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nieuwsbrief okt. 2018
‘Maaspoort’
U kunt voordelig met SOB Venlo naar theater De Maaspoort!
In samenwerking met De Maaspoort heeft SOB Venlo weer een actie voor onze achterban.
Op vertoon van uw SOB Venlo seniorenpas kunt u 1 kaart tegen een zeer sterk gereduceerd
tarief voor € 12,50 kopen voor een van de voorstellingen uit de selectie.
Let op!!! Er zijn maximaal 25 kaarten per voorstelling te vergeven.
Kaarten bestellen kan op de volgende manieren:
Theaterkassa: U koopt de kaarten aan de balie op vertoon van uw seniorenpas van SOB Venlo.
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 kunt de kaarten bij de kassa betalen en ophalen op vertoon
van uw seniorenpas van SOB Venlo.

PROGRAMMA 2018-2019 MET SENIORENKORTING
Reserveren van één kaart à € 12,50 per SOBnr.
OKTOBER
237 redenen om door te gaan | Orkater
TONEEL | Vrijdag 5 oktober, 20:15u | 1e rang normaal € 21, voor u € 12,50
Hoe geven Geert Lageveen en Leopold Witte een positieve draai aan het leven?
Hoeveel redenen zijn er om door te gaan? Volgens acteurs Geert Lageveen en Leopold Witte
wel 237. Het duo is klaar om de balans op te maken. Waar staan ze in het leven? Hoe lang
hebben ze nog? En welke plaatjes moeten er gedraaid worden op hun allerlaatste feestje? Om
een antwoord te vinden op die vragen, leggen Geert en Leopold elkaar het vuur aan de schenen.
Wandern 2.0 | Sef Thissen, Egbert Derix en Eric Vloeimans
KLASSIEK | Zondag 7 oktober, 16:00u | 1e rang normaal € 27,50, voor u € 12,50
“Beleef een gepassioneerd en meditatief avontuur met ‘Wandern 2.0”
De cyclus is grotendeels gebaseerd op teksten van schrijver Jan Derix, de vader van Egbert.
Egbert Derix vertaalde de teksten in het Duits, voegde een aantal eigen gedichten toe en zette
ze op muziek. Speciaal voor dit concert schuift trompettist en Edisonwinnaar Eric Vloeimans
aan. Wandel, zwerf en trek mee tijdens een wonderlijke uitvoering van ‘Wandern 2.0’.
NOVEMBER
King Lear | Toneelgroep Maastricht
TONEEL | Zaterdag 3 november, 20:15u | 1e rang normaal € 26,50, voor u € 12,50
Met topacteurs Huub Stapel, Wilfried de Jong en Porgy Franssen
De oude koning Lear wil zijn rijk verdelen over zijn drie dochters Goneril, Regan en Cordelia.
Om beurten vraagt hij hen hoeveel ze van hem houden. Maar Cordelia heeft een geweten. Ze
weigert de vleierij van haar oudere zussen te overtreffen. Een mooi verhaal, met beeldende
ensceneringen en veel topacteurs, o.a. Huub Stapel, Wilfried de Jong en Porgy Franssen.
Vier jaargetijden van Vivaldi | Angela Schijf en Vivaldi Consort
KLASSIEK-FAMILIE | Zondag 4 nov., 15:00u | 1e rang normaal € 25, voor u € 12,50
Klassieke muziek gebracht in een spannend sprookje voor jong en oud
Samen met het Vivaldi Consort voert Angela Schijf de Vier Jaargetijden van Vivaldi uit. In dit
avontuurlijke sprookje belanden twee zusjes - de één ijverig en braaf, de ander lui en brutaal in het wonderbaarlijke land van Vrouw Holle.
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DECEMBER
Opvliegers 4: Trossen los!
COMEDY | Woensdag 12 december, 20:15u | 1e rang normaal € 27,50, voor u €12,50
Hoe gaan de vriendinnen om met de overgang?
Een échte vriendinnencomedy over de fase waar vrouwen het meestal liever niet over willen
hebben, maar waar toch onbedaarlijk om gelachen kan worden!
Laat u onderdompelen in een wereld van zwembandjes, reddingsboten en knappe kapiteins en
beleef de nieuwe avonturen van Loes, Moniek, Joke en Shirley op hun zonnige cruise. Met Rian
Gerritsen, Anouk van Nes, Sandra Mattie en Joanne Telesford.
Twools | Scapino Ballet
DANS | Zaterdag 22 december, 20:15u | 1e rang normaal € 25, voor u € 12,50
Een wilde achtbaan vol dans en vermaak
‘Twools’ is geen gewone dansvoorstelling. Het is een opwindende high-speed choreografische
achtbaan. Het is een voorstelling vol vaart, waarin zes korte dansstukken van topchoreografen
en nieuw talent elkaar non-stop opvolgen. Het Scapino Ballet komt met ‘Twools’ met een spannende en kleurrijke staalkaart van het moderne ballet.
JANUARI
Nationaal Theaterweekend
THEATER | vr 25 t/m zo 27 januari | ALLE VOORSTELLINGEN | € 10
Theater voor maar 10 euro
Het Nationaal Theaterweekend is er voor iedereen. Jong, oud, vaste of nieuwe bezoeker! Iedereen is tijdens het Theaterweekend welkom om tegen een mooie prijs te komen genieten
van alles wat het theater te bieden heeft. De ingrediënten van het weekend zijn eenvoudig:
iedere voorstelling kost €10 en daarnaast zijn er vele extra activiteiten gratis te bezoeken in
het theater. Daarmee is het Theaterweekend een unieke belevenis voor iedereen.
Johan Derksen | Johan Derksen Keeps the Blues Alive
MUZIEK | Donderdag 31 januari, 20:15u | 1e rang € 26,50
Derksen neemt Venlo mee naar begin jaren zestig
Na de succesvolle theatershow ‘Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop’, komt de flamboyante tv-persoonlijkheid nu met een nieuw programma over zijn passie: de blues. ‘Johan
Derksen Keeps the Blues Alive’ neemt het publiek mee naar begin jaren zestig, toen The British Invasion de wereld veroverde en bands als The Rolling Stones een breed publiek kennis
liet maken met muziek van Amerikaanse blueslegendes. Het gevolg was de opkomst van Nederlandse bluesbands. Sindsdien speelt de blues een belangrijke rol in de vaderlandse muziekcultuur. Om de blues niet verloren te laten gaan, komt Derksen naar Venlo met de beste Nederlandse blues vocalisten en muzikanten.
FEBRUARI
Laura van Dolron ism Compagnie de Koe
THEATER | Vrijdag 1 februari, 20:15u | 1e rang € 19,50
Een live gecomponeerde voorstelling gebaseerd op… de vragen van het publiek!
Laura van Dolron gaat samen met Willem de Wolf een antwoord geven op AL UW VRAGEN! Bijgestaan door muzikanten Wilko Sterke en Frank van Kasteren geven Laura en Willem antwoord op wat het publiek echt wil weten.
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Jan Beuving | Rotatie
CABARET | Woensdag 6 februari, 20:15u | 1e rang € 18,50
Cabaretier Jan Beuving zet Venlo op zijn kop
In ‘Rotatie’ komt Beuving met sterke grappen, over van alles en nog wat. Een rotatie is een
wiskundige draai. En dat is precies wat Jan Beuving doet: hij geeft een wiskundige draai aan
de dingen. Hij telt dus zijn passen en past op zijn tellen. Hij staat ronduit vierkant achter zijn
woorden, lijnrecht tegenover wat krom is en denkt over veel vlakken diep na. De taal maakt
pirouettes in zijn liedjes. De logica tolt in zijn zinnen.
De Limburger Vastelaovendconcert 2019 | philharmonie zuidnederland
KLASSIEK | Woensdag 27 februari, 20:11u | 1e rang € 34
Oet Limburg kumt de meziek!
De mooiste Limburgse muzikale vastelaovendpareltjes en vele klassiekers komen voorbij. Gilbert Petit (meervoudig winnaar van de Limburgse buuttekampioenschappen) en Raymond Clement, zorgen met hun humoristische sketches voor een bulderende lach in de zaal.
MAART
Charley de Musical | Jon van Eerd
MUSICAL | Dinsdag 12 maart, 20:15u | 1e rang € 38,50
De komische musical
Deze spetterende voorstelling komt naar De Maaspoort met een live orkest! Als Charley gedwongen wordt zich voor te doen als een charmante tante, om twee jonge verliefde stellen uit
de brand te helpen, komt hij er al snel achter dat hij niet echt voor vrouw in de wieg is gelegd.
Eugen Onegin
OPERA | Zaterdag 30 maart, 20:15u | Tsjaikovski’s Eugen Onegin | 1e rang € 40
Prachtige melodieën van Tsjaikovski in Venlo
In deze opera schuift de cynische rokkenjager Eugen Onegin de hartstochtelijke brief van Tatjana terzijde en maakt jacht op haar oudere zus Olga. De prachtige melodieën van Tsjaikovski
brengen de emoties van de karakters tot leven, met als hoogtepunten het dramatische duel
tussen de jeugdvrienden en de gracieuze brief-scène van Tatjana, de heldin van de opera.
APRIL
Familieconcert Assepoester | philharmonie zuidnederland
FAMILIE | Dinsdag 16 april, 18:30u | normaal € 16, voor u €12,50 | 5-jarigen Gratis
| Alle andere kinderen tot en met 12 jaar | € 7,50 (alles op vertoon van ID bewijs)
Sprookjes worden werkelijkheid in De Maaspoort
Omdat philharmonie zuidnederland vijf jaar bestaat mogen alle kinderen die 5 jaar zijn, gratis
naar binnen! Dus neem je broertjes, zusjes, papa, mama, opa en oma mee en kom genieten
van deze mooie jubileumvoorstelling.

Abafazi
SHOW | Dinsdag 16 april, 20:15u | Abafazi | 1e rang € 27
Een krachtige reis door de muziek en cultuur van Zuid-Afrika
In de voorstelling ‘Helela Mama!’ keert Zuid-Afrika naar Limburg, om ons kennis te laten maken met de opzwepende muziek en cultuur van Zuid-Afrika. Tien powervrouwen van Abafazi
brengen tijdens de show een eerbetoon aan iconische zwarte vrouwen die een lans hebben ge-
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broken voor de vrijheid. De Afrikaanse drum, de marimba en hun stemmen zijn de basisinstrumenten.
Casablanca
THEATER | Dinsdag 30 april, 20:15u | 1e rang € 27,50
Een indringend liefdesverhaal met een bijzondere geschiedenis
In een schemerige wereld vol politiek en heroïek ontvouwt zich een allesomvattend en venijnig
liefdesverhaal, waarin onmogelijke keuzes moeten worden gemaakt. In het muziektheaterstuk
‘Naar Casablanca’ wordt onze geschiedenis verbonden aan de prangende actualiteit. Toen
vluchtte men Europa uit, nu vluchten velen Europa in. Een beladen liefdesdrama, tegen een
historische én actuele achtergrond, is daarmee een voorstelling voor ons allemaal.
MEI
De Waarheid | met Huub Stapel, Johanna ter Steege, e.a.
TONEEL | Vrijdag 3 mei, 20:15u | 1e rang € 34,50
Wat is belangrijker: hechte vriendschap of lust en passie?
‘De Waarheid’ is een voorstelling over twee ontrouwe stellen, gespeeld door Huub Stapel, Johanna ter Steege, Nanette Edens en Ruurt De Maesschalk en laat ons nadenken over de waarheid. Brengt het verlichting, of juist niet? En wat doen we als de lust en passie te sterk is?
Legendary Albums Live – Bruce Spingsteen
MUZIEK | Vrijdag 24 mei, 20:15u | 1e rang € 28,50
Erwin Nyhoff & LA-Live Band voor spectaculaire avond in De Maaspoort
Vijfendertig jaar na de release van Bruce Springsteen album ‘Born in the U.S.A.’, speelt Legendary Albums Live het volledige album in De Maaspoort. Het album bevat zeven top 10 hits. Het
wordt een avond die Venlo niet snel meer zal vergeten!
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