Theaterprogramma
2017 – 2018
Na een mooi en geslaagd theaterseizoen zijn wij volop bezig geweest met de
voorbereiding van het programma 2017-2018.
Het komende seizoen laat een heel bijzonder scala aan voorstellingen zien. Het
programma is breed samengesteld en ook in aantal uitgebreid, maar het is vooral
in kwalitatief opzicht heel bijzonder. Elk jaar opnieuw willen we een
kwaliteitsslag maken en dat is ons dit jaar – meer dan ooit - gelukt met prachtige
toneelvoorstellingen, maar ook op het gebied van cabaret, kleinkunst, flamenco,
Portugese, Ierse en Hongaarse volksmuziek etc.
Als u gebruik wilt maken van ons speciale abonnement dan geniet u bovendien
van een korting van ruim 30%. Bij een afname van meer dan zes voorstellingen
loopt die korting zelfs nog verder op. Als u op tijd bestelt voorkomt dat een
teleurstelling.
Kijk even mee en geniet alvast!

“THE FAIR-HAIRED BOY”
Blue Dew
Een optreden van Blue Dew is een reis door de geschiedenis van het oude
Ierland. Verhalen over het bestaan van de Ieren in een tijd dat dit werd
geteisterd door honger en armoede, maar dat ook hechte vriendschap kende,
familieleven en zorgzaamheid voor elkaar. In hun ballades gaven ze uiting aan
hun zorgen en verdriet.
De muziekvoorstelling “The fair-haired boy” vertelt over het avontuur van de
Ierse Rowan. Een kleine jongen die zo graag al groot wil zijn dat hij in een
sprookjesachtige wereld vol muziek belandt. Een wereld die steeds meer
werkelijkheid wordt naarmate hij ouder wordt.
Het speelt in de tijd waarin muzikanten en beroepsvertellers van boerderij naar
boerderij trekken. Muzikanten met een onuitputtelijk repertoire van vrolijke
melodieën en droevige ballades. Vertellers trekken rond en vertellen hun
verhalen bij het vuur van de turfkachel. Zo verzekeren muzikanten en vertellers
zich van hun dagelijkse hap eten en een plek voor de nacht. Want wie wijst een
muzikant de deur die hoop en troost brengt? Wie stuurt een verhalenverteller
weg voordat hij het einde van zijn verhaal kent?
Zaterdag, 23 september 2017 – 20.15 uur

Entree: € 11,--

“DE VIER ZUSTERS”
Nieuw Tongers Toneel/auteur: Claire Swyzen
“Vier Zusters”, over het leven dat voorbijtrekt.
Jarenlang lijkt het leven hen jong te houden, maar plots – binnen verloop van
een jaar – komen er rimpels in de vijver van hun leven.
Marie, Lies, Martha en Vera, de vier zusters, verhalen flarden uit hun leven in
een collage van situaties en herinneringen, soms erg herkenbaar, dan weer
vreemd en hilarisch. Soms aangrijpend en dan weer komisch.
Het begint met de 4 zussen die samen op reis gaan naar Venetië om er
champagne te drinken op “de borstkanker” van Marie en het eindigt met de
groeipijnen van de jongste, Lies. Daartussen zitten het overlijden van de vader
met, daaraan verbonden, de noodzakelijke opruiming van het ouderlijk huis,
maar ook nog heel wat andere situaties die zo uit het leven gegrepen zijn.
Christel Albert, Fabienne Timmermans, Kristl Tomsin en Magda Truyers houden
u 2 uur gefascineerd in uw stoel met prachtig acteerwerk in steeds wisselende
situaties.
Als u achteraf hoort van vrienden wat u gemist heeft dan is het nagelbijten. Dit is
een heel bijzondere voorstelling die u echt niet mag missen.
Zaterdag, 7 oktober 2017 – 20.15 ur

Entree: € 11,--

HAJNALI-HUNGARY
Hajnali-Hungary staat voor gepassioneerde, opzwepende volksmuziek van
Hongaren, Roemenen en zigeuners uit het voormalige koninkrijk Hongarije. In
een wervelende show met muziek, zang en dans wordt u meegenomen naar het
land van paarden, poesta’s en pálinka, boerenbruiloften, dansfeesten en
nachtelijke klaagzangen. Hajnali-Hungary overrompelt u met de mooiste
melodieën ter wereld. Hartverscheurend, melancholisch, opzwepend,
temperamentvol en meeslepende dansmuziek. Dramatische klaagliederen en
wondermooie luistermuziek uit een land met een bewogen verleden. Het
culturele erfgoed van de Hongaren is een vat boordevol emoties met grote
contrasten van zware melancholie tot uitbundig feestgedruis. Het danspaar van
het Karpaten Ensemble verrast u met prachtige, spectaculaire Hongaarse dansen
in originele kostuums.
Zaterdag, 14 oktober 2017 – 20.15 uur
Entree: € 11,--

“RUGSLURF”
De Rode Horde
RUGSLURF is de splinternieuwe voorstelling van theatergroep De Rode Horde.
Humor op de vierkante millimeter. Of het nu gaat over een Oegandese
Kuifkanarie, een Zwitserse herder, een blonde rasta of een gewoon fenomeen:
De Rode Horde scheert ze allemaal over één kam. De figuren in Rugslurf weten
elk gesprek en elke alledaagse situatie te laten ontsporen en elkaar tot wanhoop
te drijven. Hoe dat komt? Ze hebben geen idee! Wat dat betreft zijn het net
echte mensen.
De Rode Horde krijgt met zijn eigengereide en droge humor al jaren een
groeiende groep fans aan het lachen. Wil je je ook wel eens een avond vermaken
en lachen om een ander: kom naar Rugslurf! Kijk ernaar, kijk dan naar jezelf en
naar de mensen die je kent en wees opgelucht: het kan altijd erger!
“Kolder op niveau, zonder dat het plat wordt.” (Kees Plet – stoomwalschauffeur)
“De Rode Horde is het best bewaarde geheim van de Open BAC” ( A.
Koekelghem)
Iedere overeenkomst met bestaande personages berust op louter toeval, behalve
als u ze kent.
Zaterdag, 28 oktober 2017 – 20.15 uur
Entree: € 11,--

SANSEVERIA’S
De drie vrouwentongen: Sandra, Vera en Ria vormen samen De Sanseveria’s. Zij
brengen op humoristische wijze een uniek liedjesprogramma en staan garant
voor een avondje ouderwets amusement met een lach en een traan. Hun
repertoire bestaat uit een eigen vertolking van Nederlandstalige liedjes uit de
50er tot en met de 70er jaren, aangevuld met zelfgeschreven liedjes en teksten.
Gewapend met slagwerk, toets-, snaar- en blaasinstrumenten creëren de
Sanseveria’s een eigen instrumentaal geluid met karakteristieke samenzang.
Kom luisteren en kijken om te genieten van liedjes uit vervlogen tijden.
Zaterdag, 4 november 2017 – 20.15 uur
Entree: € 11,--

PIETER VERMEULEN’S RY COODER CONNECTION REVISITED
The Cooder Connection is ontstaan uit pure liefde voor de muziek van Ry Cooder.
Meestergitarist Pieter Vermeulen is de frontman van de band. Weinig muzikanten
kunnen de muziek van Cooder aan. Smaak en gevoel voor muzikale intentie is
nodig om deze muziek integer te spelen. Samen met Angelo Bombrini op
accordeon, Geert Roelofs op drums en basveteraan Simon Roelofs speelt The
Cooder Connection zijn muziek, doorleefd en intens. Voor deze theatertoer is de
band uitgebreid met zanger Ron Bormans. In deze samenstelling komen de ware
Cooderfreaks bij elkaar. Waarbij Bormans de bekende Rootsmusician Lowell
George van de legendarische band Little Feet doet herleven. Dit levert een
aparte muzikale kruisbestuiving op die niet gemist mag worden.
Zondag, 17 december – 15.00 uur.
Entree: € 11,--

“MET DE REVUE DE BOER OP”
Luider & Van Donselaar
Luider & Van Donselaar is het Nederlandse antwoord op French&Saunders. Ze
wonnen het Amsterdam Kleinkunst Festival, kregen een grote schare fans en
stonden voor uitverkochte zalen.
In het stormachtige leven van Luider & Van Donselaar gebeurt altijd wat. Terwijl
Elly schrijft, leert, mediteert en droomt van haar eigen retraitecentrum aan de
turquoise zee en het delen van rust, liefde en kennis, staat “madre de familia”
Elianne met toeters en bellen op tafel, maakt toertochten op een motor en loopt
voorop in de polonaise met verstandelijk gehandicapten.
Wat hen verbindt? Plezier, humor en hun passie voor koken en het leven. Taart
eten aan een hooiberg aan zee, met de boerenkapel in de branding. Resultaat:
een zeer uiteenlopend en puur programma met zowel mooie, als doldwaze
momenten en prachtige liedjes.
Zaterdag, 13 januari 2018 – 20.15 uur
Entree: € 12,50

“CLOACA”
door Theatergroep Blik/ auteur Maria Goos
Cloaca is een verhaal over mannenvriendschappen. Vier mannen van midden
veertig zijn door omstandigheden even weer bij elkaar, in een soort reünie van
hun studietijd waarin ze een hecht clubje vormden. Van hun levens is niet alles
uitgekomen waar ze van droomden. Maatschappelijk zijn ze alle vier redelijk tot
goed geslaagd, maar in hun privé-levens schort het aan van alles. Hoewel ze de
schijn ophouden van solidariteit laten ze elkaar, als het erop aan komt, vallen in
hun streven om hun eigen ambities te vervullen. Wat een hechte vriendschap
leek, stelt uiteindelijk bitter weinig voor. Deze mannen kiezen meedogenloos
voor zichzelf.
De mannen besluiten in een opwelling van solidariteitsgevoelens elkaar uit de
brand te helpen. Maar als blijkt dat het wankel evenwicht dat zij elk in hun leven
gevonden hebben daardoor bedreigd wordt, kiezen zij voor hun eigen hachje. De
oude vriendschap en hun vroegere verwachtingen blijken niet bestand tegen de
tand des tijds en hun eigen zelfzuchtige ambities.
Een wrange komedie over grenzeloze ambitie, verraad, lafheid en ijskoude liefde.
Zaterdag, 20 januari 2018 – 20.15 uur
Entree: € 11,--

“DU PORT D’AMSTERDAM AU CIEL DE PARIS”
Met Flossie Malavialle en Chris Parkinson
Een voorstelling met chansons van Jacques Brel en Edith Piaf gebracht door
Flossie, een in Nimes geboren, maar sinds 2002 in Noord-Oost Engeland
wonende Franse zangeres, op gitaar begeleid door de Engelse gitarist Chris
Parkinson. Flossie heeft inmiddels al zo’n 12 albums op haar naam staan, want
naast haar Franstalig repertoire van Brel en Piaf brengt ze ook een gevarieerd
repertoire van folk, ballads en klassieke jazz. Ze heeft een prachtige donkere
stem die haar nauwelijks onderscheidt van de echte Piaf.
Edith Piaf, iconisch performer in het Frankrijk van de tweede wereldoorlog, werd
wereldberoemd met haar ballade “La Vie en Rose”.
Jacques Brel, een van de meest populaire singer-songwriters in de Franse taal,
werd beschreven als “een dichter die muziek schreef”. Brel schreef prachtige
lyrische en gevoelige liedjes. “Du Port d'Amsterdam au ciel de Paris” is een show
die u mee zal nemen in een emotionele en muzikale achtbaan.
Vrijdag, 26 januari – 20.15 uur
Entree: € 11,--

VERHALEN VAN DRIE VENLOSE STADSDICHTERS
Schrijven is hun passie, wat je van binnen voelt wil je vasthouden. Maar dat wat
je beroert, wat een snaar bij je raakt, wil je ook delen. Al sinds jaren brengen
Noor Roelofs, Herman Verweij en Willem Kurstjens hun verhalen en poëzie via de
krant, in toneelstukken of op literaire bijeenkomsten en stadswandelingen bij de
Venlonaar die daar zijn hart voor wil openen. Als een soort reünie komen die
verhalen nu samen in een theaterpresentatie. En het zijn de uit Zuid-Frankrijk
afkomstige Balthazar Montanaro (viool) en de Waalse Sophie Cavez (accordeon)
die de verhalen en gedichten aaneenrijgen met prachtige muzikale intermezzo’s.
Twee topmuzikanten brengen muziek vol emotie. Het zijn viool en accordeon die
betoveren in harmonieuze melodieën. Kamermuziek in folkstijl.
Zondag, 4 februari 2018 – 15.00 uur

Entree: € 11,--

“KUNST”
Door Theatergroep Troost
een tragikomedie over drie mannen en een kunstwerk
"Jij hebt dat schilderij niet gekocht voor zestigduizend euro!"
" Ik wist dat je het niet zou begrijpen."
Serge, Mark en Ivan kennen elkaar van de middelbare school en zijn sindsdien
vrienden. Het stuk begint op het moment dat Serge voor veel geld een schilderij
koopt. Het is een aankoop die veel stof doet opwaaien. Wat is de waarde van
kunst en wat mag het kosten? Als de storm is gaan liggen moet nog maar blijken
of de vriendschap het heeft overleefd.
Theatergroep Troost brengt de komedie 'Kunst' van de Franse schrijfster Yasmina
Reza. Onder de titel 'Art' ging het stuk in 1994 in première. Art werd een
internationaal succes en ontving vele theaterprijzen. Voor Troost bewerkte LiekeRosa Altink (o.a. Paardenkathedraal alwaar ze een Columbine-nominatie
ontving,) Art tot een huiskamervoorstelling.
Zaterdag, 10 maart 2018 – 20.15 uur
Entree: € 11,--

PRIMOS DEL NORTE
Flamenco
Voor het eerst in ons theater FLAMENCO, ja met een hoofdletter. Authentieke
flamenco door een zeer getalenteerde zangeres, danseres en gitarist. Want met
de zangeres Erminia Fernandez Córdoba, de flamencodanseres Mascha Meijman
en de gitarist Arturo Ramon, mogen we de crème de la crème op het gebied van
de flamenco verwelkomen. Hun optredens kenmerken zich door de genuanceerde
muziek en explosieve ritmische expressiviteit. Erminia Fernández Córdoba weet
met haar prachtig stemgeluid het publiek intens te beroeren. Mascha Meijman
heeft acht jaar in Sevilla gewoond en daar het belangrijkste deel van haar kennis
over flamenco opgedaan. Zij studeerde aan de flamencoschool “Fundacion
Cristina Heeren” in Sevilla en bleef 6 jaar aan deze school verbonden.
Dit talentvolle trio met Spaans bloed in hun aderen brengt de authentieke
wereldmuziek flamenco voor het eerst in ons theater. En daar zijn we trots op.
Zaterdag, 17 maart 2018 – 20.15 uur
Entree: € 11,--

“OLIVEIRAZ”
Met Magda Mendes en Ward Feenstra
Magda Mendes, geboren en getogen in Lissabon, schrijft liedjes die stem willen
geven aan ongeklonken verhalen. Haar muziek roept een gevoel op van
diepgang, weemoed en verlangen. Als een eeuwenoude boom die zijn wortels
diep in de aarde boort op zoek naar voedsel, houvast en overleven. In Nederland
heeft zij al diverse theatertournees gedaan met de band Luzazul, waarmee zij
ook te gast was in het VPRO-programma Vrije Geluiden. Als Fadozangeres heeft
zij de afgelopen jaren met haar programma Silêncio een groot publiek weten te
bereiken.
Samen met componist en gitarist Ward Veenstra heeft zij een voorstelling
gemaakt met als titel Oliveiras. Een verhaal over hoe haar vader, António
Oliveira, dezelfde wortels lijkt te hebben als de olijfbomen uit zijn
geboortestreek. . Over hoe de bewoners en de bomen van deze streek zonder
stem achterbleven en over hoe ook háár wortels aan haar trékken sinds zij haar
geboortegrond heeft verlaten.
Gitarist Ward Veenstra was jarenlang de vaste gitarist van o.a. Nynke Laverman
en Mathilde Santing. Daarnaast is hij een veelgevraagd arrangeur die o.a. voor
het Metropole orkest gewerkt heeft.
Het filmische karakter van het programma wordt versterkt door twee bijzondere
klassieke musici. Op harp Astrid Haring en op bas-trombone Brandt Attema.
Vrijdag, 6 april 2018 – 20.15 uur
Entree: € 11,--

.

“WEDSTRIJDJE”
“Wedstrijdje” is een wedstrijd met een knipoog. Een gechargeerde strijd tussen
de beste zangkelen en praatmonden. Een ontspannen avond vol onverwachte
wendingen, kleinkunst, muziek en veel briljante teksten. En, jazeker! Er is sprake
van matchfixing, want nu al is de winnaar van “Wedstrijdje” bekend. Dat is: het
publiek!
“Wedstrijdje” is een improvisatie-voorstelling met komische, ontroerende,
vrolijke en trieste liederen, puntdichten en wat verder ter tafel komt. Johan
Hoogeboom en Dorine Wiersma putten uit hun uitgebreide repertoire. Zij weten
van tevoren niet wat er van ze gevraagd wordt, een verrassing voor iedereen.
Ook van de speciale gast wordt verwacht direct in te spelen op de spontane
verzoekjes die door het publiek uit de hoge hoed worden getoverd of door het
rad van avontuur voor de ogen wordt gedraaid.
Zaterdag, 21 april 2018 – 20.15 uur
Entree: € 15,--

Theaterabonnement 2017 - 2018
In onderstaand programma bieden wij u een overzicht van de voorstellingen die
in het abonnement van het seizoen 2017 – 2018 zijn opgenomen en waaruit u
een keuze kunt maken.
Programma:
23/09/2017

The fair-haired boy

muziek

7/10/2017

De vier zusters

toneel

14/10/2017

Hajnali-Hungary

muziek

28/10/2017

Rugslurf

satire

4/11/2017

Sanseveria’s

muziek

17/12/2017

Ry Cooder Connection Revisited

muziek

13/01/2018

Met de revue de boer op

cabaret

20/01/2018

Cloaca

toneel

26/01/2018

Du port d’Amsterdam au ciel de Paris

muziek

4/02/2018

Drie Venlose stadsdichters

literatuur

10/03/2018

Kunst

toneel

17/03/2018

Primos del Norte

muziek

06/04/2018

Oliveiraz

muziek

21/04/2018

Wedstrijdje

kleinkunst

De speciale abonnementsprijzen zijn – afhankelijk van het aantal afgenomen voorstellingen
– als volgt:
3 voorstellingen
€ 22,50
4
“
“ 30,00
5
“
“ 37,50
6
“
“ 45,00
Elke volgende voorstelling is € 6,-- duurder.
Deze prijzen zijn uitsluitend van toepassing op bijgaand programma.
-----------------------------------------------------------------------BESTELFORMULIER
Naam……………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………..Postcode…………………………..
Woonplaats:……………………….
Emailadres: ………………………………..
Telefoon: ………………………………….
Ik neem een abonnement van ……. voorstellingen
o

Op de volgende data…………………………………………………

o

Aantal personen

Deze bestelling toesturen aan: Theater De Garage, Saxenkampstraat 2 – 5912 EB Venlo of per
mail naar info@theaterdegarage.nl
Voor de bestelde voorstellingen ontvangt u van ons een nota.

