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CONCORDIA VERRAST!
Op de hoogte blijven?

Welkom in de programmafolder van Concordia,
het gezellige theater in de Krimpenerwaard.
Concordia is een mooi historisch gebouw met
moderne faciliteiten; een uitstekend podium
voor allerlei (klein)kunstvormen en een ﬁjne
ontmoetingsplek. Ook dit seizoen hebben we een
verrassend en afwisselend theaterprogramma:
van The Kik en Emilio Guzman tot Fuse, van country
en Vincent Bijlo tot klassiek en van de Concordia Filmavonden tot Vet Kindercabaret. Kom, laat je verrassen!
Onze ruim zeventig enthousiaste vrijwilligers runnen
samen al acht jaar dit theater. Zij maken van Concordia
hét ontmoetingscentrum van Haastrecht. Het theater is
ook bekend vanwege de gezellige nazit in het Grand Café
en de prima faciliteiten voor evenementen en conferenties. Concordia is goed bereikbaar: de bus stopt voor het
theater en uw auto parkeert u gratis voor de deur. Van
harte welkom voor een heerlijke avond uit of een leuke
middagvoorstelling met aansluitend een gezellig drankje!
Samen maken we er een feestje van!

Via Facebook en Twitter blijft u op de
hoogte van het laatste nieuws en onze
leuke winacties met kans op vrijkaarten.
Volg en like ons! Met een gratis abonnement op onze digitale nieuwsbrief ontvangt u
maandelijks actuele informatie over de voorstellingen in Concordia. Neem een abonnement via
www.theaterconcordia.nl.

Zaalhuur en Grand Café
In Grand Café Concordia kunt u van maandag t/m zaterdag
vanaf 17.00 uur terecht voor een drankje en een hapje. En
natuurlijk gezellig voor en na de voorstelling. Gastheer Rob
van Zuijlen vertelt u graag meer over de mogelijkheden van
het gebouw. Zo zijn het Grand Café en de grote zaal - met
uitstekende technische voorzieningen - te huur voor feesten en
zakelijke bijeenkomsten van 25 tot 450 personen. Een ideale
locatie voor uw feest, bruiloft, vergadering, congres, expo of
ander evenement.

Harry van der Voet,
namens bestuur en vrijwilligers van Theater Concordia

10%
G
TIN
VR

OE

G

E
BO

R BE
K MO1 SEPTEM
T/

Elke maand Repair Café
Kapotte fietslamp, een niet werkende broodrooster of kleding
met gaten? Neem het mee naar het Repair Café! Samen met
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Let op: tot en met
1 september 2017
(Concordia Parade)
ontvangt u 10% korting
op uw bestelling!

Kaarten bestellen en info

kundige vrijwilligers repareert u uw kapotte spullen, zodat u ze
niet hoeft weg te gooien. Dat scheelt niet alleen in afval maar
ook in uw portemonnee. Elke eerste donderdag van de maand
bent u van harte welkom met uw te repareren apparaat tussen
13.30 en 16.00 uur in het Repair Café in Theater Concordia.

Zeg

JA!

in Theater Concordia

Kaarten zijn online te bestellen via www.theaterconcordia.nl of te
koop in Grand Café Concordia (van maandag t/m zaterdag vanaf

De dag van uw leven vieren op een bijzondere

17.00 uur). Ook uitgebreide informatie over de voorstellingen

en historische locatie in Haastrecht? Dat kan!

vindt u op www.theaterconcordia.nl.

Theater Concordia is een officiële trouwlocatie. U kunt er terecht voor de trouw-

Met korting naar het theater
Bij ons kunt u gebruik maken van uw Mantelzorgpas. En
kinderen t/m 14 jaar krijgen 10% korting op een voorstelling

plechtigheid, receptie, buffet én feest.
U geeft het ja-woord in de historische
grote theaterzaal. U proost en eet met

met het Jeugdpaspoort Krimpenerwaard.

familie en gasten in het gezellige Grand

Concordia Cadeau idee

een groots feest in de

Geef een avondje theater cadeau.
Dat is een leuk idee! U kunt een
voorstelling cadeau geven of een
Cadeaubon Krimpenerwaard.
Concordia is inlever- en verkooppunt hiervan.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

Café. En ’s avonds
theaterzaal! Wij rollen
de rode loper vast
voor u uit!

Programma 2017
geniet!

SEPTEMBER
Concordia Parade
Vr 1

SEPTEMBER
Filmavond: Beyond sleep

20.00 uur Opening theaterseizoen!

GRATIS

Bent u benieuwd naar wat het
nieuwe culturele seizoen u te
bieden heeft? Kom dan naar
de Concordia Parade. Tijdens
de feestelijke opening van het
theaterseizoen krijgt u alvast
een voorproefje van diverse
voorstellingen zoals van het
comedyduo Brokstukken, multitalent Maaike Martens, muzikant Frank Blueka die muziek
van Tom Waits en Neil Young tot
leven brengt en cabaretier Tom
Montfrooy. Met muziek van pop- en jazzkoor Flexible Sound, Marlou Koevoets
en Windfall. Loop binnen en neem gezellig uw familie, vrienden en buren mee!

Haastrecht Klassiek: Oldtimershow
Zo 10 10.00 uur klassieke voertuigen met livemuziek GRATIS
Helemaal wild van oude auto’s, trekkers en
motoren? Kom naar het vijfjarig jubileum
van Haastrecht Klassiek om alle oldtimers
te bewonderen voor ze aan hun rondrit
beginnen. In overleg kunt u zelfs gratis
meerijden! Met onder andere muziek van
de Vlisterzangers en The Oldtimers en een
markt.

20.15 uur cabaret

€ 16,00

Het getalenteerde en prijswinnende gouden
comedyduo Brokstukken (Arjan Smit en
Chris King Perryman) bestormt de theaters
met hun actiekomedie “Maximum Overdrive”. Een absurde en hilarische lachshow
waarin de mannen u meenemen in hun
wereld: een ondeugende, gecontroleerde
chaos van gekke typetjes en fysieke sketches. Ze zappen flitsend snel van de ene
naar de andere absurde situatie en transformeren van actiehelden tot real life
cartoon karakters. Vanaf 14 jaar.

Abba Tribute
Za 23 20.15 uur muziek

Do 28 20.15 uur film

€ 8,00

Beyond Sleep gaat over de overlevingstocht van de jonge geoloog Alfred
Issendorf die in Noorwegen naar
meteorieten zoekt. De ambitieuze
Alfred hoopt zijn naam door deze reis
aan een belangrijk wetenschappelijk
bewijs te verbinden en zo het werk van
zijn vader voort te zetten. Die kwam tijdens zijn eigen onderzoeksproject
om het leven. Alfred zoekt, struikelt en moet afzien op de wrede toendra.
Verlossing vindt hij pas op de grens van waanzin. Naar het boek ‘Nooit
meer slapen’ van W.F. Hermans. Vanaf 12 jaar.

Henry van Loon: Sleutelmoment
Za 30 20.15 uur cabaret

€19,00

Het kan snel gaan. Het ene moment zit
je nog in je overcomplete schuur aan
een bromfiets te sleutelen, het andere
moment word je opperhoofd van een
indianenstam. Maar niet voordat je als
trots gezinshoofd met oergezellige
kinderen hebt laten zien hoe gastvrijheid bedoeld is. Ondertussen speel je
de lead in een musical. Het zou zomaar
kunnen. Althans in het universum van cabaretier en acteur Henry van Loon.
En in zijn nieuwe voorstelling Sleutelmoment zou het weleens allemaal
tegelijkertijd kunnen gebeuren. Vanaf 14 jaar.

OKTOBER

Brokstukken: Maximum Overdrive
Vr 15

Programma 2017

€ 22,50
"Dancing Queen”, “Waterloo”, “Mamma mia”
en “The winner takes it all”: ABBA is een van
de succesvolste bands ter wereld. Wilt u
heerlijk een avond meezingen en dansen op
al die bekende hits? Dat kan! ABBA Tribute is
door de Nederlandse en buitenlandse pers
uitgeroepen tot een van de beste ABBA
Tribute bands ter wereld. Met twee top
vocale Dancing Queens aan het front en
gedegen muzikaal vakmanschap daarachter,
is succes verzekerd voor een avond nostalgie en muziek voor jong en oud! (staconcert)

Country Café

The Beatles Revival
Vr 6

20.15 uur muziek

€ 22,50

Deze Beatles tribute band staat op podia in
heel Europa, tot en met de Cavern Club in
Liverpool. De reden voor hun grote populariteit is de bijna ongelooflijke gelijkenis
met de echte Beatles. Visueel (dezelfde
kapsels, kostuums, instrumenten en apparatuur) en natuurlijk muzikaal. Elk nummer
wordt zo griezelig perfect gebracht dat
menig Beatleskenner hun authentieke
geluid niet kan onderscheiden van het originele: zuiver, kraakhelder, energiek en
opwindend. (Let op: staconcert zonder tribune)

Cliff & the Shadows tributeband The Red Strats
Zo 15 15.00 uur muziek

€ 10,00
De Red Strats bestaan uit uitsluitend TOPmuzikanten! Een superformatie met een
"Cliff Richard"-geluid die de muziek uit de
Sixties voor u doet herleven. Wegens groot
succes terug in Concordia!

vakantie!

Familiefilm:
Puck en het verdwenen schaap
Wo 18 14.00 uur film

vw € 8,00 kids € 4,50

De deuren van het Grand Café staan
wagenwijd open voor de liefhebbers van
countrymuziek. Geniet van een sfeervolle middag met Change of Key. Al vele
jaren winnen zij hoofdprijzen bij de
Dutch Country Music Awards.

De vijfjarige Puck creëert met haar goedbedoelde hulp voor haar hoogzwangere moeder grote chaos in huis. Daarom logeert ze
bij haar neefje Stijn, die op de schaapskooi
woont. Daar ontfermt Puck zich over een
zwanger schaap. Als het schaap verdwijnt,
gaan Puck en Stijn zonder iemand iets te
zeggen naar haar op zoek in het bos. Er breekt grote paniek uit als de kinderen
onvindbaar zijn. Zou het hond Pink lukken om ze op te sporen? Alle leeftijden.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

GRATIS PARKEREN - BEREIKBAAR MET BUS 106 & 107

Zo 24 15.00 uur countrymuziek

GRATIS
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OKTOBER

NOVEMBER

vet!

VET: Het vijfde couplet!
Za 21 16.00 uur familiecabaret

De Schijnwerper: jubileumvoorstelling Opheusden
<TRY OUT>

€ 12,50

VET kindercabaret is al 10 jaar een
vertrouwd recept: vet grappige sketches
en liedjes over herkenbare situaties
waar kinderen en ouders samen hard
om kunnen lachen. VET gaat over lastige
ouders, spelletjes met zelf bedachte
regels en giechelende verliefdheid. Maar
VET gaat ook over het overwinnen van je
angsten: Enge dromen, enge zwemlessen
en… Enge Erna... Bij VET Kindercabaret word je in hoog tempo meegenomen in
een knotsgekke show die nog lang blijft hangen. Vanaf 6 jaar.

Filmavond: Soof 2 		
Do 26 20.15 uur film 		

€ 8,00

Soof 2 is nog geen 10 minuten aan de
gang, of het hoge woord is er al uit:
Kasper wil van Soof scheiden. Zelfs de
ellenlange sessies met de relatietherapeut hebben niet kunnen voorkomen dat
hun huwelijk op de klippen is gelopen.
Wat nog rest, is de vraag naar wie de
therapeut de factuur moet opsturen.

Een romantische komedie; de humor ligt
er duimdik bovenop en de grappen zijn
prima getimed.

Een jubileumvoorstelling in verband met
het 45-jarig bestaan van Toneelvereniging
De Schijnwerper. “Wat gebeurt er toch in het
o zo rustige Opheusden…. als een bekende
dirigent terugkeert naar zijn geboortedorp?”
Muziektheatervoorstelling geschreven door
John Tak, onder regie van Nelie Gerritsen. Reserveren: www.deschijnwerper.nl.
De matinee-voorstelling begint om 14.30 uur.

The Oldtimers
Zo 19 15.00 uur muziek		

Zo 29 15.00 uur countrymuziek		

GRATIS

Country op de zondagmiddag met de
vertrouwde huisband Change of Key.
Plattelandsmuziek uit de USA met het
authentieke gevoel. Ontdek zelf waarom
ze zijn uitgeroepen tot ‘beste Country
trio’ en geniet van een sfeervolle middag
in het Grand Café.

Goud van Oud

€ 7,50

De bekende formatie The Oldtimers uit Oudewater laat in het Grand Café
de sound van de swinging sixties en seventies herleven. Liefhebbers kunnen weer genieten van hun vertolkingen van topsongs van onder andere
The Beatles, The Stones en Creedence Clearwater Revival.

Muzikaal Theater aan Huis: Rondje Europa
Do 23 14.30 uur seniorenshow		

€ 8,50

Met een denkbeeldige luxe touringcar gaat u op vakantie door Europa, van
Griekenland tot Zweden. Een show met vele verkledingen en typetjes met
als motto: ‘muziek is het feest van de herkenning’! Extra optie: boek vooraf
een heerlijk buffet (13.00 uur, € 22,50).

Frank Blueka: Tom Waits meets Neil Young
Za 25 20.15 uur muziek		

Country Café

Za 4

Vr 10, za 11, zo 12 (matinee), vr 17, za 18 20.15 uur toneel

€ 12,50

Twee iconen. Eén complot. Gitarist/
pianist/songwriter Frank Blueka brengt
een muzikale complottheorie tot leven
over Tom Waits en Neil Young. Twee
iconen uit de popmuziek die een geheime
ontmoeting hebben in een oud café in
San Diego. Verheug uzelf op een spannende muzikale voorstelling, die bol staat van onverwachte en verrassende
wendingen. De stijl van beide iconen wordt over elkaar gelegd en door elkaar
geschoven. Vergeet de tijd en geniet van een wereld die hier is en toch daar...

Country Café

20.15 uur disco/muziek

€ 5,00

Goud van Oud disco met de Haastrechtse
dj’s van weleer Gerard van Vliet en Theo
van de Kroon. Een ouderwetse dansavond die u niet mag missen.

Zo 26 15.30 uur countrymuziek		

Vincent Bijlo: Eindejaarsconference
Di 28

20.15 uur cabaret

lach!

Rob van Zuijlen
DÉ LOCATIE VOOR AL UW BRUILOFTEN, FEESTEN EN BIJEENKOMSTEN
ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER, OOK VOOR CATERING EN VERHUUR.
CONCORDIAPLEIN 1 2851 VV HAASTRECHT
0182 50 22 02 OF 06 53 87 35 51 GRANDCAFE@THEATERCONCORDIA.NL

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

GRATIS

<TRY OUT>

€ 19,00

Vincent Bijlo geeft met ‘Doe normaal of
ga weg’ (voorlopige titel) 2017 Ná Christus de plaats die het in de jaartelling
verdient. Als er één jaar is dat schreeuwt
om een eindejaarsshow, dan is het wel
2017. Want is het normaal dat een premier iedereen oproept tot normaal
doen? En dan: wat is normaal, wie
bepaalt dat? Bijlo natuurlijk. Het wordt
een te gekke show. Vanaf 14 jaar.

Filmavond: Jackie
Do 30 20.15 uur film		

€ 8,00

Als John F. Kennedy wordt vermoord, zijn
de ogen van de hele natie gericht op Jackie
Kennedy. Zij moet zich tijdens haar rouw
sterk houden om het land gerust te stellen.
We volgen haar in de vier dagen na de
moord. Natalie Portman speelt de rol van
Jackie Kennedy en kreeg 
hiervoor een
Golden Globe nominatie. Vanaf 16 jaar.

GRATIS PARKEREN - BEREIKBAAR MET BUS 106 & 107
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DECEMBER

JANUARI

proost!

Blues Café: The Hellhounds Blues Band

Nieuwjaarsfeest met Feelings band

Zo 10 15.00 uur muziek

Za 6

€ 5,00

20.15 uur feest!

De voorliefde voor Amerikaanse vijftigerjaren blues, classic songs en het
scheurende stemgeluid van zangeres Sarah zijn de elementen voor de
specifieke sound van de vijfkoppige bluesband the Hellhounds.

Emilio Guzman: Kom dan!
Do 14 20.15 uur cabaret

€ 17,50
Emilio gaat het anders doen. Na 3 voorstellingen tegen populisme, is de wereld
alleen maar populistischer geworden. De
blanke boze mannen hebben gewonnen.
Zij hebben nu de macht. Oftewel: nu zijn
zij de elite. Nu is Emilio een blanke boze
man. Nu mag hij ongeremd boos zijn.
Zonder nuance. Zonder beleefdheid.
Zonder twijfel. Kom dan! Vanaf 14 jaar.

Tribute to: David Bowie & Tina Turner
Za 16 20.15 uur muziek

€ 21,00
Muziek van legende David Bowie moet je
live horen. Star Men rockt zijn weg door
de pophistorie en krijgt gezelschap van
Nice N’ Rough ft. Pepi Petersen. Met haar
show en de herkenbare sound waant u
zich bij een echt Tina Turner concert.
(staconcert)

Country Café kersteditie
Zo 17 13.00 uur kerstbrunch
15.00 uur countrymuziek

€ 22,50
GRATIS

Filmavond: Down to earth
Do 21 20.15 uur film

€ 8,00

Een familie laat de doorgedraaide
wereld achter zich en begint aan de reis
van hun leven. Samen met hun drie
kinderen reizen ze naar alle uithoeken
van de aarde op zoek naar een nieuw
perspectief op het leven en de wereld.
Zonder crew, zonder vastomlijnd plan; maar elk met een camera en een
rugzak. En de nieuwsgierigheid om te luisteren. Alle leeftijden.

DJ Workshop

Kerstvakantie

Wo 27 14.00 uur (7-11 jr.) 15.30 uur (12 jr.+) workshop € 10,00
Een unieke ervaring voor kinderen: de
Kidz-DJ workshop! Je wordt in ruim
anderhalf uur klaargestoomd om als
echte DJ naar buiten te wandelen! Wie
wordt de nieuwe Tiësto, Hardwell of
AfroJack?

Familiefilm: Uilenbal
Do 28 14.00 uur film

Kerstvakantie
vw € 8,00, kids € 4,50

De achtjarige Meral moet na een verhuizing op een nieuwe school wennen en
nieuwe vrienden maken. Als ze in haar
slaapkamer een muis vindt, besluit ze die
mee te nemen op schoolkamp, zodat haar
moeder de muis niet kan vergiftigen. Maar
is dat wel zo handig? Alle leeftijden.

Mulder & Sons: Vaders en Zonen
Za 13 20.15 uur muziek

per koppel €10,00

Kaartend het jaar afsluiten. Gastheer Rob van Zuijlen zorgt voor uw natje
en droogje.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

€ 15,00

Mulder & Sons zingen in het Frans en het Nederlands,
spelen virtuoze instrumentale muziek en maken
muziektheater. Fraaie gecomponeerde melodieën die
dankzij bijzondere harmonieën en geraffineerde dynamiek ver boven het gemiddelde uitstijgen. De meer dan 30 jaar ervaring van oude
rot Jaap Mulder, de onbevangenheid van de jonge pianist Ruben Mulder en drummer David Mulder, vormen een solide basis voor eigentijdse muziek.

The Oldtimers
Zo 14 15.00 uur muziek

€ 7,50

Fuse
Za 20 20.15 uur muziek

€ 22,50

Waar ze ook optreden weet Fuse de uiteenlopende muzikale achtergronden van
de groepsleden over te brengen. Het
jonge zestal brengt hun favoriete
BEKEND VAN
muziek; ritmisch werk van Bartok, Frank
Zappa en Dave Brubeck tot stukken van
Shostakovich, Ellington en Coltrane. De uitvoeringen van Fuse zorgen voor
een eigenwijze smeltkroes. Wegens succes in de herhaling!

Filmavond: Het doet zo zeer
Do 25 20.15 uur film

€ 8,00

Heleen van Royen schetst een portret van
haar moeder bij wie beginnende dementie
is geconstateerd. Ruim een jaar volgt ze
haar moeder in alledaagse situaties en in
de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Een liefdevolle, herkenbare,
pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven.

LOS Muziektheater: Vast
Vr 26

20.15 uur muziek/cabaret

€ 18,00

In hun vierde voorstelling is het voor de
meiden van LOS tijd om volwassen te
worden. Ze zijn nu rond de 30 en staan
voor belangrijke keuzes. VASTigheid is
voor de meiden droom en nachtmerrie
tegelijk. Terwijl ze zich staande proberen te houden op hoge hakken, vallen ze van de ene in de andere komische
en herkenbare situatie. Dat deze voorstelling van LOS bomvol hilariteit,
muzikaliteit en fysieke uitspattingen zit, dat staat wel VAST.

Tienerdisco Krimpenerwaard
Za 27 19.30 uur

groep 7,8 en brugklas

€ 5,00

We toveren Concordia om tot een dancefeest voor jou en je vrienden. Ga alcoholvrij los op de muziek van coole DJ’s, doe
mee aan de ‘Just Dance’ wedstrijd en
geniet van de special acts! PS: je ouders
kunnen ondertussen terecht in het Grand
Café voor een hapje en een drankje.

Oudejaars Klaverjassens
Zo 31 14.00 uur

GRATIS
Theater Concordia trakteert en nodigt
u uit voor een gezellig Nieuwjaarsfeest.
In de grote zaal speelt de veelzijdige feestband Feelings. Van disco en (stijl)dansnummers tot gepassioneerde Latin en
gevoelige ballads.

Country Café
Zo 28 15.00 uur countrymuziek

GRATIS

GRATIS PARKEREN - BEREIKBAAR MET BUS 106 & 107
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FEBRUARI

MAART

Prince tribute
Za 3

luister!

Rayen Panday: Fenomeen

20.15 uur muziek		

€ 22,50

De Prince Tribute Band is stomend, funky en van een
ongelofelijk hoog muzikaal niveau! Je kunt niet stil op je
stoel blijven zitten, je swingt mee! Van ‘Kiss’ tot ‘Controversy’ en van ‘1999’ tot ‘Cream’.

Tom Montfrooy
Za 10 20.15 uur cabaret		

€ 12,50

‘Een stand-up podium is een goede vervanger van een
psychiater en scheelt de maatschappij veel schade’,
aldus Tom Montfrooy (Schoonhoven). Op het eerste
gezicht is Tom de standaard veertiger met hypotheek en
kinderen, maar schijn bedriegt. Hij neemt het publiek
mee in een mooi en kwetsbaar verhaal over zijn overleden vrouw en zijn leven
als jonge weduwnaar. Laat u verrassen door de confronterende en ontroerende
humor van Tom. Vanaf 14 jaar.

Za 3

20.15 uur cabaret		

Def Americans: Johnny Cash Tribute
Za 10 20.15 uur muziek		

€ 12,50

Vorig seizoen een enorm succes in ons
theater! Nu terug voor een inloop staconcert, zonder tribune. De Def Americans
blazen de songs van Johnny Cash & June
Carter nieuw leven in en weten de swing,
sfeer en rebellie van een optreden van
deze legendarische Amerikaanse outlaw
verbluffend goed te raken.

The Kik in concert
Za 17 20.15 uur muziek		

€ 16,00

Een fenomeen beschrijft de wereld zoals
we die ervaren, niet per sé zoals die
bestaat. Een fenomeen kan ook duiden op
een bijzonder begaafd persoon of opval
lend verschijnsel. Rayen Panday vindt
zichzelf absoluut geen fenomeen! Hij
beschrijft alles zoals het is, maar dan wel
op fenomenale wijze. Persoonlijk, actueel, muzikaal en er wordt geen enkel
onderwerp geschuwd. We komen nu tot de kern.Vanaf 14 jaar.

€ 22,50

The Oldtimers
Zo 11 15.00 uur muziek		

€

7,50

Geniet van de topsongs uit de swinging sixties en seventies.

De bekendste Neerlandstalige bietband ter wereld speelt een selectie
uit hun repertoire aan hertaalde bekende hits. The Kik voerde deze
vaak maar één keer eerder uit bij o.a. Giel Beelen (Schuilen Bij Jou,
In Your Arms van Chef' Special) en De Beste Zangers Van Nederland
(Wat Je Achterliet, Rolling In The Deep van Adèle). Dave von Raven
vertelt op humoristische wijze de achterliggende verhalen.

De Reuze Dwerg
Zo 18 14.00 uur familievoorstelling		

€ 10,00

Na het succes van ‘Help! Ik heb een vlieg ingeslikt’ is er
een nieuwe muziekvoorstelling vol grappige personages
van Mark van Vliet. ‘De Reuze Dwerg, die een kopje
kleiner wil zijn’ wordt gespeeld onder begeleiding van
klassieke muziek van o.a. Tsjaikovski en Stravinsky. Een
spannend avontuur vol fysiek spel, humor en fantasie waarbij op een speelse
manier klassieke muziek tot leven wordt gebracht. Voor de hele familie!

Filmavond: Lion 		
Do 22 20.15 uur film		

€ 8,00

Een vijfjarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta, ver van huis. Hij overleeft verschillende uitdagingen waarna hij geadopteerd wordt door
een stel in Australië. Vijfentwintig jaar later besluit hij
naar zijn verloren familie op zoek te gaan. Gebaseerd op
een waargebeurd verhaal. Vanaf 12 jaar.

€ 10,00

Bluesliefhebbers kunnen genieten van 3 bands, op 3 podia, in 3 verschillende
stijlen, maar met onmiskenbaar 100% blues! Met The Fat Harry & The Fuzzy Licks,
de Chicago Bluesband St. Louis Slim en The Hellhounds.

Country Café
Zo 25 15.00 uur countrymuziek		

GRATIS

Concordia Familiefilm 		
Wo 28 14.00 uur film

Za 17 20.00, zo 18 15.00 uur

muziek

vw € 8,00, kids € 4,50

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

€ 12,00

De enthousiaste leden van Pop- en Jazzkoor Flexible Sound uit Gouda nemen u
mee langs mooie arrangementen van
Hollandse bodem. Van Nederlandstalig,
zoals Binnen van Marco Borsato en
Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij,
tot Engelstalig zoals Hungry van Dotan
en War van Kensington. Mooie en krachtige nummers onder muzikale leiding van Paul-Chris van Strien met zijn
swingende band. Kom genieten!

Hot Club de Frank
Vr 23

20.15 uur muziek		

€

7,50

De Hot Club de Frank, dat is swing,
gipsy jazz, klezmer en nog veel meer.
Van stevige ritmes tot heerlijk relaxed.
Natuurlijk luisterden deze mannen
veel naar Django Reinhardt en zijn
Quintette du Hot Club de France. Hier
staan vier jonge mannen, inventief, virtuoos en gretig. In vliegende vaart
doorspekken ze hun muziek met grillige wendingen en motieven, puttend
uit de traditionele swing, eigen composities, klezmer en zigeunermuziek.

Concordia Filmavond 		
Do 29 20.15 uur film 		

Bluesfestival jubileumeditie
Za 24 20.15 uur muziek		

Flexible Sound

€

8,00

Holland Dance + dansworkshop
Za 31 20.15 uur dans 		

€ 19,00

Holland Dance is terug in Concordia!
Veelzijdig, uitdagend en sprankelend.
Toptalenten van Codarts dansen in
nieuwe werken die speciaal voor hen
werden gecreëerd en laten u genieten van werk van wereldberoemde
choreografen. Een afwisselende avond
uit voor danskenners en -ontdekkers. Met vooraf een workshop/voor
programma voor dansscholen.
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Programma 2018

Programma 2018

APRIL

APRIL

Country Café met paasbrunch
Za 1

13.00 uur paasbrunch
15.00 uur countrymuziek

Caecilia
€ 22,50
GRATIS

Za 21 20.00 uur muziek

Cameretten Finalistentournee
20.15 uur cabaret

€ 17,50

Het Cameretten Festival is dé cabaret- kweekvijver van
Nederland. In meer dan vijftig jaar tijd zetten vele grote
namen hier hun eerste stappen zoals Brigitte Kaandorp,
Ronald Goedemondt en Theo Maassen. Laat u vanavond
ook verrassen door vers cabarettalent en ontdek de topcabaretiers van morgen. Vanaf 14 jaar.

GRATIS

Stedelijke Harmonie Caecilia uit Gouda bestaat 110 jaar
en viert dat met een feestelijk concert. Speciaal voor
deze gelegenheid schreef componist Wilco Moerman
een muziekstuk. Geniet van de première van dit
sprankelende concertstuk en de vele prachtige evergreens die op het programma staan. Dirigent Patrick de
Heus en de leden van Caecilia spannen zich in om er een
onvergetelijke avond van te maken.

Speciale paaseditie van het Country Café met vooraf een heerlijke paasbrunch.

Vr 6

geniet!

Concordia Filmavond
Do 26 20.15 uur film

€ 8,00

Een avondje releaxed genieten van de mooiste films.

Eenakterfestival van De Schijnwerper

Country Café

Za 7

Zo 29 15.00 uur countrymuziek

20.15 uur toneel
De Schijnwerper organiseert het altijd succesvolle eenakterfestival. Een avond met vier afwisselende eenakters
door De Schijnwerper en andere verenigingen uit de
regio. Reserveren via www.deschijnwerper.nl

15.00 uur muziek

€ 5,00

Het repertoire van The Guests bevat songs
van blues-grootheden als the Red Devils, JJ
Cale, ZZ Top, BB King, John Mayall, Muddy
Waters en vele anderen. The Guests is
geen typische coverband, alle songs zijn
‘Guestified’. Sinds een paar jaar schrijven The Guests hun eigen blues songs die
-zoals het hoort bij bluesmuziek- ‘Straight from the Heart’ komen.

Noa Eyl & friends: De Salon
Za 14 19.30 uur familie muziekvoorstelling

€ 15,00

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
(NMF) presenteert deze komische
muziektheatervoorstelling. Ga mee op
een reis terug in de tijd naar Wenen en
Parijs rond 1920. Waar schrijvers, dichters, componisten en musici in salons bij
elkaar kwamen om te discussiëren,
gedachtes te delen en te luisteren naar
muziek. Violist Noa Eyl verbindt op
komische wijze musici en muziekstijlen met elkaar en doet vervlogen tijden
herleven. De composities worden afgewisseld met improvisaties, veel interactie, sketches en eigen arrangementen.

Cliff & the shadows tributeband The Red Strats
Zo 15 15.00 uur muziek

MEI
Troje

Blues Café met The Guests
Zo 8

GRATIS

€ 10,00

De Red Strats bestaan uit uitsluitend TOPmuzikanten!
Een superformatie met een "Cliff Richard"-geluid die
de muziek uit de Sixties voor u doet herleven. Wegens
groot succes terug in Concordia!

Vr 5 – 6 – 10 – 11 – 12 – 18 – 19 mei
theaterspektakel

20.15 uur
www.trojehaastrecht.nl

Is Troje gevallen door het beroemde
paard? Of lag het aan de Goden, Achilles
of toch Helena? Theaterbakkerheij is na
het enorme succes van de Titanic terug
en presenteert haar eigen verhaal in een
nieuwe, spectaculaire en ongekende
musical: TROJE. Hoe liefde een stad verwoest! De grote zaal, het Grand Café en
VANAF 5 MEI
2018 op
• SPORTHAL
HAASTRECHT
Blijf
de hoogte!
de sportzaal worden weer omgetoverd
voor dit grootse theaterspektakel verwacht
voor jong en oud. TROJE is een tijdloos
epos over liefde en oorlog, rivaliteit en
inhebzucht,
2018 helden en lafaards.

The Oldtimers
Zo 20 15.00 uur muziek

€ 7,50
De bekende formatie The Oldtimers uit
Oudewater laat de sound van de sixties en
seventies herleven. Liefhebbers kunnen
weer genieten van hun vertolkingen van
topsongs van o.a. The Beatles, The Stones,
Crosby, Stills & Nash en Creedence
Clearwater Revival.

Concordia Filmavond
Do 31 20.15 uur film

€ 8,00

S P E C I A L I S T I N R E N O V AT I E - E N O N D E R H O U D S S C H I L D E R W E R K

Maaike Martens: Wie blijft hier
Vr 20

20.15 uur cabaret/muziek

€ 16,00

In dit theatrale concert onderzoekt
Maaike Martens via haar liedjes,
personages en verhalen samen met
u haar worsteling met de tijd. De tijd
die niet in uren te vangen valt, maar
wel in momenten. Maaike Martens is
een multitalent. Zo schreef en zong
ze jarenlang het spijkerlied voor het
radioprogramma Spijkers met Koppen,
was ze dé klapper aan het eind van de voorstelling van Youp van ‘t Hek en
won ze een Musical award voor haar rol als Maxima in HEMA de musical.
Vanaf 14 jaar.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL
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FINANCIËN
ADVIES
ADMINISTRATIE
Al uw ﬁnanciële, ﬁscale, administratieve en
verzekeringszaken op één adres uitstekend
geregeld. Met oog voor detail én voor het
grote geheel. Volledig op maat en met korte
lijnen. Dat geeft rust. Rust om te ondernemen,
om te werken en om te genieten van de leuke
dingen in het leven.

Kleine Haven 1 | 2851 BP Haastrecht | 0182 - 502 233 | vdvoet.nl

ontwarren en ontwikkelen
www.tuinverzorgingdemolen.nl

TUINVERZORGING DE MOLEN

Kleine Haven 1 (1e verdieping) 2851 BP Haastrecht 06 28 79 87 30
info@carolinevanamerongen.nl www.carolinevanamerongen.nl
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