fred van Leer is vertier, hilarisch, herkenbaar en om nooit te vergeten.
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Wenst u een omgangsregeling
te wijzigen?
Heeft u vragen over een echtscheiding,
vakantie, paspoort of gezag?
Heeft u vragen over jeugdzaken,
zoals ondertoezichtstelling of
uithuisplaatsing?
Voor mediation en al uw
juridische vraagstukken:
vraag naar mw. Mr. L.E. Swart
voor informatie of direct advies.

Wenst u in overleg een
conflict op te lossen?

Vughtstraat 3 | 4701 NJ Roosendaal | e: contact@advocatenkantoor-swart.nl
T: 0165 - 743 105 | www.advocatenkantoorswart-roosendaal.nl
WW-adv kring-2021.pdf
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Nispensestraat 24-26, 4701 CW Roosendaal
T: 0165 - 53 29 20 | info@wildewingerd.com | www.wildewingerd.com

dans

muziek

FEB

do 3 februari | 20.15 uur
kleine zaal | € 21,50

Harry Sacksioni

Dat kunnen ze allemáál wel zeggen...
Gitaarvirtuoos Harry Sacksioni viert zijn 50 jaar optreed-jubileum met een nieuw
solo programma plus de uitkomst van zijn gelijknamige anekdotenboek. Harry’s
technisch vermogen om ‘een hele band uit zijn gitaar te toveren’, gemixt met zijn
ontwapenende en humoristische verteltrant, maken van dit jubileum-optreden
een overrompelende en persoonlijke gebeurtenis.

vr 4 februari | 20.00 uur
grote zaal | € 21

Scapino Ballet Rotterdam
Casablanca
Choreograaf

Ed

Wubbe

gebruikt

het

verhaal

van

de

gelijknamige

Hollywoodklassieker uit 1942 als basis voor een beeldende voorstelling over
hartstocht, vrijheid en verlangen naar een betere wereld. Op een draaiend podium
creëert hij met dans in verschillende stijlen, circuselementen en muziek een
fantasievolle, theatrale wereld. Muzikaal uitgangspunt is de soundtrack van de ﬁlm
met zijn weergaloze ﬁlmmuziek en jazznummers uit de jaren ’40 en natuurlijk het
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bekende lied As time goes by.
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muziek

grote zaal | € 25

FEB

za 5 februari | 20.00 uur

A Tribute to Bryan Adams
ALL4LOVE

Première - Alles uit liefde, één voor allen, allen voor één… voor de muziek,
voor de mensheid, voor het werk van rocklegende Bryan Adams. Liefde is
het beste antwoord op alles, zeker in deze bizarre en onzekere tijden. Zanger
en Entertainer Pieke en zijn professionele begeleidingsband brengen een
muzikale belevenis die elke muziekliefhebber zal waarderen.

za 5 februari | 20.15 uur
kleine zaal | € 21

Pheifer & Blom
En en

Try-out - Voor het eerst brengen Anniek Pheifer en Jacqueline Blom een fysieke,
muzikale en absurde duovoorstelling, boordevol brutale inzichten op het dagelijkse
leven, waarin niets en niemand wordt ontzien. Ze geven kleine antwoorden op
grote vragen en grote antwoorden op kleine vragen in een pijnlijk herkenbare
collage van menselijk onvermogen, zelfspot en rake observaties. Met gelaagde
personages trekken ze verwacht gedrag van vrouwen uit zijn verband: grof en
behagend, hard en zacht. We zijn het allemaal of willen het allemaal zijn.
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zo 6 februari | 14.00 en 16.00 uur
grote zaal | € 19,50

Ernst Bobbie en de rest

4+

Ernst en Bobbie weten het niet meer

In het nieuwe avontuur doen Ernst en Bobbie mee aan heel bijzondere wedstrijd
met als hoofdprijs: een droomvakantie. Wonder boven wonder winnen ze deze
wedstrijd maar aan uitrusten op vakantie komen ze helaas niet toe. Alles gaat
namelijk mis en via een tropisch strand komt het duo terecht in Amerika. Zullen
ze dit avontuur toch tot een goed einde kunnen brengen?

zo 6 februari | 15:00 uur
kleine zaal | € 15

Corpo Máquina

8+

Bolistas

Met freestyle voetbal en beweging van de straat brengt Corpo Máquina Society
een bom van energie en levenslust het theater in. Nasser is een bekende freestyle
voetballer. Twee keer was hij wereldkampioen groundmoves en hij is ambassadeur
straatvoetbal van de KNVB. Simon vouwt zich in onmogelijke bochten, net als
Stasy die dat toch ook weer op haar heel eigen manier doet en Boris tovert met
geluid.
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grote zaal | € 19,80

FEB

di 8 februari | 14.00 uur & 20.00 uur

The 70’s Unplugged
Love the one you’re with

Beleef de 70’s met de mooiste lovesongs van Crosby-Stills-Nash &
Young, Fleetwood Mac, Joni Mitchell, Simon & Garfunkel, Bob Dylan, The
Eagles, James Taylor, Linda Ronstadt en nog veel meer. Een unplugged
theaterconcert vol prachtige popsongs die gaan over de liefde in de
breedste zin van het woord. Getuige de vele uitverkochte zalen en laaiend
enthousiaste publieksreacties heeft The 70’s Unplugged zich bewezen als
vaste waarde op de muziek- en theaterpodia.

wo 9 februari | 19.00 & 21.00 uur
grote zaal | € 23,50

Gerard van Maasakkers
Ik loop

Na het bijzonder succesvolle 40 jaar liedjes loopt Gerard van Maasakkers verder.
Hij kijkt wat rond, staat hier en daar stil en komt thuis met verhalen die hij vastlegt in
woorden en akkoorden. Zo is Gerard op z’n best. Wat klein is maakt hij groot, wat
persoonlijk is maakt hij herkenbaar voor iedereen. In Ik loop brengt Van Maasakkers
nieuwe liedjes en klassiekers; een heerlijke avond dus. Zijn muzikanten Frank
Cools en Mike Roelofs lopen weer met hem mee.
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wo 16 februari | 20.00 uur
grote zaal | € 32,50

Het Oog van de Storm
Anne Wil Blankers, Hans Croiset, Johanna ter Steege e.a.
In Het Oog van de Storm volgen we André en Madeleine die al meer dan 50 jaar
gelukkig getrouwd zijn. Hij was ooit een succesvol schrijver, maar de laatste
tijd is hij vergeetachtig en verward, zij een toegewijde en sterke vrouw die altijd
zijn steun en toeverlaat is geweest. Dit weekend zijn hun dochters, Anne en
Elise, naar het ouderlijk huis gekomen om op verzoek van de uitgever André’s
papieren te sorteren. Na een stormachtige nacht gebeuren er vreemde dingen.
Alles wijst erop dat er een groot gemis te betreuren is. Maar wie is er overleden?
Ook voor blinden en slechtzienden! Met audiodescriptie en ‘meet & feel’
inleiding door een blindentolk van Komt het Zien! Bezoek de website van De
Kring voor meer informatie.

do 17 februari | 19.00 & 21.00 uur
grote zaal | € 27

Theater van de Klucht
Wie slaapt er op de bank

John staat aan de vooravond van zijn grote politieke doorbraak. Als lijsttrekker van
de Democratische Onafhankelijkheids Fractie staat hij in de peilingen ver bovenaan.
Maar dan komt plotseling Emma zijn appartement binnenvallen. De jonge student,
die altijd zegt waar het op staat, dreigt na een ruzie met huisgenoten op straat
te belanden. John ontfermt zich met grote tegenzin over haar en vanaf dan gaat
alles mis. John begaat politieke uitglijders en er komen schandalen aan het licht
die desastreus zijn voor de peilingen. Tot overmaat van ramp blijkt Emma ook nog
zwanger! Lukt het John alsnog om de verkiezingen van ons land te winnen? Of
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kost zijn vriendschap met Emma hem het premierschap?

muziek

grote zaal | € 30

FEB

vr 18 februari |
19.00 & 21.00 uur

Rolf Sanchez
Mi Aventura
Rolf Sanchez brengt de Latin vibes naar
het theater met een breed repertoire aan
Nederlands-, Engels-, en Spaanstalige
muziek. Samen met zijn band Latin
Society zet hij een onvergetelijke show
neer vol vlammende passie. Hij weet het
publiek weg te blazen met zijn vocale
kunsten en kan je laten dansen alsof je
echte Latin heupen hebt.
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grote zaal | € 18

Bumba Show

dinsdagmiddagserie

muziek

familie
MRT

zo 6 maart | 11.00 & 14.00 uur

1+

Bumba op reis

Kleine Pim mag mee op reis met Bumba en Bumbalu, maar dan raken ze Babilu
kwijt. De zoektocht naar Babilu brengt hen naar de Far West waar ze cowboy en
indiaantje spelen en naar Afrika waar ze leeuwen en slangen zien. Daarna reizen
ze verder naar Sneeuwland waar ze bibberen in de kou en elkaar begroeten
als echte Eskimo’s. Uiteindelijk komen ze aan in Azië waar ze met stokjes leren
eten!

di 8 maart | 14.00 uur
kleine zaal | € 19,80

Micha Molthof
A Fiddler On His Route

In 1993 raakt het Ufﬁzi Museum in Florence zwaar beschadigd bij een bomaanslag.
De houten constructie van het gebouw komt bloot te liggen. Vioolbouwer Jamie
Lazzara neemt delen van het zestiende-eeuwse hout mee naar haar werkplaats
en bouwt daar een prachtige viool; de San Filippo. Een uitzonderlijk instrument
dat haar bespeler, Micha Molthoff, over de hele wereld bracht. In A Fiddler On His
Route vertelt hij verhalen en brengt hij met zijn band een bonte variatie aan muziek.
Klassieke melodieën van Tsjaikovski, tango van Piazzolla, maar ook werk van John
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Mayer en het levenslied uit de Jordaan.

toneel

do 10 maart |
20.00 uur
grote zaal | € 27,50

MRT

Thom Hoﬀman,
Saskia
Temmink &
Storioni Trio
Vleugels

Topacteurs Saskia Temmink en Thom
Hoffman

vertellen

samen

met

het

excellente Storioni Trio het verhaal van
het opmerkelijkste liefdespaar uit de
geschiedenis van de klassieke muziek:
Clara en Robert Schumann. Clara
Wieck, een fenomenaal pianiste en
verdienstelijk componiste, trouwde in
1840 met componist Robert Schumann.
Haar

zwaarbevochten

huwelijk

met

Robert was liefdevol en turbulent. Ook
de intrigerende vriendschap met de nog
jonge Johannes Brahms komt aan bod
in deze luisterrijke samensmelting van
tekst, spel en muziek.
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cabaret

muziek
MRT

do 10 maart | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

Radomir Vasiljević and his Balkan
Orchestra
Theatertour 2021-2022

Radomir Vasiljević brengt met zijn orkest een opzwepende mix van kleurrijke

etnische muziek en virtuoos gitaarspel. De optredens van Radomir Vasiljević
balanceren tussen een luisterconcert en een Balkanfeest. Je wordt
meegenomen op een spannende muzikale reis, waar nostalgische gipsy
ballads en aanstekelijke dansnummers in een rap tempo worden afgewisseld.

vr 11 maart | 20.00 uur
grote zaal | € 27

Veldhuis & Kemper
Hou dat vast
Het is 20 jaar geleden dat de mannen voor het eerst samen op het podium
stonden. Je zou zeggen dat ze elkaar na zo’n tijd goed kennen, maar is dat wel zo?
Ze denken dat ze elkaar alles kunnen vertellen, maar of dat nou zo verstandig is...
Confronterend grappig is het in ieder geval wel! Met ontroering als onverwachte
bonus.
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cabaret

za 12 maart |
20.00 uur
grote zaal | € 26

MRT

Rundfunk

Todesangstschrei
Nadat je je door een jeugd vol dure
fouten,

zure

nederlagen

en

gure

afwijzingen heen hebt geworsteld en
het eindelijk tijd is om op eigen benen te
staan en van het leven te gaan genieten,
ligt er een oude, smerige vriend op de
loer die de rest van je leven naar je zal
gluren en in je nek zal hijgen: de DOOD.
Na Wachstumsschmerzen over de pijn
van het opgroeien, storten de jongens
van Rundfunk zich in Todesangstschrei
op de nietsontziende ellende van de
naderende dood. Lachen.
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grote zaal | € 19,50

MRT

show & musical

do 17 maart |
20.00 uur

Rob & Emiel

12+

Van Houdini tot Copperﬁeld
Een theateravontuur op hoog niveau,
waarin wonderen, geïnspireerd door
de

grootmeesters

van

de

magie

razendsnel voorbij komen! Met een
unieke mix van magie, illusie en
experimenten met jouw gedachten,
gaan Rob en Emiel terug naar hun
roots. Van Houdini tot Copperﬁeld: een
waanzinnige en schijnbaar onmogelijke
avond. Kunnen ze echt gedachten
lezen? Zweeft die persoon echt? Of is
het toch anders? Ervaar het gevoel van
het onmogelijke in het kwadraat.

100

kleine zaal | € 18,50

cabaret

do 17 maart |
20.15 uur

MRT

Jasper van Kuijk
Tot hier en niet verder

Jasper van Kuijk heeft een jaar op het
Zweedse platteland doorgebracht. Maar
om nou te zeggen dat dat hem milder
heeft gemaakt, nee. Als alles schreeuwt
om verandering, is redelijkheid dan nog
wel het juiste antwoord? Jasper vraagt
het zichzelf hardop af in Tot hier en niet
verder. In deze nieuwe voorstelling ﬁleert
hij weer met vrolijk cynisme zijn en onze
‘beschaving’. Lachen met het mes op
tafel.
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grote zaal | € 28

MRT

muziek

za 19 maart |
20.00 uur

Slagerij van
Kampen
Rhythm of Life
Met

de

hartverwarmende

energie

van de bandleden, indrukwekkende
set-ups, shows vol visuele effecten
en

de

onmiskenbare

kracht

van

de opzwepende drums is Slagerij
van

Kampen

een

fenomeen

van

wereldformaat geworden. In Rhythm
of Life vangen ze de schoonheid van
de aarde in de oerdrift van de drums;
een samensmelting van culturen, de
overweldigende natuurelementen en
de puurheid van het leven verwerkt
in de meest prachtige ritmes. Soms
groots en meeslepend, dan weer
ragﬁjn en verstillend.
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cabaret

dans

vr 25 maart | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,75

MRT

LAVA | Burning Bridges
FURIA

Furia is een niet te missen energiek, theatraal dansconcert met indringende
live muziek. Het is een rechtstreekse ode aan de kracht van de vrouw. Het
publiek wordt meegenomen op een moedige, poëtische en muzikale tocht
langs haar diepste zielenroerselen. Op zoek naar de bevlogen basis die
schuilgaat achter de emotie woede.

za 26 maart | 19.30 en 21.30 uur
kleine zaal | € 18,75

Frank van Pamelen, Jan J. Pieterse
en John Sleipen

TALK

Het wordt de meest onvergetelijke TALK ooit. Denkt hij. Helaas voor hem zijn er
twee anderen die er net zo over denken. En voor ze het weten, zijn de heren
verwikkeld in een woordenstrijd zonder weerga. Ze vullen en vallen elkaar aan,
troeven elkaar af met dansende PowerPoint en woordgoochelarij en proberen het
naar adem happende publiek voor zich te winnen.
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dans

familie
MRT

zo 27 maart | 13.00 & 16.00 uur
grote zaal | € 23

Mega Mindy

4+

Mega Mindy Theatershow
Mega Mindy vliegt opnieuw langs de theaters van Nederland met een
superspannende en fonkelnieuwe theatershow vol met leuke liedjes. Onze
mega-populaire superheldin komt weer voor een moeilijke opgave te staan,
maar ze zet alles op alles om het recht te laten zegevieren. Daarbij krijgt ze
uiteraard hulp van haar goede vriend Mega Toby. Maar ook alle Mega Mindy’s
en Mega Toby’s uit de zaal zullen alles op alles moeten zetten om te zorgen voor
een goede aﬂoop. Helpen jullie mee?

do 31 maart | 20.00 uur
grote zaal | € 22,50

The Ruggeds
Decypher

Na het Amerikaanse televisie avontuur World Of Dance, battles op olympisch
niveau en internationaal succes met hun shows Adrenaline en Between Us, is het
Eindhovense Breakdance collectief The Ruggeds terug in het theater. Jessy ‘Jazzy
Gypz’ Kemper, Niek Traa, Roy Overdijk en Virgil ‘Skychief’ Dey laten hun creativiteit
de vrije loop, kiezen hun eigen pad en zoeken betekenis in iets ogenschijnlijk
minimaals. Het resultaat: vier losse verhalen verbonden door video en gebundeld
tot één overweldigende voorstelling vol dans, acrobatiek en muziek die je uit je
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stoel blazen...

kleine zaal | € 19

cabaret

vr 1 april |
19.30 & 21.30 uur

APR

Johan Goossens
In het beste geval
Het leven loopt vaak net iets anders dan
het plaatje in je hoofd. De taart komt
anders uit de oven, voor de stralende zon
komt een wolkje en die vacature waar je
voor geknipt was, gaat toch naar iemand
anders. Maar we houden de moed erin,
soms tegen beter weten in. Ook Johan
moddert moedig voorwaarts. De insteek
is positief, de uitkomst ongewis. Of hij nu
nieuwe buren krijgt of ergens in China
een vaas omstoot, aan hem zal het niet
liggen: hij gelooft in het beste geval.
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muziek

show & musical

vr 1 april | 20.00 uur
grote zaal | € 25

Percossa
APR

Let Me In – Let Me Out
Een wervelwind aan muzikale stijlen, van slagwerkmuziek tot hilarisch
objecttheater. Let Me In - Let Me Out vertelt het verhaal van vier mannen die al
jaren als broeders over de wereld toeren en zo langzamerhand het onderscheid
tussen het echte leven en de showbizz niet meer zien. De rauwheid van vier
drummers, de kwetsbaarheid van vier romantici en de eenheid van vier broeders
die samen zijn gaan vallen met hun eigen toneelgrappen. Vastzittend in dit
bestaan proberen ze manieren te bedenken om uit de routine te breken.

za 2 april | 20.00 uur
grote zaal | € 27,50

Crazy Little Things
Queen: The Story

In korte tijd groeide Crazy Little Things uit tot een ware sensatie. Verwacht geen
opplaksnorren, stofzuigers of pruiken want deze muzikanten gaan terug naar
de essentie van de Queen-muziek. De band zal zowel de hardrock-kant als de
subtiliteit van Freddie, Brian, Roger en John tot leven wekken. Queen: The Story
is een theatershow die is gemaakt met het diepste respect voor wellicht de beste
band uit de pop- en rockhistorie.
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muziek

dinsdagmiddagserie

muziek

di 5 april | 13.30 & 15.30 uur
kleine zaal | € 19,80

Nani

APR

A tribute to Nina Simone
De veelzijdige singer songwriter Noam Vazana is thuis in Folk en Jazz,
en alles wat daar tussenin ligt. Zij eert met dit programma Nina Simone,
diva van de Soul. Nina Simone staat bekend als de prima donna van de
soulmuziek, maar als je aandachtig naar haar muziek luistert, hoor je ook
Folk, Jazz en Blues en zelfs klassieke muziek.

wo 6 april | 20.00 uur
grote zaal | € 24,50

Pater Moeskroen
Geeft Een Rondje!

Reden voor een feestje heeft Pater Moeskroen eigenlijk altijd, maar dit keer is
het voor de heren wel heel speciaal. Meer dan vijfendertig jaar geleden trok een
groep goedlachse studenten muziektherapie als straatmuzikanten via Parijs naar
San Sebastian, om terug te keren via Moeskroen, België. Vol muzikale ideeën en
met het plan de ‘trappist’ genaamd Pater Moeskroen als bier van wereldklasse te
introduceren, keerde men terug. Het beoogde biermerk werd de bandnaam, de
rest is geschiedenis.
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muziek

cabaret

wo 13 april | 20.00 uur
grote zaal | € 19,50

Rob Scheepers

APR

Gulzig

Rob is gulzig. Want waarom tevreden zijn? Hij wil meer likes, meer quality time,
meer optredens, meer borrelnootjes, meer schermtijd, meer borsthaar, meer
bezoekers en meer geld. Gewoon meer, meer, meer…van alles! Waarom? Om
indruk te maken. Op iedereen die hij kent. En niet kent. Maar wie wil dat nou
niet?

do 14 april | 20.00 uur
grote zaal | € 31,50

Rowwen Hèze

Het was een kwestie van geduld
Rowwen Hèze op z’n best; als ze de zaak moeten veroveren is de band in z’n
element. De liedjes als wapens in de strijd, volksliederen. Een feest van troost, zo
wil je ze zien in het theater. Zodra het startsein wordt gegeven gaat de vlag in de
grond en doet Rowwen Hèze waar ze het beste in zijn; muziek maken voor het
publiek van De Kring. Het was een kwestie van geduld…
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muziek

cabaret

do 14 april | 20.15 uur
kleine zaal | € 19,50

Kiki Schippers
APR

Meer

Leef! Alsof het je laatste dag is, of als het allerlaatste uur. Kiki doet niet
anders. Maar na jaren van dansen op de vulkaan, is het nu tijd om stil te
staan bij alles wat zich in de tussentijd heeft opgehoopt en vastgekoekt. Kiki
maakt de rekening op in een voorstelling met een overdaad aan scherpe
en ontwapenende liedjes, waarin ze zichzelf en de wereld niet spaart. Een
piano, een gitaar en een dijk van een stem, wat wil je eigenlijk nog meer?

vr 15 april | 20.15 uur
kleine zaal | € 22,50

Scrum
The last call

Tijdens het eerste bezoek aan folkpub The Royal Oak in Edinburgh ontstond
bij de mannen van Scrum het idee de Nederlandse theaters in te gaan met een
voorstelling die zich grotendeels zou afspelen in een kroegje. Nu, 10 seizoenen
later, valt het doek voor de pub van Scrum, The Dirty Glass. Nog één keer gaat
Scrum je meenemen in de ongedwongen sfeer, die zo typerend is voor de Schotse
en Ierse pubs.

109

grote zaal | € 25

APR

specials

vr 15 april |
20.00 uur

RUMAG.
René Watzema

De stem die al jouw diepste verlangens
hardop uitspreekt en jouw gedachten
altijd lijkt te kunnen lezen krijgt een
eigen theatertour. Met meer dan een
miljoen volgers is RUMAG het grootste
social media platform van Nederland
en is het de hoogste tijd dat we naar
jullie toekomen. Van de haat aan je
ex naar de liefde voor fastfood tot de
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gedeelde haat voor die ene collega.

klassiek

za 16 april |
20.00 uur
grote zaal | € 22

APR

Francis van
Broekhuizen
Bij twijfel hard zingen
Francis van Broekhuizen is een van
de bekendste operazangeressen van
Nederland. Haar eigen theaterconcert,
onder

de

twijfel

hard zingen, is een concert,

theatercollege

veelzeggende
en

titel

Bij

cabaretvoorstelling

ineen. Francis neemt je mee op reis,
zingt haar favoriete aria’s en liederen en
vertelt waarom die muziek haar zo raakt.
Zelf merkte Francis dat er in moeilijke
bepalende fases in haar leven maar
één ding op zat, gehoor geven aan haar
levensmotto: bij twijfel, hard zingen.
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familie

ma 18 april |
11.00 & 14.00 uur
grote zaal | € 19,50

APR

Brandweerman
Sam 2
+

De verloren piratenschat
Ahoy

maatjes!

Spannende

verhalen

gaan rond, want een beruchte piraat
heeft ooit zijn schatkist op Piekepolder
eiland verstopt. Om de eeuwenoude
dorpslegende

te

vieren,

wordt

een

speurtocht georganiseerd. Wie zal de
felbegeerde schat als eerste vinden? De
piratenteams gaan op pad! Maar, als de
ondeugende Norbert Puk zelf besluit op
schattenjacht te gaan en een dichte mist
om Piekepolder eiland verspreidt, staat
Sam voor een moeilijke uitdaging. Alle hens
aan dek voor Brandweerman Sam en zijn
vrienden!
Kom verkleed als brandweerman of piraat!
Na de voorstelling komen Brandweerman
Sam en zijn vrienden naar de foyer voor
een uitgebreide meet & greet.
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dans

cabaret

do 21 april | 20.00 uur
grote zaal | € 26

Roué Verveer
APR

Zo goed als nieuw

In Zo Goed Als Nieuw geeft Roué op originele en grappige wijze een eigen
kijk op de wereld. Een show die uiteraard weer helemaal bol staat van de
grappen. Je gaat gegarandeerd met een goed gevoel naar huis! Alvast
warmdraaien? Beluister de eerdere shows van Roué op Spotify!

do 21 april | 20.15 uur
kleine zaal | € 18,50

IRCompany
Kishan

In deze voorstelling onderzoekt Shailesh Bahoran de verhouding tussen hem,
zijn zoontje Kishan en de buitenwereld. Kishan is 8 jaar, non-verbaal en heeft
een ingrijpende autismespectrumstoornis (DSM-5 niveau 3). Ons wereldbeeld
wordt bepaald door de manier waarop wij die wereld zien; onze perceptie van de
werkelijkheid vormt die werkelijkheid. Maar hoe ziet Kishan de wereld? En hoe ziet
de wereld hem? Mag je slechts zijn wie je bent als dat binnen de kaders van de
maatschappelijke verwachtingspatronen valt?
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grote zaal | € 25

APR

muziek

vr 22 april |
20.00 uur

The Kik

The Kik hertaalt Eurovisie
In The Kik hertaalt Eurovisie neem
The Kik eenieder mee langs ouder- en
nieuwerwets
materiaal.

Eurovisie

Door

eigenhandig

Dave
hertaalt.

Songfestival
von

Raven

Origineel

en briljant uitgevoerd zoals alleen
The Kik dat kan. Al jaren steekt
zijn fascinatie en liefde voor het
bekendste muziekfestival van (in ieder
geval) Europa, niet onder stoelen of
banken. En dan met name die voor
de kwalitatief hoogstaande popsongs.
Denk aan Abba, France Gall en aan
The Common Linnets. Maar ook aan
Dana International en Bucks Fizz. Een
muzikale theatervoorstelling doorspekt
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van (on)gein.

grote zaal | € 29,50

muziek

za 23 april |
20.00 uur

APR

ABBA The
Music
ABBA The Music onderscheidt zich door
de songs zowel vocaal als muzikaal
op originele wijze te vertolken én bevat
nieuwe en verrassende uitvoeringen van
het ABBA-repertoire. Met veel energie
gebracht door een bijzondere groep
musici en vocalisten; allen groot ABBA
fan. Alle grote hits worden ten gehore
gebracht,

zoals

Waterloo,

Mamma

Mia, Dancing Queen, Does Your Mother
Know, Money Money Money, VoulezVous en Chiquitita.
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familie

vr 29 april |
14.00 uur
grote zaal | € 23,50

Belle en het
Beest 4

APR

+

Het hele dorp is in rep en roer.
Binnenkort wordt prins Dinand 21
jaar en gekroond tot koning. Hij mist
alleen nog een koningin aan zijn zijde.
De dorpsmeisjes zijn al druk bezig
met hun grootse trouwplannen. Alleen
Belle heeft een heel ander idee; het
mooie, slimme meisje droomt van
haar eigen grote avonturen buiten de
dorpsmuren. Wat moet zij nu met een
man? Intussen bereikt het grote nieuws
ook het tovenaarshuisje van Titus en
Fien. Maar, wacht eens even... als de
prins koning wordt, zal Fien nooit de
machtigste vrouw van het land kunnen
zijn! Samen met Titus bedenkt ze
een verschrikkelijke vloek: de prins
verandert in een lelijk beest. Zal hij
ooit nog de ware liefde vinden of blijft
hij voor altijd een afzichtelijk monster?
Trek je allermooiste kostuum uit de kast
en kom verkleed naar het theater! Na
aﬂoop van de voorstelling kun je met
alle acteurs op de foto tijdens een
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uitgebreide meet & greet.

specials

specials

za 7 mei | 20.00 uur
grote zaal | € 30

De Speld Theater
2061 of een ander jaar

Het satirische nieuwsplatform De Speld komt met een primeur en gaat in
première met het eerste theaterscript ooit geschreven met een algoritme.

MEI

De schrijvers van De Speld bewijzen dat het kan en gaan geheel in de stijl
van De Speld een unieke samenwerking aan met de technologie. Zo hebben
ze in de eerste mens-machine voorstelling het antwoord uitgerekend op de
aloude vraag: to be or not be? Het is to be. Verwacht een prikkelende en
satirische voorstelling. De ontdekking van de zwaartekracht is slechts een
incident vergeleken met de onthullingen in deze voorstelling.

wo 18 mei | 20:15 uur
kleine zaal | € 15

Stormkamer
De Salon

De Salon biedt een podium aan bijzondere stadsgenoten en lokale verhalen. In
een talkshow setting spreken regisseur Hanna van Mourik Broekman en een
gastcurator met inspirerende gasten over ‘anders denken’. Nuance van gedachten
en meningen, laten ons op een andere manier naar de wereld kijken. Tijdens de
salon wordt het publiek uitgenodigd om op zoek te gaan naar hoe we vanuit
verschillende perspectieven en meningen, samen deze wereld kunnen vormgeven.
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cabaret

wo 18 mei |
20.00 uur
grote zaal | € 39,75

MEI

Tineke
Schouten
Dubbel

Is het leven nu makkelijk of moeilijk? Is
het leven nu mooi of lelijk? Dat vraagt
Tineke zich al heel lang af. Natuurlijk,
in dit prachtige Nederland met onze
vrijheden en verworvenheden is het
leven meestal mooi en is het perfect uit
te houden, maar als je alle ellende van
de wereld tot je door laat dringen kun je
de boel behoorlijk somber inzien. Voelt
best dubbel, toch? Voor Tineke is dit
gegeven al bijna 40 jaar een grote bron
van inspiratie. Tijd voor een feestje, hoe
moeilijk kan dat zijn? Vanavond is het
leven mooi.
Ook voor blinden en slechtzienden!
Met audiodescriptie en ‘meet & feel’
inleiding door een blindentolk van Komt
het Zien! Bezoek de website van De
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Kring voor meer informatie.

familie

cabaret

vr 20 mei | 20.00 uur
grote zaal | € 32,50

Harrie Jekkers
Achter de duinen

In Achter de duinen vertelt Harrie Jekkers middels liedjes en conferences over
zijn Haagse jeugd. Over zijn Hagenese vader die hield van ADO, klaverjassen

MEI

en bier en over zijn Haagse moeder die meer Hagenaer was dan Hagenees
en die haar zoon de liefde bijbracht voor de iets meer verheven dingen van
het leven.

za 21 mei | 19.30 uur
grote zaal | € 19,50

De waanzinnige boombut van 52
verdiepingen 7
+

Meneer Monster

Ze zijn weer terug! Andy en Terry’s Boomhut is nu 52 verdiepingen hoog.
Met zo mogelijk nog meer fantastische uitvindingen. Een wortelkanon met
raketaandrijving, een Vermom-o-matic 5000, een opleidingsinstituut voor Ninjaslakken, een vliegende gebakken-ei-auto en een hypermodern detectivebureau
met hypermoderne detective-apparatuur. En dat is maar goed ook want Andy en
Terry moeten een groot raadsel oplossen. Meneer Grootneus is op mysterieuze
wijze verdwenen! Zo belanden de idioten in een waanzinnig avontuur…
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wo 25 mei | 20.15 uur
grote zaal | € 29,75

Guido Weijers
Masterclass Geluk

Vergeet alle zelfhulpboeken over geluk. Neem afscheid van zelfbenoemde

MEI

geluksgoeroes. Stop met mindfulness, yoga of meditatie! Guido blijft ver
weg van zweverig gedoe en belicht de wetenschappelijke kant van geluk.
Wat is geluk concreet? Waarvan worden we gelukkiger? Guido vertelt je er
meer over tijdens een vrolijk, wetenschappelijk theatercollege.

za 28 mei | 14.00 uur
kleine zaal | € 15

Superjuﬃe

5+

De toren van geluid
Als er een dier in gevaar is, verandert juf Josje in Superjufﬁe. Zodra ze een hap
van haar krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als een tornado door
de lucht. Zo redt ze alle dieren net op tijd! Al snel ontdekken haar leerlingen en
Hakim, de conciërge, haar bijzondere gave. Gelukkig beloven ze niets tegen de
strenge directeur te zeggen. Ondertussen gebeuren er hele vreemde dingen in de
stadsdierentuin….Komt Superjufﬁes hulp op tijd?
Gebaseerd op de Superjufﬁe boeken van Janneke Schotveld en illustrator Annet
Schaap.
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zo 29 mei | 14.00 uur

cabaret

za 28 mei | 20.00 uur

grote zaal | € 23,50

MEI

Christel de Laat
Hoe dan?!
In Hoe dan?! is Christel de Laat opnieuw
ouderwets op dreef. Moeiteloos pakt ze
de draad op van haar vorige shows en
vertelt op volstrekt eigen wijze over haar
worsteling met het leven. Dat resulteert
als vanouds in weergaloos hilarische
verhalen. Zonder enige schaamte gooit
Christel haar frustraties op tafel. Over de
gekmakende bureaucratie, de ellende
van

bevolkingsonderzoeken,

irritante

kinderen en niet te vergeten haar eigen
fysieke

ongemakken.

Want

Christel

spaart niemand, ook zichzelf niet!
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specials
JUN

vr 10 juni |
20.00 uur
grote zaal | € 31,50

Michael
Pilarczyk
Rust in je hoofd

Hoe kan het zijn dat we leven in een
van de meest welvarende gebieden ter
wereld en niet happy zijn? Waar komen
die

honderdduizenden

burn-outs

vandaan? Waarom zijn we te druk met
van alles en hebben we geen tijd om te
genieten van het leven? Ho stop! Druk
even de pauzeknop in bij jezelf. Michael
Pilarczyk vertelt wat je kunt doen om je
geluksgevoel te verhogen, je onrustige
gedachten te laten verdwijnen en hoe
je weer rust krijgt in je hoofd.
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Expositie ‘Mag ik deze dans?’
9 december 2021 t/m 15 maart 2022

De afgelopen vijf jaar onderzocht fotografe en
documentairemaakster Marieke de Bra de liefde.
Liefde laat je vliegen maar kan je ook totaal op je bek
laten gaan. Museum Tongerlohuys biedt Marieke de
kans haar zoektocht naar liefde te presenteren op
de plaats waar deze ooit begon, haar geboortestad
Roosendaal.
Voor meer informatie over de expositie bezoek de
website www.tongerlohuys.nl

MBO Dans is dé opleiding waar jouw talent centraal staat.
www.mbodansgoes.nl | Opleiding gevestigd in De Kring

Theaterwerkplaats Tiuri gelooft dat ieder mens talenten heeft.
Talenten die zichtbaar gemaakt moeten worden. In het bijzonder bij
mensen met een beperking. Want zij zijn tot veel, heel veel in staat!
www.theatertiuri.nl | Werkplaats gevestigd in De Kring
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Voor een aantal voorstellingen start de verkoop later in het seizoen.
Meer informatie en de start verkoop lees je op de website van De Kring.

CULTUUR UIT DE REGIO

zo 12 sep | 15.00 uur
zo 10 okt | 15.00 uur
zo 7 nov | 15.00 uur
zo 12 dec | 15.00 uur
zo 26 dec Kerstmatinee | 15.00 uur

Jazz750
Jazz750 organiseert jaarlijks een aantal jazzsessies, toegankelijk voor musici die

2 oktober | 21.15 uur
23 oktober | 21.15 uur
2 april | 21.15 uur
23 april | 21.15 uur
Over de Tong | Gratis entree

Sooz

samen wil spelen met anderen, onder begeleiding van een professioneel trio.

Kom na aﬂoop van een aantal geselecteerde voorstelling naar Over de Tong voor

Deelnemers zijn weer welkom om samen met het begeleidingstrio een sfeervolle

een gezellige Sooz-avond. Plaatjesdraaiers Mart Musters, George Fassaert, Eric

en swingende middag te verzorgen in De Kring. Deelnemers kunnen zich

van Deelen en Peter van de Broek trakteren de bezoekers op een stortvloed aan

aanmelden via de website van De Kring. Gedurende deze sessie is er speciale

hits uit de jaren ’60, ’70 en ’80: van ABBA tot The Trammps en van de Rolling

aandacht voor een groep talentvolle jeugdspelers, die een aantal verassende

Stones tot Tavares.

optredens zal verzorgen.
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za 9 oktober | 20.00 uur

za 9 oktober | 21.00 uur

grote zaal | € 22,50 | t/m 12 jaar € 10

grote zaal | € 13,50

Jan Koevoet
JAN KOEVOET IN CONCERT – 20 JAAR
Al 20 jaar staat Jan Koevoet, als schrijver en vertolker van het Nederlandse lied,
op de bühne. Bij zo’n jubileum hoort natuurlijk een feestje. Met muziek, dans
en hoogstaande solo-acts gaat het publiek ongetwijfeld genieten van een
verrassende en spectaculaire show, met medewerking van o.a. een live band,
Manfred Jongenelis (accordeon), backing vocals, een showballet en presentator
Bagiyo van der Leemputte. Na het concert is er een afterparty met DJ en
optredens van lokale artiesten.

Disco Inferno
Disco Inferno 70’s/80’s
Sta-concert - Wat een heerlijke tijd, de jaren 70 en 80. Met talloze, onvergetelijke
hits die je zeker kent en waarop je zo lekker kunt dansen. Kom naar de derde
editie van Disco Inferno 70s/80s. De DJ laat de muziek spreken en draait alleen de
allerlekkerste hits uit de jaren 70 en 80: Earth, Wind & Fire, The Trammps, Barry
White, Tavares, George Michael, Michael Jackson, Madonna en Chic. En je hoort
af en toe een guilty pleaure van Abba, Dolly Dots, The Osmonds en The Rubettes.
Let’s dance!
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za 20 november | 15.30 & 19.30 uur

zo 28 november | 12.00 & 14.00 & 16.00 uur
grote zaal | € 7,75

Studio Sisa

Sint Nicolaas Comité Roosendaal

Alice in Wonderland

Sinterklaas en de inpakmachine

“Alice en Margret, kunnen jullie je aandacht alsjeblieft bij

Als de pakjesboot op weg naar Nederland in een zware storm terecht komt. Worden alle ingepakte

de les houden?” “We willen wel, maar hoe kunnen we nu

chocoladeletters nat. Sinterklaas geeft, bij aankomst in het grote pietenhuis, niet de goedkeuring om

opletten als er in het boek geen plaatjes staan?” Alice en

deze chocoladeletters in de schoenen van de kinderen te stoppen. Ze moeten allemaal opnieuw worden

Margret vervelen zich tijdens de geschiedenisles van hun

ingepakt. De pieten besluiten een inpakmachine te bestellen zodat ze alle letters niet met de hand hoeven

moeder. Wanneer er een konijn met een vest en een horloge

in te pakken. Maar als ze bij het monteren van de machine de handleiding niet goed lezen werkt de

haastig voorbijkomt rennen, gaan ze haar nieuwsgierig

machine toch anders dan bedoeld. Ieder kind krijgt nu de verkeerde chocoladeletter in zijn schoen. Het

achterna. Ze rennen door een poort en komen terecht in

hele Sinterklaasfeest dreigt volledig te mislukken als de pieten niet snel een oplossing weten te vinden.

een wereld vol wonderen. Ze gaan samen op avontuur en
komen de meest merkwaardige wezens tegen en komen

Ben je benieuwd of de pieten ervoor kunnen zorgen dat iedereen toch de juiste chocoladeletter krijgt zonder

uiteindelijk terecht op de wegen van de Harten Vrouw.

dat Sinterklaas erachter komt? Kom dan kijken naar deze nieuwe vrolijke en gezellige Sinterklaasmusical.

Zal ze hun hoofden sparen? Alice in Wonderland is een
theatervoorstelling gebaseerd op het boek van Lewis

Sinterklaas en de inpakmachine is de vierde Sinterklaasmusical die wordt geschreven en geregisseerd

Carrol, vol humor en fantasie. Gespeeld door de leerlingen

door Bram van Arendonk.

van Studio Sisa.
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vr 10 december | 20.15 uur
za 11 december | 20.15 uur (succesoptie)

zo 12 december | 13.00 & 17.00 uur
grote zaal | € 13,75

kleine zaal | € 16,75

Sebas & Wes
Als het morgen maar weer goed is
Stel je voor: Je hebt keihard gewerkt en je hoofd stroomt over. Je bent echt toe
aan vakantie. Even de rust pakken in de natuur. Waar ga je dan naartoe? Juist!
Naar de camping. Maar laten we eerlijk zijn: van een overvol zwembad en te
nieuwsgierige overburen, daar word je niet vrolijk van. Gelukkig brengen Sebas
& Wes daar verandering in! Zij heten je van harte welkom op ‘Camping De Gekke
Geit’, waar ze ervoor zorgen dat je écht tot rust komt en een onvergetelijke week
weg kan. En onvergetelijk, dat wordt het zeker…
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Studio Sisa
Kerstvoorstellingen
Eindelijk! We mogen weer! Leerlingen van Studio Sisa staan te popelen om weer
het podium te beklimmen. Leerlingen vanaf 2,5 t/m 20 jaar komen samen op
12 december om te dansen, zingen en spelen! We nodigen dan ook alle fans uit
om te komen genieten van ons feestje!

muziek
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Bezoek de Kapelconcerten in Halderberge:
Zemlinsky Quartet
Do 30 september 2021 om 20:00 uur
Erasmus Trio
Zo 7 november 2021 om 15:00 uur

Ella van Poucke & Caspar Vos
Zo 28 november 2021 om 20:00 uur

vr 17 & za 18 december 2021 | 20.30 uur

Anna Fedorova
Zo 6 februari 2022 om 15:00 uur

kleine zaal | € 15

Young Talent Orchestra
Zo 13 maart 2022 om 15:00 uur

Top 2000 van Roosendaal

Lisa Jacobs & The String Soloists
Zo 24 april 2022 om 15:00 uur

Sta-concert - Na een jaartje rust is de Top 2000 van Roosendaal dit jaar

MM4Hands
Zo 15 mei 2022 om 15:00 uur

weer twee avonden te beleven in de kleine zaal. Je kiest voor een gezellige
avond uit met live band, bekende hits uit de top 2000 en de beste vocalisten
van Roosendaal. Een avond om elkaar te ontmoeten, te dansen en te zingen

Kijk voor verdere informatie op
www.cultuuroudenbosch.nl

met een drankje in de hand. De stoelen gaan eruit, de bar komt erin, je luistert
naar de klassiekers van de top 2000 en na de pauze gaan de voetjes zeker
van de vloer.

cultuur
oudenbosch
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di 28 december |
14.30 uur & 19.30 uur

familie
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zo 26 december |
16.00 uur (première)

wo 29 december |
14.30 uur en 19.30 uur
grote zaal | € 15 | t/m 12 jaar € 10
(alleen bij voorstelling om 14.30 uur)

Stichting JONG! Theater
Scrooge
Na de oersaaie kerst van 2020 is het dit jaar tijd voor een
spetterend kerstfeest! En hoe kan dit beter gevierd worden
dan met hét kerstverhaal? Gebaseerd op het wereldberoemde
boek van Charles Dickens presenteert JONG! deze kerst
de musicalproductie Scrooge. De voorstelling vertelt het
wereldberoemde verhaal van de gierige Scrooge en zijn
ontmoeting met drie kerstgeesten. Scrooge is een bonte en
bruisende musicalvoorstelling voor jong en oud boordevol
muziek, kleur en spektakel. Met traditiegetrouw de première
op de middag van Tweede Kerstdag. Een productie met
het wáre kerstgevoel om met het hele gezin vanouds in
ondergedompeld te worden!
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kleine zaal | € 15,95
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vr 7 & za 8 januari |
18.30 & 20.15 & 21.00 uur

Stichting
PuurSzang
Eleanor Rigby –
een Beatles popstory
Al van kleins af aan ontwikkelt Benjamin,
zoon van Desmond en Molly Jones, een
gave waarmee hij het openbaar vertellen
van wonderlijke verhalen tot een ware kunst
verheft. Rondom hem verzamelt zich een
klein straattheatergezelschap, waarvan ook
de mooie, getalenteerde Eleanor Rigby deel
uitmaakt. Net als tussen die twee de vonk
stilzwijgend overspringt en een gouden
toekomst gloort, doet een duivels tweetal z’n
intrede op “d’Ouwe Markt”. Niets zal daarna
ooit meer hetzelfde zijn!
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zo 13 maart | 15.00 uur

vr 18 & za 19 maart | 20.15 uur

grote zaal | € 10,25 | t/m 12 jaar € 8,75

kleine zaal | € 14,50

Graag Gedaan

Roosendaals Toneel

De onbekende opdracht

Vrienden!?

Tijs vindt een munt op de Oude Markt in Roosendaal. Als hij die munt oppakt,

Wat is er eigenlijk gezelliger dan een avondje doorbrengen met je beste vrienden?

verdwijnt hij naar de 17e eeuw. Hij kan pas terugkeren als hij een opdracht heeft

Genietend van een goed maal, genietend van een goed gesprek, genietend van

uitgevoerd. Maar wat is die opdracht? Is dat het redden van het kruidenvrouwtje?

elkaars gezelschap, het zou weer een perfecte avond kunnen worden. Maar hoe

Moet hij de turfstekers helpen tegen de edelen? Of heeft het iets te maken met

goed kennen jullie elkaar eigenlijk? Zijn jullie altijd eerlijk tegen elkaar geweest?

de liefde van Lidewyde en Jan? Tijs weet het niet. Als hij de onbekende opdracht

Hebben jullie nooit geheimen voor elkaar gehad? Tijdens deze avond komen we er

niet uitvoert, moet hij voor altijd in de 17e eeuw blijven.

achter of we te maken hebben met trouwe vrienden of met perfecte vreemdelingen.

Fotograﬁe: Pieter Dhaeze

toneel
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za 9 & zo 10 april | 14.00 uur
grote zaal | € 15

Theatergroep Respect

zo 10 april | 15.00 uur
kleine zaal | € 17,50 | tot 18 jaar: € 10

Roosendaals Gemengd Koor
Lenteconcert 2022 ‘Music-All-In’

Mal-ei-zie-je
Het Roosendaals Gemengd Koor zorgt voor een onvergetelijke muzikale reis. Via het Oostenrijkse
Het is weer bijna Pasen en de Paashaas is druk met al zijn

Salzkammergut uit de operette Im weissen Rössl voert het je mee naar de zomerse katoenvelden van

dierenvrienden. Er moet voor elk kind een paasei komen! Dat valt

South Carolina uit Porgy and Bess. Na een spetterend muzikaal intermezzo, Points of Jazz, gespeeld

niet mee met twee hongerige monstertjes en een Maleisische

door Michaël Mannes en Nadia Rutkovska op twee vleugels, keren we terug naar de straten van New

prins, die komt vragen of er ook voor de kinderen in Maleisië

York in West Side Story, om vervolgens in de opera van Parijs naar The Phantom Of The Opera te

iets lekkers kan komen, maar geen chocola, want die smelt.

luisteren. Het tweede muzikaal intermezzo, Trio Elégiaque nr.1 wordt verzorgd door Herlinde Verjans

Een mooi klusje voor opa toverhaas. Kortom, een drukte van

(viool), Nele Gilis (cello) en Michaël Mannes (piano), waarna het koor op de revolutionaire barricaden

belang met veel vrolijkheid, zang en dans. Met medewerking

van Parijs klimt in Les Misérables. Muzikale leiding is in handen van dirigent Michaël Mannes en

van Studio Sisa, Rondomtrom, Alex Buijk en Marijn van Geel.

pianiste Nadia Rutkovska. De afterparty wordt verzorgd door big-band No Guts, No Glory.
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zo 15 mei |
13.00 & 17.00 uur
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za 14 mei |
15.00 & 19.00 uur

grote zaal | € 18

Dansschool ENcore
ENscene 9
We mogen weer! Op 14 en 15 mei houdt Dansschool ENcore
uit Kapellen (België) een feestje op het podium in theater De
Kring! Alle dansers zijn laaiend enthousiast om te tonen waar
ze al deze tijd zo hard aan gewerkt hebben. ENcore neemt jong
en oud mee in een nieuwe en weer spetterende voorstelling
waar samen zijn en vreugde delen centraal staan. Voel zelf het
plezier dat tijdens de voorstelling van het podium spat. Onze
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dansers delen graag hun passie met jou!

dans
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za 18 & zo 19 juni

grote zaal | € 37,50

grote zaal | € 15 | t/m 12 jaar € 11,50

Mnozil Brass

Het Dansatelier Roosendaal

GOLD- THE BEST OF

Alice in Wonderland

In 1992 hadden zeven jonge blazers het geluk om deel te kunnen nemen aan de reguliere

Alice in Wonderland is geïnspireerd op het bekende sprookje. Het verhaal

muziekserie in het restaurant Gasthaus Mnozil onder auspiciën van Josef Mnozil.
Mnozil Brass geeft nu concerten over de hele wereld: van het Europese continent tot
Israël, Rusland, China, Taiwan, Japan, Canada, de VS en Australië. Mnozil Brass geeft
zichzelf en het publiek daarom het 27ste verjaardagscadeau van een Deﬁnitief Beste
van Anthology Greatest Superhits Celebration Show, kortom: “Gold”.

CULTUUR UIT DE REGIO

vr 3 juni | 20.00 uur

begint op een tuinfeest, waar Alice een wit konijn voorbijziet rennen. Alice
besluit er achteraan te gaan en valt in het konijnenhol. Ze komt terecht in een
wonderlijke sprookjeswereld. Daar beleeft Alice de vreemdste avonturen. Ze
komt in een prachtige tuin waar de wrede Hartenkoningin aan de macht is. De
Hartenkoningin is niet blij met de komst van Alice en laat haar terechtstaan voor
de rechtbank. Hoe zal dit aﬂopen?
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Algemene
informatie
KAARTVERKOOP EN TICKETS
KAARTVERKOOP

Kaartverkoop verloopt online via onze
website. Je kan daarnaast contact opnemen
met onze kassa om een reservering te
plaatsen. Dit doe je door een e-mail te sturen
naar kassa@dekringroosendaal.nl of te
bellen naar 0165 - 555 555. Telefonisch zijn
we bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van
13:30 uur tot 16:30 uur.

KAARTEN BESTELLEN

Voor het reserveren van kaarten via
de telefoon of per e-mail worden
administratiekosten à € 0,75 per kaart in
rekening gebracht (met uitzondering van
rolstoelgebruikers), met een maximum van
€ 7,50. Het toezenden van je tickets per post
kost € 4,50.

DIGITAAL BESTELLEN

Om via de website te reserveren, dien je een
account bij ons te hebben. Dit kun je op de
website aanmaken. Heb je al een account?
Dan kun je het beste eerst inloggen voordat
je gaat reserveren. Na het versturen van je
bestelling ontvang je binnen enkele minuten
een bevestiging met je reservering. Nadat de
reservering afgerond is, ontvang je binnen
enkele minuten een bevestiging. Je tickets
kan je downloaden via je account onder ‘mijn
agenda’.
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E-TICKETS – PRINTEN IS NIET NODIG

E-tickets hoef je niet per se te printen. Je mag
de tickets ook via je smartphone laten zien.
Scheelt weer een handeling en is bovendien
milieubewust.

ALLES IN 1 PRIJS

De kosten voor een consumptie en de
administratiekosten zijn verwerkt in de
entreeprijs. Sommige voorstellingen zijn
uitgesloten van de inbegrepen consumptie.

CADEAUBONNEN

Je kunt bij ons ook betalen met een VVVbon, cadeaubon van De Kring of de Podium
Cadeaukaart (PoKaDoKa). Maak hiervoor
telefonisch een afspraak met onze kassa.

De Kring is overgegaan op een ‘cashless’
betaalsysteem. Aan de kassa, en bij de bar
kun je niet meer met contant geld betalen.
Je kunt daar contactloos betalen of pinnen.

hier rekening mee te houden. Kom je met
een buggy of kinderwagen naar De Kring?
Vraag onze medewerkers bij de bar waar
je de buggy of kinderwagen het beste neer
kunt zetten. Voor de allerkleinsten hebben
we stoelverhogers. Voor aanvang van alle
familievoorstellingen zijn deze verkrijgbaar
bij de bar.

SERVICEMAIL

BEREIKBAARHEID

JE BEZOEK
CASHLESS BETAALSYSTEEM

Een aantal dagen voordat je naar een
voorstelling komt, sturen we je een
servicemail met de laatste informatie over
de voorstelling. Denk aan aanvangstijd,
verwachte eindtijd, informatie over parkeren
en leuke extra’s.

MINDERVALIDEN

De Kring is goed bereikbaar voor mensen
in een rolstoel. Speciaal voor hen kan in de
zaal een beperkt aantal plaatsen worden
vrijgemaakt. Geef het bij je bestelling door
als je hiervan gebruikt wilt maken. Een
telefoontje naar de kassa is voldoende
om deze plaatsen te reserveren. De
impresariaten staan het De Kring niet toe om
begeleiders gratis de voorstellingen te laten
bezoeken.

SLECHTHORENDEN

Zowel de grote als de kleine zaal van De Kring
zijn voorzien van een meeluistersysteem
voor slechthorenden met of zonder
gehoorapparaat. Voor aanvang van de
voorstelling is kosteloos een hoofdtelefoon te
verkrijgen bij de bar. Deze dient hier na aﬂoop
weer te worden ingeleverd.

KINDEREN EN BABY’S

Baby’s mogen helaas niet in de zaal. Bij
kindervoorstellingen staat meestal een
leeftijdsindicatie. Kinderen jonger dan
deze leeftijdsindicatie kunnen wij niet
toelaten. De indicatie geeft aan voor welke
leeftijdscategorie de voorstelling is gemaakt.
Die indicatie is gebaseerd op de inhoud en
de lengte van de voorstelling. Wij vragen je

Voor informatie over de bereikbaarheid van
De Kring verwijzen we je graag naar onze
website.

PARKEREN - ONLINE RESERVEREN

Vanaf nu is het mogelijk om je parkeerkaart
voordeling online te bestellen via:
www.parkerenroosendaal.nl/schouwburgde-kring. Bekijk de website voor meer
informatie.

THEATERTAXI

Voor bezoekers van De Kring rijdt Taxibedrijf
De Groen voor en na de voorstelling. Binnen
de stadsgrenzen van Roosendaal kost een
retour € 15 en een enkele rit € 7,50 per
persoon. Kom je uit een van de kerkdorpen,
dan betaal je voor een retour € 25 en een
enkele rit € 12,50 per persoon. Reserveren
is mogelijk tot 15.00 uur op de dag van de
voorstelling. Bel dan naar Taxibedrijf De
Groen: 0165-533434.

VOORSTELLINGEN
AANVANG

We ontvangen je graag bij de hoofdingang
van De Kring vanaf een uur voor aanvang van
de voorstelling. De aanvangstijd vind je terug
op je (e)-ticket.

PAUZE EN EINDTIJD

In de servicemail ontvang je meer informatie
over de pauze en eindtijd.

GEBRUIK MOBIELE APPARATEN EN CAMERA
Het is niet toegestaan om tijdens een
voorstelling gebruik te maken van je
mobiele telefoon, te fotograferen, te ﬁlmen
of geluidsopnamen te maken, tenzij anders
aangegeven. De artiest of het gezelschap
kan op grond van beeldrechten je materiaal
in beslag nemen.

VERPLAATSTE OF GEANNULEERDE
VOORSTELLING

De Kring behoudt zich het recht voor
om voorstellingen te verplaatsen naar
een andere datum of een andere zaal.
Bovendien kan het voorkomen dat een
voorstelling wordt geannuleerd. We
communiceren deze belangrijke informatie
hoofdzakelijk via e-mail. We raden het dan
ook ten zeerste aan om je e-mailadres
aan ons bekend te maken door dit zelf
toe te voegen aan je accountgegevens
of telefonisch aan een van onze
kassamedewerkers.

IK WIL ANNULEREN

Toegangsbewijzen kunnen tot uiterlijk één
week (7 dagen) voor de voorstelling geruild
worden voor een andere voorstelling in
hetzelfde seizoen of ingewisseld worden voor
een digitaal tegoed. Dit digitale tegoed komt
op je account te staan en is niet inwisselbaar
voor contanten. Voor deze ruilservice
brengen wij € 1,50 annuleringskosten per

kaartje in rekening. Om te annuleren, kun je
contact opnemen met de kassa (0165 - 555
555 / kassa@dekringroosendaal.nl)

ANNULERINGSVERZEKERING

Bij het reserveren van kaarten kun je voor
€ 1 per kaart een annuleringsverzekering
afsluiten. Die vergoedt je kaarten als je
plots verhinderd blijkt te zijn, als gevolg
van ernstige ziekte, ongeval, noodzakelijke
medische ingreep, overlijden en/of ernstige
zaakschade. Het voordeel van deze regeling
boven de reguliere annuleringsregeling (zie
hiervoor) is dat je je geld terugkrijgt in plaats
van een digitaal tegoed. Daarbij kun je tot
1 minuut voor aanvang van de voorstelling
gebruikmaken van de verzekering. Lees de
voorwaarden voor deze verzekering goed
door.

CORONA

Voor de laatste maatregelen omtrent corona
verwijzen we je naar de website van het
RIVM. Heb je klachten? Meld je op de dag van
de voorstelling voor 16.00 uur af via kassa@
dekringroosendaal.nl en je kaarten worden
omgezet in een digitaal tegoed (exclusief
annuleringskosten van € 1,50 per kaart). Heb
je een annuleringsverzekering aangeschaft?
Dan heb je recht op een volledige restitutie
van het bedrag.
Bij het ter perse gaan van deze brochure
gelden in De Kring nog de volgende regels:
• Houd 1,5 meter afstand van anderen
• Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je
handen. Nies en hoest in je elleboog
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct
testen
De Kring werkt volgens de
bezoekersvoorwaarden van de VSCD.
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Druk-, zetfouten en prijswijzigingen in deze theaterbrochure voorbehouden.

Colofon

Contact

Openingstijden Theaterkassa

Programmering
Simone Kort

Adresgegevens
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
0165 - 55 55 55
info@dekringroosendaal.nl
www.dekringroosendaal.nl

De kassa is telefonisch bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur.
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Kirsten van Oosterhout
Ontwerp en lay-out
Amy Oomen
Advertentieverkoop &
drukwerk (begeleiding)
Mediapalet BV

De Kring Roosendaal
De Kring Roosendaal
Dekringroosendaal

In De Kring Roosendaal zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en
Concertgebouw Directies (VSCD) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank van Amsterdam
onder nummer 268/2002. Lees de algemene bezoekersvoorwaarden op www.dekringroosendaal.nl.

Met dank aan:

De Kring is een vaste partner van het samenwerkingsverband:
DEZE ACTIVITEITEN WORDEN MEDE UITGEVOERD MET

subsidie
VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
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