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U kunt voordelig met SOB Venlo naar het theater! 

 

Samen met De Maaspoort heeft SOB Venlo voor al haar leden wederom een unieke actie ont-

wikkeld. U kunt vanaf 1 oktober tegen een sterk gereduceerd tarief kaarten bestellen. Er is een 

aantal speciale voorstellingen geselecteerd die u voor slechts €12,50 kunt boeken!  

Op de volgende pagina vindt u de geselecteerde voorstellingen met een korte beschrijving. Op 

de website van De Maaspoort, www.maaspoort.nl, kunt u uitgebreidere informatie vinden.  

 

Kaarten bestellen: 

 

 

Voor het bestellen van kaarten hebt u uw geldige SOB seniorenpas nodig. 

Pas 2017 is geldig t/m januari 2018. Pas 2018 wordt in januari verstrekt. 

 

 

 

Kaarten bestellen kan op de volgende manieren:  

 

1. Website www.maaspoort.nl 

U kiest de voorstelling en voert bij de betaling de actiecode SOB1718 in. De korting wordt au-

tomatisch verrekend.  

 

2. Telefonisch  

U belt de reserveerlijn van De Maaspoort 077 320 72 07, dit kan op dinsdag t/m vrijdag van 

11.00 tot 13.00 uur. U geeft aan dat het om een voorstelling gaat van SOB Venlo. De mede-

werker boekt de kaarten vervolgens met SOB Venlo korting. U kunt de kaarten bij de kassa 

betalen en ophalen op vertoon van uw seniorenpas van SOB Venlo. 

 

3. Theaterkassa  

U koopt de kaarten aan de balie op vertoon van uw seniorenpas van SOB Venlo. Adresgege-

vens: Oude Markt 30, 5911 HH Venlo. De balie is dagelijks de gehele dag geopend.   

 

Voorwaarden 

 

*  De speciale prijs van € 12,50 geldt alleen voor één van de geselecteerde voorstellingen. 

 

*  U kunt per SOB Venlo seniorenpasnummer één kaart voor € 12,50 bestellen per voor-

 stelling, voor een eventuele tweede of derde kaart geldt het normale tarief. 

 

 

Theater De Maaspoort wenst u een mooi theaterseizoen toe en hoopt u te mogen begroeten bij 

een van deze voorstellingen in De Maaspoort. 

     

 

 

http://www.maaspoort.nl/
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Aanbod SOB Venlo-voorstellingen per maand 

 

Oktober 
 

Kataklò – Play   | za 7 oktober  | 20:15 uur  | v.a. €30 €12,50 

SHOW | Dansacrobaten brengen een sublieme ode aan de sport. Los van competitie en strijd 

belicht deze show de sensatie van spierkracht, de sympathie van spel en het aantrekkelijke 

van ambitie. Kataklò is sinds de oprichting in 1995 internationaal overladen met prijzen. In 

’Play’ nemen ze u met humor en muziek mee in een droom van fysieke poëzie en ironie: een 

avontuur waarin het mooie van sport, de zeggingskracht van dans en de betovering van thea-

ter samenkomen. 
 

Drs. Down    | zo 8 oktober  | 15:00 uur  | v.a. €26,50 €12,50 

THEATER | Ivo Niehe sprak met de enige ‘down’ die een universitaire graad gehaald heeft. Die 

ontmoeting bracht Ivo tot het schrijven van een vernieuwend theaterstuk dat het best te om-

schrijven is als ‘filmisch muziektheater’. In het stuk komen alle clichés en vooroordelen aan 

bod als in een gezin een kind met een syndroom geboren wordt: ouderlijke ruzies, een jaloerse 

broer, eindeloze pesterijen, het aanbod om in te grijpen met plastisch chirurgie, de hunkering 

naar een onbereikbaar vriendinnetje. 
 

The King’s Singers   | za 14 oktober  | 20:15 uur  | v.a. €25 €12,50 

MUZIEK | Het immens populaire vocale sextet The King's Singers uit Groot-Brittannië is niet 

meer weg te denken van de klassieke concertpodia. In 2017 hebben zij al vele optredens in 

heel Europa, China en Zuid-Afrika achter de rug en in november volgt een lange tournee naar 

de USA. Een ensemble met een bredere repertoirebeheersing dan The King's Singers is nauwe-

lijks denkbaar: moeiteloos schakelen de zangers tussen madrigalen uit de Renaissance, Franse 

Romantiek of twintigste-eeuwse muziek.  
 

Gouwe Ouwe    | do 19 oktober  | 20:15 uur  | v.a. €26 €12,50  

COMEDY | ‘Gouwe Ouwe’ is een vrolijke komedie met een serieuze ondertoon over ouder wor-

den en jong blijven, opgediend door drie grande dames van het Nederlandse toneel: Carry Tef-

sen, Ingeborg Elzevier en Trudy Labij.  
 

November 
 

The War Of The Worlds | vr 3 november | 20:15 uur | v.a. €27,50 €12,50 

MUZIEK | Jeff Wayne’s beroemde score bracht hits voort als ‘The Eve Of The War’, ‘Forever 

Autumn’ en ‘Brave New World’. Een mooie gelegenheid om een eigentijdse versie van de be-

roemde sciencefiction rockmusical op de planken te brengen. Deze productie is Nederlands ge-

sproken, maar met de originele, Engelstalige liedjes, gespeeld door een tienkoppige topband. 
 

Lo Speziale – De Apotheker | do 23 november | 20:15 uur | v.a. €30 €12,50  

OPERA/OPERETTE | Dit zelden uitgevoerde kleinood is koren op de molen van Buchmann en 

De Vriend, wiens opera’s intiem en toegankelijk zijn, met interactie tussen solisten, musici en 

publiek. Achter deze onpretentieuze manier van opera maken, schuilt de grote ambitie van 

beiden: de liefde voor de schoonheid van deze werken en de lichtvoetigheid waarmee ze de 

ernst van het leven bezingen, overbrengen op een hedendaags publiek. 
 

December 
 

Mozart met een ‘hele grote’ Hannes Minnaar 

philharmonie zuidnederland | do 7 december | 20:15 uur | v.a. 27 €12,50 

KLASSIEK | ‘Huispianist’ Hannes Minnaar richt zijn aandacht op de delicate wereld van Mozart, 

die onder zijn handen ongetwijfeld nog meer gaat stralen. Cultuurminister Jet Bussemaker 

noemde hem bij de uitreiking van de Nederlandse Muziekprijs in oktober vorig jaar niet voor 

niets ‘een hele, hele grote’.  

Dirigent                                    Kevin John Edusei 
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Piano                                       Hannes Minnaar 

Abrahamsen                           Stratifications  

Mozart                                     Pianoconcert nr. 22 

Beethoven                              Symfonie nr. 8 
 

NDT2 – Schubert  | wo 13 december | 20:15 uur | v.a. €25 €12,50 

DANS | De muziek van de virtuoze Oostenrijkse componist Franz Schubert voert in dit NDT 2-

programma de boventoon. ‘Schubert’ wordt live begeleid door musici van Het Balletorkest. In 

‘Cacti’ gebruikte de ritmefreak Alexander Ekman voor de eerste keer klassieke muziek; een 

nieuw arrangement van Schuberts ‘Der Tod und das Mädchen’, waarin de dansers de instru-

menten van het orkest vormen.  
 

From Sammy With Love | vr 22 december | 20:15 uur | v.a. €27,50 €12,50 

MUSICAL | ‘From Sammy With Love’ vertelt het verhaal van de Amerikaanse topentertainer 

Sammy Davis Jr., die wereldberoemd werd met nummers als ‘Mr. Bojangles’ en ‘The Candy 

Man’. In deze swingende hitmusical kruipen multitalenten Stanley Burleson en Freek Bartels 

beurtelings in de huid van Davis en nemen u mee naar de roerige jaren zestig en zeventig, een 

periode waarin de entertainer grote successen kende, maar ook eenzaamheid. 
 

Januari 
 

De Parelvissers  | do 25 januari | 20:15 uur | v.a. €34 €12,50 

OPERA/OPERETTE | Het gerenommeerde Charkov Staats Opera Theater zet een internationale 

cast in voor een spannende enscenering van ‘De Parelvissers’. Georges Bizets compositie is 

een hoogtepunt uit het operarepertoire. Bizet roept met zijn prachtige melodieën een droom-

wereld op, zoals in het wereldberoemde duet ‘Au fond du temple saint’. De opera speelt zich af 

in de exotische setting van een vissersdorpje op het achttiende-eeuwse Ceylon.  
 

Februari 
 

Vastelaovendconcert 2018 

philharmonie zuidnederland | wo 7 februari | 19:33 uur | v.a. €29 €12,50 

KLASSIEK | Ooit in het leven geroepen door André Rieu Senior is het Vastelaovendconcert uit-

gegroeid tot Dé Vastelaovendsklassieker. Dirigent Raymond Spons en zanger/presentator Sef 

Thissen pakken uch bie dun erm naar het Zuid-Amerikaanse carnaval. Het orkest reist deze 

5x11+10e editie mee via Rio de Janeiro naar Spanje en van Eijsden tot de Mookerhei. 
 

Maarten van Rossem  | wo 28 februari | 20:15 uur | v.a. €17,50 €12,50 

THEATER | Maarten van Rossem analyseert en fileert met onderkoelde humor en een enorme 

feitenkennis, historische en actuele, krankzinnige en bedroevende (politieke) gebeurtenissen. 

Prikkelend en uitdagend, gortdroog en vlijmscherp. Alle thema’s zijn mogelijk en het hangt van 

de avond af welke kant het opgaat. Een avond Maarten van Rossem betekent dat u veel leert. 

En lacht! 
 

Maart 
 

Was Getekend, Annie M.G. | zo 11 maart  | 15:00 uur | v.a. €47 €12,50 

MUSICAL | Het is een kleine greep uit het ongelofelijke repertoire van Annie M.G. Schmidt. Ze 

schreef musicals, tv-series, boeken en gedichten. Maar wie was de vrouw achter de schrijfster? 

Gebaseerd op de succesvolle bestseller ‘Anna, het leven van Annie M.G. Schmidt’ van Annejet 

van der Zijl, schreef Dick van den Heuvel een nieuwe biografische musical vol scherpe humor 

en natuurlijk alle bekende nummers. 
 

Hendrik Groen  | do 15 maart  | 20:15 uur | v.a. €29 €12,50 

TONEEL/COMEDY | In de theaterversie van de bestseller ‘Pogingen iets van het leven te ma-

ken’ laten Hendrik Groen (gespeeld door Beau Schneider) en zijn vrienden je een jaar lang 

meeleven met alle ups en downs in een verzorgingshuis. In deze levenslustige komedie is in 
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tegenstelling tot in het boek niet alleen Hendrik Groen present, maar worden meerdere karak-

ters uit de rebellenclub vertolkt. Regisseur Gijs de Lange heeft een verrassend concept voor 

ogen met jonge acteurs: “Omdat er in iedere bejaarde ook nog altijd een jong iemand verbor-

gen zit”. 
 

Barry Steele and friends | do 22 maart  | 20:15 uur | v.a. €21,50 €12,50 

MUZIEK | Menig traantje werd weggepinkt en ‘Crying’ schalde overal door de ether, nadat Roy 

Orbison in 1988 plotseling overleed aan een hartstilstand. Maar: The Big O lives on! Barry 

Steele en zijn muzikale vrienden brengen de country- en rocklegende weer tot leven in deze 

tribute. 
 

April 
 

The Nylons   | vr 6 april  | 20:15 uur | v.a. €25 €12,50 

MUZIEK | Met ongeëvenaarde feeling voor harmonie weten The Nylons klassiekers van jazz, 

gospel, pop en soul een totaal nieuw geluid te geven. Na 35 jaar als iconen van hun genre de 

wereld te hebben rondgetoerd, besluiten ze hun carrière met een farewell concerttour. Begin 

2017 krijgen ook de Nederlandse Nylonsfans nog eenmaal de kans om hun coryfeeën live te 

zien spetteren.  
 

Carla Maffioletti  | za 14 april  | 20:15 uur | v.a. €22,50 €12,50 

KLASSIEK | Ruim tien jaar lang stond Carla Maffioletti als ‘leading soprano’ op de planken met 

André Rieu en zijn fameuze Johann Strauss Orkest. Inmiddels geniet ze ook als solo-artieste 

grote faam. De Braziliaanse zangeres laat haar virtuoze stem horen tijdens haar eerste eigen 

theatertournee in de Lage Landen: ‘A Dream’. Maffioletti is niet alleen begenadigd met een 

gouden keel, maar beheerst ook de akoestische gitaar uitmuntend. 
 

You’re The Top  | do 19 april  | 20:15 uur | v.a. €30 €12,50 

MUSICAL | You´re The Top’ schetst een wervelend beeld van Porters leven en muziek. Terwijl 

zijn succes ongekende hoogte bereikt, groeit zijn eenzaamheid. In zijn laatste levensfase ver-

blijft hij in zijn buitenhuis in Buxton Hill, waar hij elk weekend gasten uitnodigt om hem gezel-

schap te houden. Maar vanavond loopt alles anders: er zijn geen gasten.  
 

Mei en juni 
 

De Wereld Van Schubert 

philharmonie zuidnederland | wo 16 mei  | 20:15 uur | v.a. €27 €12,50 

KLASSIEK | Dirigent Jan Willem de Vriend en acteur Stijn Vervoort duiken voor het laatste 

abonnementsconcert van dit seizoen onnavolgbaar in de wereld van Schubert.  Begeleid door 

instrumentale delen uit de theatermuziek voor Rosamunde en omringd door werk van Haydn 

en Mendelssohn komt Schubert tot leven in een theatrale vertelling. Let ook op de pianist die 

Mendelssohns Eerste Pianoconcert vertolkt. De Kroaat Dejan Lazic is volgens de New York Ti-

mes ‘vol van poëzie’. En dat is precies wat Mendelssohn nodig heeft. 
 

Un Ballo in Maschera 

Opera Zuid   | do 7 juni  | 20:15 uur | v.a. €25 €12,50 

OPERA/OPERETTE | Giuseppe Verdi baseerde ‘Un Ballo in Maschera’ op een toneelstuk van Eu-

gène Scribe over de Zweedse koning Gustav III, die in 1792 tijdens een gemaskerd bal ver-

moord werd. Het verhaal gaat over koning Gustav III van Zweden die de waarschuwingen voor 

een aanslag van zijn vriend en adviseur Ankastrom en helderziende Mme Ulrica Arvedson in de 

wind slaat. Na vele verwikkelingen volgt tijdens een gemaskerd bal de niet meer te keren dra-

matische ontknoping, waarmee de voorspelling van Mme Arvedson in vervulling gaat en de 

Zweedse koning het leven laat. Opera Zuid brengt ‘Un Ballo in Maschera’ in de originele onge-

censureerde Zweedse versie. Gezongen in het Italiaans, met Nederlandse boventitels. 

 

 

 


