Theaterprogramma 2018-2019

Het programma voor het nieuwe seizoen 2018-2019 is gereed en we zijn er trots op u
opnieuw een verrassend menu te kunnen voorschotelen met ingrediënten die
uiteenlopen van muziek tot dans, toneel, kleinkunst en muziektheater. Artiesten
komen uit Nederland, België, Senegal, maar natuurlijk ook uit Venlo. Wij zijn immers
een Venloos theater. Omdat Theater De Garage dit jaar haar 25-jarig bestaan viert en
tegelijkertijd Venlo 675 jaar stad is, hebben we in de periode van eind oktober tot
begin december een geheel Venloos programma met hoogtepunten uit het Venlose
culturele aanbod.
Een nieuw aspect is de wijze van reservering en betaling. U kunt nu middels onze
website www.theaterdegarage.nl reserveren voor een of meer voorstellingen, daarbij
tevens uw stoel kiezen en betalen via Ideal. Kunt u niet via de website reserveren: bel
ons dan even (077.3514252).
Wij konden er niet aan ontkomen om de entreeprijzen iets te verhogen, maar zijn
daarmee nog steeds een zeer laagdrempelig theater.
Als u gebruik wilt maken van ons abonnement dan geniet u bovendien een
aanzienlijke korting van bijna 30%.
Kijk even mee en geniet alvast van hetgeen u te wachten staat.

Matiz
MATIZ staat in het Spaans voor kleurrijk, kleurschakering. En dat is wat zij brengen,
de kleuren van de wereld. MATIZ speelt muziek die de hele aardbol omvat.
Er zijn een zanger en een zangeres die worden begeleid door zes instrumentalisten.
Met: gitaar, mandoline, bas, accordeon, viool, een hoop fluiten en percussie. De
muziek die ze brengen wordt met bezieling gespeeld. Bij een tango schieten de ZuidAmerikaanse vonken onder de hakken. Bij een Japans lentelied vallen er
bloesemblaadjes in je schoot. Een andere keer voert een melancholische fluit je naar
een scheepsramp op een Iers meer in 1827. Maar in hun programma zullen ook het
melancholisch Jiddische, de gepeperde Balkan en de vurige flamenco voorbijkomen.
Zaterdag 29 september 2018 - 20.15 uu. Entree € 12,50.

U bent mijn moeder
Solo voorstelling van Joop Admiraal (Werktheater 1980) over zijn dementerende
moeder. Een persoonlijk en eerlijk beeld van het leven van zijn 80-jarige demente
moeder die hij iedere zondag in een tehuis bezoekt.
In eenvoudige taal en vol humor beschreef Joop Admiraal hoe het verleden het heden
inhaalt.

Uitgangspunt was uiteraard het universele en tijdloze gegeven van een kind dat zorgt
voor zijn ouder(s). Het was een hoogtepunt in de geschiedenis van het Nederlandse
theater.
Het stuk vertelt over de zorg die de 56-jarige zoon Jan besteedt aan zijn oude,
demente moeder die in het Rosa Spierhuis in Laren verblijft. De oude actrice is soms
kranig, maar op andere momenten verward en angstig als gevolg van haar dementie.
Het is een fascinerende ‘mono dialoog’ die de personages steeds opsplitst en die op
indringende wijze door de acteur wordt vertolkt.
De rol van moeder/zoon wordt gespeeld door Robert Jan Heyning.
Regie Peter van Bokhorst
Zaterdag 6 oktober 2018 - 20.15 uur. Entree € 12,50.

Mazzeltov

Klezmer. Jiddische en sefardische liederen, met een vleugje jazz, tango en
zigeunermuziek. Met zangeres Rolinha Kross.
In dit programma wordt u meegenomen in de rijke wereld van de jiddische liedjes en
instrumentale klezmer. Rolinha Kross wordt hierin begeleid door de muzikanten van
Mazzeltov. Al meer dan tien jaar maakt klezmerband Mazzeltov theatertournees door
binnen- en buitenland. Met zangeres Rolinha Kross als 'leading lady' richt de band
zich vooral op het jiddische lied. Veel van deze muziek is ontstaan als een mengeling
van joodse muziek en Oost-Europese volksmuziek. Mazzeltov houdt deze traditie
levend. De band speelt met liefde pareltjes uit het oude jiddisch repertoire. Maar
Mazzeltov trekt de muziek ook door naar deze tijd, met eigen composities en
jiddische gedichten door de band op muziek gezet. De groep maakte inmiddels 6 cd's.
De cd 'Mishpoge' werd in 2005 genomineerd voor een Edison.
Zaterdag 13 oktober 2018 – 20.15 uur. Entree € 12.50.

Gen Ings veur Virginia
Het stuk “Who is afraid of Virginia Wolf” in een Limburgse Bewerking. Waarom? Een
klassieker als deze zou iedereen moeten zien, zonder iets van het messcherpe en vaak
zeer geestige gevecht van Martha en George te verliezen, wordt het stuk voelbaar
voor een groter publiek. Het virtuoze van deze mondelinge, met alcohol doordrenkte
strijd tussen het kinderloze echtpaar, komt in de vertaling in het Venloos dialect
- door Sef Peeters- geheel tot zijn recht. De eigentijdse bewerking van Marnix Mulder

maakt het, ook voor een jonger publiek, een enerverende toneelervaring. Net als de
gasten van het drankgelag, Nick en Honey, is het publiek van zeer dichtbij getuige van
de emotionele achtbaan die Martha en George elkaar aandoen. In een nacht waarin
de schellen van de ogen vallen, waarin iedere grens ruimschoots wordt overschreden
beleven we een theateravond, dicht op de huid van de mensen die een strijd
uitvechten op het scherpst van de snede. “Games People Play…”
Naar: “ Who is afraid of Virginia Woolf” van Edward Albee
Bewerking
Marnix Mulder
Vertaling
Sef Peeters
Spel
Robert Bouten, Mirjam Alders, Tom Hamers en Rina
Willekens
Voorstelling in het Venloos dialect.
Zaterdag 27 oktober 2018 – 20.15 uur. Entree € 12,50.

Babs van Bree en Vincent van Reen
“ Als ik, omdat ik, misschien nog wel eens”
Wil ik linksaf of rechtsaf, welke trein moet ik nemen, waar wil ik naartoe, wie ben ik
eigenlijk? Als ik hier begin, waar kom ik dan uit? Als ik eens iets anders zou doen dan
ik gewend ben? Als we nu eens improviseren in plaats van de gebaande wegen te
volgen? Wordt het dan niet mooier? Gaan we dan pas echt naar elkaar luisteren?
In de wereld van 24 uur actie, 1 miljoen mogelijkheden, social media, gedragsregels
en eisen zoekt BABS haar eigen weg. Haar stem is haar instrument. In theatrale
popnummers met een vleugje eigenwijze jazz roept ze associaties op met de wereld
van nu, natuur, gedachten, gevoel en de communicatie tussen mensen.
Als ik met de maan kon praten …
Omdat ik morgen naar de tandarts moet …
Misschien word ik dan nog wel eens 100 jaar oud!!
Zaterdag 3 november 2018 – 20.15 uur. Entree € 12,50.

Oude liefde roest (niet) in De Franse slaag
Het plot draait om een liefdesrelatie uit vervlogen tijden die jaren na dato in Maison
de la chanson van eigenaar Sjaques le chanteur nieuw leven in wordt geblazen. De
beroemde chanteuse Marique la Belle komt daar namelijk een intiem concert geven
en Sjaques is in de zevende hemel. Niet voor de eerste keer trouwens, want zijn oude,
geheime liefde is terug. Een oude liefde die na diep graven in het verleden in ere
wordt hersteld. Of juist niet? Met het voorlezen van liefdesbrieven worden
herinneringen opgehaald aan de onvergetelijke tijden van weleer.
Tijdens de voorstelling zal de JP Joosten & Band de muzikale omlijsting voor hun
rekening nemen, met muziek van artiesten als o.a. Edith Piaf, Adamo, Frida Boccara,
Jacques Brel, Gilbert Bécaud , door Jacques Paul Joosten en Frans Pollux vertaald in
het Venloos dialect. Alles in de ambiance van het beruchte Franse nachtclubleven
van de jaren ‘70.
Het theaterstuk is geschreven door Sef Peeters, hoofdrolspelers zijn Mirjam Alders
en Jacques-Paul Joosten. Allemaal talent van Venlose bodem. De regie is in handen
van Marnix Mulder.
Zaterdag 10 november 2018 – 20.15 uur. Entree € 12,50.

Als het leven je niet meer liefheeft
Theaterminnend Venlo kent Hay van Hoorn vooral van zijn rollen in o.a de Venlose
Revues en het Volkstheater Frans Boermans. Met de monoloog ‘ Uitgetreden ‘ in
2014 liet hij een nieuwe kant van zichzelf zien, waarbij een wens in vervulling ging:

alleen op de bühne om mensen te boeien. En met succes. Daarna volgden mooie
voorstellingen als ‘Kelderkrijger’ en ‘Back in Town’.
Bij toeval kwam het manuscript ‘Als het leven je niet meer lief heeft’ van
schrijver Alwin Grijseels op zijn pad. Hij werd meteen gegrepen door het
liefdesverhaal van Herman, die onder de gevolgen van dementie zijn leven in de
greep probeert te houden.
We zien Herman, gekleed om te vertrekken naar een verzorgingstehuis. De ziekte
krijgt meer en meer vat op hem. Hij heeft zichzelf ingesproken boodschappen op
cassettebandjes gestuurd om herinneringen levend te houden. Zeker de herinnering
aan de grote liefde voor zijn vrouw Rietje.
Bijzondere momenten worden herbeleefd. Soms weet hij het weer. Maar meestal is
het raden geblazen. Dan gaat de deurbel en wordt hij opgehaald. Maar gaat Herman
mee?
“Als het leven je niet meer liefheeft” is een ontroerende monoloog over leven met
Alzheimer maar ook een ode aan de liefde.
Deze voorstelling is in het Nederlands. De voorstelling is tevens te zien in Theater De
Maaspoort op zondag, 9 december.
Zaterdag, 17 november 20.15 uur en
Zondag, 18 november 15.00 uur. Entree € 12,50.

Lotte Walda
Lotte’s liefde voor muziek werd haar met de paplepel ingegoten. In huize Walda stond
de muziek nooit uit! Ze zong zelfs eerder dan dat ze praten kon! Op haar 11e kreeg ze
haar eerste zangles en haar moeder stimuleerde haar om mee te doen aan
talentenjachten. In 2014 deed ze met het nummer ‘In your arms van ‘ van Chef’
Special mee aan Kunstbende en de Pinkpop Cover Contest waardoor Lotte in dat
zelfde jaar op Pinkpop mag optreden. In 2016 eindigt ze bij de laatste elf van Giels
Talentenjacht en staat ze samen met enkele andere genomineerden in een uitverkocht
Paradiso. Hier zong ze – samen met Douwe Bob - het duet ‘ The days in september’.
Lotte tekent vervolgens bij het label Pledgy records dat samen met haar gaat werken
aan het opnemen en uitbrengen van haar nieuwe repertoire. Ook in 2017 stond Lotte
weer op diverse podia o.a. Pinkpop
Zaterdag 8 december 2018 – 20.15 uur. Entree € 12,50.

Tongers Nieuw Toneel speelt “Augustus ergens op de vlakte”.
"AUGUSTUS ergens op de vlakte" speelt zich af op de vlaktes van het uitgestrekte
Oklahoma. Het vertelt het verhaal van de familie Weston. Een familie van
intelligente, gevoelige mensen met een beangstigende gave om elkaar het leven
absoluut onmogelijk te maken. Wanneer de vader des huizes plots spoorloos
verdwijnt, verzamelt de familie zich in het ouderlijke huis om elkaar te steunen, maar
meteen ook kapot te maken.
Drankorgel Beverly Weston is vermist waardoor de ganse familie samenkomt in het
ouderlijke huis in Oklahoma. Violet, de vrouw van Beverly , zit aan de pillen, en jaagt
iedereen moeiteloos de gordijnen in door elkeen te wijzen op zijn kleine kantjes en ze
uit te vergroten. Augustus is zo een vlijmscherpe analyse hoe de babyboomers er
weliswaar zelf op materieel vlak op vooruit zijn gegaan, maar verder dan het
eigenbelang zijn ze niet gekomen.
Het theaterstuk August: Osage County van de Amerikaanse toneelauteur Tracy Letts
dateert van 2007. Het won een jaar later de befaamde Pulitzerprijs, wordt sindsdien
wereldwijd opgevoerd, en werd ook verfilmd met o.a Meryl Streep en Julia Roberts.
Regie : Didier Winants
Zaterdag, 15 december 2018 – 20.15 uur. Entree € 12,50.

Tamala
Het trio werd Tamala (‘reizigers’) gedoopt en - net als hun naam - beweegt hun
muziek tussen verschillende instrumenten en tradities. Mola Sylla is één van de grote
zangers binnen de traditie van de Senegalese griotten. Hij doet je met zijn speciale
stemtimbre tot de laatste noot naar adem happen. Ook Bao Sissoko is een telg uit een
familie van Senegalese griotten, doordrongen door de mandinkatraditie. Zijn
herkenbare speelwijze op kora, soms fijn en breekbaar, dan weer ruw en energetisch,
maakten hem een autoriteit op het instrument. Zij worden begeleid door de virtuoze
en de uiterst veelzijdige Wouter Vandenabeele op viool. Samen vormen ze een intense
unie die de muziek recht uit het hart laat komen. Als trio wordt hun dialoog naar een
duizelingwekkend niveau opgedreven.
Onlangs werd Tamala bekroond met de Klara, de Classical Music Award, een
muziekprijs die erkenning geeft aan wie zich in België bijzonder heeft onderscheiden
in de klassieke muziek, jazz en wereld muziek. De jury vermeldt: “Een akoestisch trio
waar pure kracht vanuit gaat. Met traditie uit West-Afrika is het toch bovenal een
Europees project van nu.” Zij waren onder meer te gast bij VPRO’s Vrije Geluiden.
Zaterdag, 12 januari 2019 – 20.15 uur. Entree € 12,50.

De Torenspelers met “Het geheugen van water”
Deze tragikomedie gaat over moeders en dochters, over afstoten en aantrekken, over
haat en liefde, over schuld en vergeving. Het verhaal van drie zussen Teresa, Mary en
Catherine, die als volwassenen ieder hun eigen weg zijn gegaan en nu terugkeren naar
het huis waar ze opgroeiden voor de begrafenis van hun moeder. In de slaapkamer
van hun moeder herleven oude rolpatronen en jeugdherinneringen komen boven
drijven. De grote hoeveelheid whisky en marihuana die de zussen tot zich nemen
leidt tot hilarische taferelen en oud zeer en geheimen worden blootgelegd. Mike en
Frank de partners van Teresa en Mary proberen de situatie onder controle te houden
maar wakkeren het vuur bij de zussen alleen maar aan. Mary voert het gesprek met
haar moeder dat ze tijdens haar leven nooit heeft gehad – een weerspiegeling van
moeder en dochter.
Buiten is het koud, alles is bevroren, alles staat stil. Binnen kolkt en stroomt het; de
woede, de pijn, het lachen, de liefde en de tranen.
‘onze moeder gaat door ons heen als wijn door water. Of we het willen of niet. Niets
is ooit helemaal afgelopen……’

https://www.youtube.com/watch?v=H3rCEBDqH0k
Zaterdag, 26 januari 2019 – 20.15 uur. Entree € 12,50.

Johan Verminnen
Goede wijn behoeft geen krans. Johan Verminnen, zanger/liedjesmaker uit Brussel.
Eén van de boegbeelden van het Nederlandstalig chanson in Vlaanderen en
Nederland uit de lichting met o.m. Raymond Van het Groenewoud, Stef Bos, Kris De
Bruyne,… Door zijn gevoel voor de Franse taal wordt hij in de lage landen gezien als
een expert van het Franse chanson (Brel, Nougaro, Ferré,…). Het pure chanson is de
essentie maar heel zijn loopbaan al boetseert hij er andere zaken omheen: LatijnsAmerikaanse sfeer, jazzy invloeden en andere muziekjes die niet van onder de eigen
kerktoren afkomstig zijn.
Zaterdag, 2 februari 2019 – 20.15 uur. Entree € 12,50.

Tegeltjeswijsheid
De Meisjes met de Wijsjes is dé Nederlandse vocalpopgroep, die haar zangtalent en
vierstemmige arrangementen van bekende, Nederlandstalige nummers combineert
met een flinke dosis humor.
Voor hun eerste avondvullende programma ‘Tegeltjeswijsheid’ onderzoeken zij op
eigenzinnige en geestige wijze de Nederlandse volksaard.
Virtuoos gearrangeerde en gezongen nummers van toen tot nu en spetterende livemuziek worden afgewisseld met hilarische quizfragmenten, korte sketches en
persoonlijke verhalen, met als onderliggende vraag: ‘Die Typische Nederlander…
bestaat die eigenlijk wel?’
Zaterdag, 16 maart 2019 – 20.15 uur. Entree € 15,-.

De Rozenkrans van Tante Fien
Spel en muziek van Ingeborg Odekerken en Laetitia van Krieken
Wat je tegenwoordig niet allemaal moet doen om een beetje grip te houden op je
eigen leven! We rennen maar door, en krijgen doorlopend prikkels; langzaam wordt
het één grote chaos in ons hoofd.
Ingeborg en Laetitia nemen de regie in eigen handen en gaan, met hulp van het
publiek, op weg naar hun ware aard.
Een tocht waarbij allerlei levensvragen de revue passeren, we op zoek gaan naar onze
roots, en we er allemaal als gelukkiger mensen uit hopen te komen!
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-fP8R3asqPs&feature=youtu.be
Website: https://derozenkransvantantefien.com/over/
Zaterdag, 23 maart 2019 – 20.15 uur. Entree € 12,50.

No Angry Young Man
“No Angry Young Man” wordt gevormd door het trio Jeroen van Ham (zang/gitaar),
Johan Loeckx ( piano) en Pieter Hulst (cello, ukelele) en is afkomstig uit het Belgische
Leuven. De muziek draait om piano, cello en gitaar en is wellicht het best te omschrijven
als pop met folk-elementen en jazzy kantjes. Ze weten op een schitterende manier
klassieke muziek met pop te combineren . Hun muziek ademt een filmische sfeer met
goede melodieën en heldere teksten. Wat ze brengen zijn heerlijke luistersongs die je
meteen in je hart sluit.
Zaterdag, 30 maart 2019 – 20.15 uur. Entree € 12,50.

Theaterabonnement 2018-2019
In onderstaand programma bieden wij u een overzicht van de voorstellingen
die in het abonnement van het seizoen 2018-2019 zijn opgenomen en
waaruit u een keuze kunt maken.
PROGRAMMA
29/09/2018 Matiz
06/10/2018 U bent mijn moeder
13/10/2018 Mazzeltov
27/10/2018 Wie is er bang voor Virginia Woolf
03/11/2018 Als ik, omdat ik, misschien nog wel eens….
10/11/2018 Oude liefde roest (niet) in “De Franse slaag”
17/11/2018 +
18/11/2018 Als het leven je niet meer liefheeft
08/12/2018 Lotte Walda
15/12/2018 Augustus, ergens op de vlakte
12/01/2019 Tamala
26/01/2019 Het geheugen van water
02/02/2019 Johan Verminnen
16/03/2019 Tegeltjeswijsheid
23/03/2019 De rozenkrans van Tante Fien
30/03/2019 No Angry Young Man

De speciale abonnementsprijzen – afhankelijk van het aantal afgenomen voorstellingen –
zijn als volgt:
3 voorstellingen € 27,-4 voorstellingen “ 36,-5 voorstellingen “ 45,-6 voorstellingen “ 54,-Elke volgende voorstelling is € 7,50 duurder.
Deze prijzen zijn uitsluitend van toepassing op bijgaand programma.
Boeken en plaats reserveren: via de website www.theaterdegarage.nl
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