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1. Korentreffen | Smartlappenkoor Steyler Staar | ’t Zaelke | 24 juni | 13.30 uur 
                                                                         

 

Korentreffen t.g.v. 3e lustrum Smartlappenkoor Steyler Staar 

op zondagmiddag 24 juni in ’t Zaelke in Tegelen, Ariënsstraat 
21. Aanvang 13.30 uur.  

Deelnemende koren: 

Zanglust Vitaal Reuver 

Diashantlappenkoor Venlo 

,,Fanfaar Trotwaar” Venlo 

De Linner Zengers Linne 

Smartlappenkoor Steyler Staar 

 
Entree gratis!! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scrooge de Musical | Stichting Stimulans Producties | de Maaspoort | 9 december 

  | 15.00 uur 

 

Scrooge, een kerstmusical voor jong en oud. De familieklas-

sieker vertelt het verhaal van Ebenezer Scrooge, een grim-

mige man die alleen oog heeft voor geld. Scrooge krijgt op 

kerstavond bezoek van drie geesten: de geest van het verle-

den, de geest van het heden en de geest van de toekomst. De 

drie geesten nemen hem mee naar gebeurtenissen uit zijn le-

ven en laten hem herinneren wat Kerstmis betekent. 
 
Stichting Stimulans Producties brengt Scrooge naar Venlo. 

Met meer dan 100 mensen op de bühne, variërend in leeftijd 

van 6 tot 82 jaar, van acteurs, koor en ballet tot een 28 kop-

pen tellend begeleidend orkest, brengt deze musical u hele-

maal in de kerstsfeer. Een familie musical die u niet mag mis-

sen! 

Op 9 december om 15.00 uur is er een voorstelling, waarvoor 

de achterban van SOB Venlo als eerste in de gelegenheid 

wordt gesteld kaarten te kopen. Op vertoon van uw SOB pasje 

kunt u bij de Maaspoort per pasje 2 kaarten kopen. Kaarten 

kosten € 15,-- per stuk (normaal tarief is € 25,00).  Tot en 

met 15 september is er alleen verkoop voor de achterban van 

SOB Venlo, u kunt dan de beste plaatsen uitkiezen. Na 15 september start de vrije verkoop. Dus 

wees er snel bij, dit wilt u toch niet missen! 

Reserveringen NIET via SOB Venlo, maar aan de kassa van de Maaspoort. 

 

Ben Ficker 

secretaris SOB Venlo            


