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PROGRAMMA

Welkom!

2019 - 2020

jou

Zie ik
in theater
Concordia?

Voor je ligt het negende
programma van Theater
Concordia! Met meer dan 80
vrijwilligers doen we ons best
om jou ook dit seizoen weer te
laten genieten van prachtige voorstellingen en gezellige activiteiten.
● We zijn er trots op dat topartiesten als Karin Bloemen
en Freek de Jonge naar Haastrecht komen, maar ook
Guido Weijers en Joris Linssen. Fuse speelt voor de derde
keer de sterren van de hemel, net als de tributebands van
Queen, Dire Straits, Johnny Cash en Bruce Springsteen.
● Elke 4e donderdag van de maand geniet je van de mooiste
ﬁlms. We starten met de topﬁlm Bohemian Rhapsody.
● Voor kinderen en jongeren is er ook weer van alles te
beleven, zoals: de tienerdisco, de lego bouwdag en leuke
familieﬁlms.
● Ook zo genoten van het Tot 2000 Café? In december gaat
dit muziekspektakel op herhaling. Verder hoor je bijna elke
zondag live muziek van allerlei bands in het Grand Café.
● En maandelijks zijn er weer gezellige en drukbezochte
pubquizzen en Repair Cafés.
Namens het bestuur en alle vrijwilligers wens ik je een prachtig
theaterseizoen toe en zie ik je graag in theater Concordia!
Jan Hogendoorn, voorzitter

Legenda programmabrochure
voorstelling

jeugd- of familievoorstelling

repaircafé

film

pubquiz
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Geef een
voorstelling
cadeau!

Met korting naar het theater
Steeds meer bezoekers weten
Concordia te vinden en steeds vaker
zijn voorstellingen uitverkocht. Wees

er dit jaar dus snel bij. Tot en met 20 september (de
Concordia-parade) krijg je 10% vroegboekkorting op
je bestelling!
Ben je jonger dan 15 jaar? Gebruik je Jeugdpaspoort
Krimpenerwaard voor korting op een voorstelling.

Kaarten bestellen en info
Op www.theaterconcordia.nl vind je informatie
over de voorstellingen en je bestelt er de kaarten.
Met je bankpas of met de podiumcadeaukaart
betaal je online. Koop je liever je kaarten bij Theater
Concordia? Dat kan. Je kunt er terecht van maandag
tot en met zaterdag vanaf 17.00 uur.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu vast in voor onze gratis nieuwsbrief via
www.theaterconcordia.nl en ontvang maandelijks actuele
informatie over de voorstellingen in Concordia.
Volg ons ook via facebook, twitter, instagram en youtube.

Grand Café Concordia: een gezellige
ontmoetingsplek voor jong en oud
Het Grand Café is maandag tot en met zaterdag geopend
vanaf 17.00 uur. Je kunt er terecht voor een drankje en
hapje, voor en na de theatervoorstelling of sportactiviteit.
Het Grand Café Concordia is al jaren de thuisbasis van
diverse verenigingen binnen de Krimpenerwaard.
Wil je een compleet verzorgde avond met vrienden, familie,
collega's of zakelijke relaties? Gastheer Rob van Zuijlen
vertelt je graag meer over de mogelijkheden van dit
bijzondere historische gebouw. Zo zijn het Grand Café en
de Grote Zaal, met uitstekende technische voorzieningen,
te huur voor feesten, bijeenkomsten, bruiloften en events
in ieder mogelijk thema. Concordia is daarmee de ideale
locatie voor bijeenkomsten van 25 tot 450 personen.
Kom gerust eens langs en informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden. Of mail naar: info@grandcafe-concordia.nl

Geef een belevenis cadeau!
Bijvoorbeeld een vrij te besteden Concordiacadeaubon in de feestelijke blauwe
verpakking of tickets voor een voorstelling.
Concordia is ook verkoop- en inleverpunt van
de Cadeaubon Krimpenerwaard.
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SEPTEMBER

SEPTEMBER
Filmavond: Bohemian Rhapsody

Repair Café
Do 5

13.30 - 16.00 uur

GRATIS

Do 26 20.15 uur Concordia Filmavond

12+

€ 8,00

Elke 1e donderdag van de maand is er het Repair Café. Iedereen is van harte
welkom met zijn of haar kapotte spullen om die, samen met vrijwillige reparateurs, weer in orde te maken. Tijdens de reparatie is er tijd voor een praatje en er
staat een (gratis) kopje koffie of thee voor je klaar. Je vrijwillige bijdrage is voor
het reparatiemateriaal.

Bohemian Rhapsody volgt het verhaal van de Britse band Queen met de
legendarische leadzanger Freddie Mercury als middelpunt (bekroond met
een Oscar voor hoofdrolspeler Rami Malek). Velen noemen dit de beste
film ooit! Je moet hem gezien hebben.

Haastrecht Klassiek

Pubquiz

Zo 8

10.00 uur oldtimershow

GRATIS

Vr 27

21.00 uur quiz

Jaarlijks terugkerend Oldtimerevent, met een
rondrit, vele klassieke auto’s, trekkers en
motoren. Livemuziek van de Vlisterzangers en – hoe kan het ook anders – The
Oldtimers.

Opening theaterseizoen:
Concordia Parade!

Feest!

per team 14+

€ 17,50

Samen strijden om smakelijke en
vermakelijke beloningen tijdens deze
supergezellige Concordia-quizavond.
Het hele Grand Café is gevuld met 20
teams van 3 tot 5 deelnemers.
Meld je aan als groep.

Def Americans: Johnny Cash at San Quentin
Za 28 20.15 uur tributeband

€ 23,50

Vr 20 20.15 uur opening theaterseizoen
Entree GRATIS

Ben je ook benieuwd naar wat Concordia het komend seizoen te bieden heeft?
Tijdens de Concordia Parade kun je alvast sfeerproeven. Verschillende artiesten
zullen die avond hun opwachting maken. En we dagen je alvast uit met een
mini-pubquiz!
De songs die ‘The Man in Black’ zelf met zoveel liefde en overtuiging wist
te brengen, wordt nieuw leven ingeblazen door de Def Americans Johnny
Cash Tribute. Als geen ander weten deze Brabanders meer dan 50 jaar
na de eerste hits van Johnny Cash de swing, sfeer en rebellie van een
optreden van deze legendarische Amerikaanse outlaw verbluffend goed
te raken. Staconcert, enkele zitplaatsen.

Country Café met Dick van Altena
Zo 29 15.00 uur countrymuziek

€ 12,50

Karin Bloemen en de Old School Band
Wo 25 20.15 uur muziek

€ 29,50
Opening van het 7e Country Café-seizoen in Concordia met Dick van
Altena en Change of Key. Grote zaal. Meer informatie: info@marykee.com

Wist je dat...

Karin Bloemen gaat ‘old school’ helemaal voor de muziek. In dit programma
komt de eerste grote liefde van Karin Bloemen in volle glorie voorbij:
zingen! Van eigen stukken tot covers uit het rijke repertoire van Billie
Holiday, Aretha Franklin, Norah Jones, etc. De soulvolle jazz/funkformatie
Old School Band zorgt voor de juiste ‘tight no-nonsense grooving sound’.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

... je via facebook, instagram, twitter en youtube op de
hoogte blijft van het laatste nieuws?
... er leuke winacties zijn met kans op vrijkaarten?
... je via livereportages op sociale media je Concordia een
beetje kan meebeleven ook als je er niet bent?

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL
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OKTOBER

NOVEMBER

Repair Café
Do 3

Pubquiz

13.30 - 16.00 uur

GRATIS

Eric Borrias: De 100 jarige man
Vr 11

20.15 uur vertelvoorstelling

Vr 1

21.00 uur quiz

per team 14+

€ 17,50

Vrijdag en Sandifort: Voorlopig voor altijd
€ 13,50

Za 2

20.15 uur cabaret

12+

€ 19,00

Luister naar het verhaal over Karlsson. Hij wordt
100 jaar, maar is niet van plan op te komen dagen
op het feest dat het bejaardenhuis organiseert.
Dus stapt hij uit het raam en verdwijnt. Bij toeval
komt de man in het bezit van een koffer vol
crimineel geld... I.s.m. De Verhalencompagnie

Queen Forever in Concert
Za 12 20.15 uur tributeband

€ 23,50
Overtuigend bitterzoet huwelijk van artiestenkoppel… In hun vierde duocabaretprogramma Voorlopig voor altijd draait het om het vastgelopen
huwelijk van het artiestenkoppel Remko Vrijdag en Martine Sandifort, die
zogenaamd niet alleen op het podium, maar ook privé een stel vormen.

Een van de beste Queen-tributebands van Europa komt naar Haastrecht,
Queen Forever! Onder leiding van leadzanger Timothy Drake doet Queen
Forever je versteld staan met hun fantastische interpretatie van de
legendarische Britse rockformatie. In een twee uur durende ‘full decor’rockshow speelt de band 100% live al je favoriete Queen-nummers.
Staconcert, enkele zitplaatsen.

Heer Otto: Ridder Florian
Zo 3

14.00 uur toneel familievoorstelling

4+

€ 10,00

Live! op zondag: The Red Strats
Zo 13 15.00 uur livemuziek

€ 10,00

Wegens succes terug in Concordia! The Red
Strats (Cliff and The Shadows-tributeband) is
een formatie met een ‘Cliff Richard’-geluid die
de muziek uit de sixties laat herleven.

Goud van Oud: The Outlaws, Clean Foot Clan
Za 19 20.15 uur dansavond

€ 10,00

Terug in Concordia: Goud van Oud. De
discoavonden van toen. We doen het nog een
keer flink over met de ‘Oude Rockers’ uit
Oudewater The Outlaws en de band Clean
Foot Clan. Voetjes van de vloer! Grote zaal.

Meneer Pluizenbol
Wo 23 14.00 uur kinderfilm

AL

€ 4,50/8,00

Tom Brand is een overwerkte miljardair, die
meer oog heeft voor zijn hoogste gebouw in
Amerika dan voor zijn vrouw en kinderen. Na
een hoop verwikkelingen raakt hij gevangen in
het lichaam van de huiskat: Mr. Fuzzy Pants
(‘Meneer Pluizenbol’). Vanaf dan leert de familie
hem op een hele andere manier kennen.

Country Café

Ridder Florian is niet bepaald een held. Behalve voor draken is hij ook bang voor
stoere ridders, boze buurmannen en slapen in het donker. Maar vandaag heeft
Florian er genoeg van! Een voorstelling over bang zijn voor van alles en toch de
moed hebben om te proberen.

Repair Café
Do 7

13.30 - 16.00 uur

De Schijnwerper: Calendar Girls
za 9, zo 10 (matinee 14.30 u), vr 15, za 16 (20.00 u)
toneel
Kaarten via www.deschijnwerper.nl

In een stadje vermaakt een groepje vrouwen
zich met buitengewoon saaie bijeenkomsten
van de vrouwenclub. Als de man van één van
hen overlijdt aan kanker besluiten ze, als
eerbetoon, geld in te zamelen voor het
kankerinstituut. Hiervoor kiezen ze wel een
heel ludieke manier… een naaktkalender!

Live! op zondag: The Oldtimers
Zo 17 15.00 uur muziek

Zo 27 15.00 uur countrymuziek

GRATIS

De deuren staan wagenwijd open voor de
liefhebbers van country luistermuziek. Geniet
van deze sfeervolle middag met Change of
Key (dutch music award winning trio).

Filmavond: Burning
Do 31 20.15 uur film (thriller)

16+

€ 8,00

Jong-su is een timide jongen die mijmert
over een carrière als romanschrijver. Hae-mi,
een promotiemeisje dat klanten lokt voor
een supermarkt spreekt hem aan. Zij kent
hem nog van school, hij haar niet meer. Ze
is verre van lelijk. Plastische chirurgie,
verklaart Hae-mi. Maar is dat zo? Thriller, gebaseerd op een kort verhaal van de
Japanse schrijver Haruki Murakami.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

GRATIS

€ 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 o.a. The
Beatles, The Rolling Stones en Creedence
Clearwater Revival.

Zet in je agenda
za 13 apr 20:15 - 22:15
Normaal
Bestellen

Wist je dat

je je favoriete voorstelling . . .
... via www.theaterconcordia.nl in je
agenda kunt zetten?
... kunt delen via de mail, twitter,
whatsapp en facebook?

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL
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NOVEMBER
Freek de Jonge: Over de gasfabriek
Za 23 20.15 uur cabaret TRY-OUT

14+

€ 20,00

Rabobank
Hollandse IJssel
wenst je een fijne
voorstelling.
Rabobank Hollandse IJssel wil
graag betrokken zijn bij de lokale
gemeenschap. Daarom gebruiken
wij een deel van onze winst om
lokale activiteiten te ondersteunen
Rabobank investeert in een
leefbare vitale regio

Rabobank.nl

Voor het eerst sinds Lone Wolf in 2011 gaat Freek de Jonge weer een
jaarsconference houden: het midden tussen een oudejaars- en een
nieuwjaarsconference. Dus terugkijken en vooruitzien. In voorbereiding
op een televisie-uitzending op 1 januari leest Freek zijn invallen en
uitvallen voor over de hel die we het afgelopen jaar doorstaan hebben en
het paradijs dat ons het komend jaar te wachten staat.

Country Café
Zo 24 15.00 uur countrymuziek			

GRATIS

Country Café Concordia opent haar
deuren weer voor alle liefhebbers van
country muziek in de breedste zin van het
woord, met muzikale invulling van
huistrio Change of Key.

Vertrouwde kwaliteit, een andere naam

Superjuffie
Wo 27 14.00 uur kinderfilm

Voorheen Tuinverzorging De Molen

6+

€ 4,50/8,00

Juf Josje lijkt een heel gewone juf. Maar
als er iemand in gevaar is, dan neemt
ze een hap van een schoolbordkrijtje
en verandert ze in Superjuffie. Ze schiet
als een groene tornado door de lucht,
redt de dieren en kan ook nog met ze
praten. Van de makers van de films van
Meester Kees.

Mamma Mia 2
Do 28 20.15 uur film

AL

€ 8,00

Mamma Mia 2 gaat verder waar deel 1
ophoudt, maar laat ook zien wat er eerder
gebeurde in het Griekse hotel. In het
verleden ontmoeten we een jongere Donna,
die volop van het leven geniet. In het
heden worstelt een zwangere Sophie met
de afwezigheid van haar moeder.

Ontwerp Advies Aanleg Onderhoud
De Molen Hoveniers B.V.
Bilwijkerweg 18
2851 ER Haastrecht

www.demolenhoveniers.nl

Fuse Live!
Vr 29

20.15 uur muziek

€ 25,00

 0182 502 692
 06 533 696 61
 info@demolenhoveniers.nl

Josefien Versteeg
tekent (bijna) alles voorjou

roei
co
roei communic

roei Laat
communicatie
je online zichtbaarh

roei communicatie

Laat je online zichtbaarheid groeien - www.groeicommunicatie.nl

Laat je online zichtbaarheid groeien - www.groeicom

Laat je online zichtbaarheid groeien - www.groeicommunicatie.nl
www.joos-illustraties.nl

ontwarren en ontwikkelen
Vergeet maar even wat je denkt te weten over klassieke muziek, violen of
ongemakkelijke concertgewoontes. Fuse neemt je in no time mee in hun
muzikale wereld, waarvan je achteraf pas weet dat je er behoefte aan had. Het
vonkt, het prikkelt en het schuurt bij dit eigenwijze zestal met hun herkenbare
geluid. Paul Witteman: “Fuse blaast klassiek nieuw leven in.”

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

het begint met een goed 

www.carolinevanamerongen.nl
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DECEMBER
Repair Café
Do 5

13.30 - 16.00 uur

GRATIS

Live! op zondag: The Murphy Jets
Zo 8

15.00 uur livemuziek

€ 7,50

Een muzikale reis door de tijd, vanaf de jaren
60 tot de vroege jaren 70, zo is dit optreden
van The Murphy Jets kort en krachtig samen te
vatten. Een origineel Goud van Oudrepertoire, dat door (inmiddels) oud, maar ook
door jong hoog gewaardeerd wordt.

FINANCIËN
ADVIES
ADMINISTRATIE

De Wilde Stad
Wo 11 14.00 uur familiefilm

€ 4,50/8,00

In deze prachtige, avontuurlijke natuurfilm zie
je de stad vanuit de ogen van de vele wilde
dieren en planten die er leven. Voor dieren zijn
onze straten, tunnels, grachten en gebouwen
net zo aantrekkelijk als de wildernis: de stad
is natuur.

Al uw ﬁnanciële, ﬁscale, administratieve en
verzekeringszaken op één adres uitstekend
geregeld. Met oog voor detail én voor het

AL

grote geheel. Volledig op maat en met korte

BOOM, like that! – Dire Straits and more

lijnen. Dat geeft rust. Rust om te ondernemen,

Za 14 20.15 uur tribute livemuziek

€ 23,50

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

Love over Gold uit 1982 is een van de beste albums van Dire Straits met
‘Telegraph Road’ en ‘Private Investigations’. De 8-koppige tributeband
BOOM, like that! speelt het album integraal en helemaal live. Na de pauze
wordt ‘and more’ andere prachtige muziek van Dire Straits en Mark
Knopfler gespeeld. Staconcert, enkele zitplaatsen.

Change of Key: Country Kerst Brunch
Zo 22 12.00 uur kerstbrunch
14.30 uur countrymuziek

€ 24,50
GRATIS

Terug van weggeweest: de Country Kerst Brunch. De middag begint om 12.00 uur
met een overheerlijke muzikale kerstbrunch. Informatie: info@marykee.com

Tot 2000 Pub
Za 28 15.00 uur en zo 29 15.00 uur livemuziek per dag € 15,00
2 dagen € 20,00
Twee dagen genieten van TOP-muziek uit de
jaren 60, 70, 80 en 90 door meer dan zes
regionale bands en talenten op het open
podium. Zowel de Grote Zaal als het Grand
Café ondergaat per muziekperiode een
metamorfose. Doe deze twee dagen ook mee
aan de Tot 2000 Quiz: het Route 66/99-spel!
Wees er op tijd bij: vorig jaar was dit event
snel uitverkocht.

Oudejaarsklaverjassen
Di 31

14.00 uur klaverjassen

per koppel € 15,00

Kaartend het jaar afsluiten. Bieden, troeven, kleur bekennen, nat gaan.
En proberen te winnen natuurlijk! Gastheer Rob van Zuijlen zorgt deze middag
voor een natje en een droogje.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL
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JANUARI

FEBRUARI

Repair Café
Do 2

Cameretten Finalistentournee

13.30 - 16.00 uur

GRATIS

Za 1

20.15 uur cabaret

14+

LEGO Bouwdag
Vr 3

ontdek de

14.00 uur LEGO

AL

Live! op zondag: Tess et les Moutons
15.00 uur livemuziek, nieuwjaarsfeest

GRATIS

Hoe kun je beter het nieuwe jaar
beginnen dan met een nieuwjaarsfeestje
in Theater Concordia? Tess en haar
Moutons halen op bezielde wijze een
klein stukje van ‘la vie parisienne’ naar
Nederland.

21.00 uur quiz

Opnieuw geprogrammeerd omdat elk jaar weer blijkt hoe ontzettend
talentvol en grappig de finalisten zijn! Bert Visscher, Brigitte Kaandorp, Theo
Maassen, Ronald Goedemondt en Daniël Arends startten bij Cameretten hun
carrières. Patrick Laureij stond twee jaar geleden al in Haastrecht als finalist.
Een nieuwe lichting cabaretiers treedt in hun voetsporen. Kom keihard
lachen en laat je verrassen door de drie festivalfavorieten van de 54e editie.

Repair Café
Do 6

per team 14+ € 17,50

Zo 12 15.00 uur muziek

€ 10,00

The Red Strats (Cliff and The Shadows-tributeband) bestaan uit TOPmuzikanten! Een formatie met een ‘Cliff Richard’-geluid die de muziek uit de
sixties laat herleven. Wegens groot succes terug in Concordia!

GRATIS

21.00 uur quiz

per team 14+ € 17,50

Live! op zondag: The Cosy Rockers
Zo 9

Live! op zondag: The Red Strats

13.30 - 16.00 uur

Pubquiz
Vr 7

Pubquiz
Vr 10

talenten

€ 5,00

Theater Concordia wordt omgetoverd tot
een heuse LEGO-hemel! Tussen 14.00 en
17.00 uur ben je van harte welkom om
met een bijna oneindige hoeveelheid LEGO
te bouwen. Laat jouw LEGO-talent zien en
wie weet win je zelfs wel een mooie prijs
met jouw LEGO-bouwwerk!

Zo 5

€ 17,50

15.00 uur livemuziek

€ 7,50
The Cosy Rockers zijn een enthousiaste
6-mansband die voornamelijk
rock-’n-rollmuziek speelt uit eind jaren
50 en begin jaren 60.

Tienerdisco
Za 25 19.30 uur feest!

groep 7+8/brugklas € 5,00

7e Blues Festival Concordia
Za 15 20.15 uur bluesmuziek

De tienerdisco is meer dan alleen dansen. De profi dj’s zorgen ervoor
dat de voetjes van de vloer gaan, maar je kunt ook je haar laten spacen,
je gezicht make-uppen en dan een te gekke showfoto maken als
herinnering. Entree is inclusief drankje #zeroalcohol.

Country Café: nieuwjaarseditie
Zo 26 15.00 uur countrymuziek

GRATIS

Elkaar een mooi nieuw jaar wensen mag
natuurlijk altijd en dat doet Change of Key dan
ook tijdens deze eerste editie van het nieuwe
jaar. Een breed scala aan nieuwe en oude
countrycovers en eigen songs tijdens deze heerlijke muzikale middag.

€ 10,00

Bluesliefhebbers kunnen de hele avond genieten van drie bands, op drie
podia, in drie verschillende stijlen, maar onmiskenbaar met 100% blues!

Het neefje van Rupsje Nooitgenoeg
Zo 16 14.00 uur familievoorstelling

3-6 jaar € 7,50

A Star is Born
Do 30 20.15 uur film

12+

€ 8,00

Jackson Maine (Bradley Cooper) is een in
verval geraakte countryster. Hij ontdekt de
met een Oscar bekroonde talentvolle Ally
(Lady Gaga). De twee krijgen een liefdesverhouding en Jack probeert Ally in de
schijnwerpers te krijgen. Wanneer dit lukt,
krijgt Jack zelf moeite met het feit dat hij
steeds meer in de schaduw komt te staan. Lady Gaga speelt hier haar eerste
hoofdrol en zij schreef een aantal nieuwe nummers voor deze muzikale film.

Wie kent hem niet? Die rups die altijd maar eet en eet en nooit genoeg
heeft! Maar weten jullie dat hij ook een neef heeft? André Verhagen van
poppentheater het @penstaartje heeft daar een hele leuke en vrolijke
voorstelling over gemaakt speciaal voor peuters en kleuters. Ouders, opa’s
en oma’s zijn ook van harte welkom!

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

P R O G R A M M A 2020

P R O G R A M M A 2020

FEBRUARI

MAART

Country Café Blues-editie

Joris Linssen & Caramba: RAAK

Zo 23 15.00 uur countrymuziek

GRATIS

Za 14 20.15 uur muziek

€ 23,50

Februari is Blues Maand in Concordia!
Ook countrymuziek kent invloeden van deze
muziekstijl. Tijdens deze middag zal de
nadruk dan ook liggen op de verweving van
blues met country.

De kleine heks
Wo 26 14.00 uur kinderfilm

AL € 4,50/€ 8,00

De kleine heks wil dansen met de andere
heksen tijdens de Walpurgisnacht, maar ze is
slechts 127 jaar oud en dus nog veel te jong.
Omdat ze in het geheim naar het feest sluipt
en wordt betrapt, moet ze als straf alle
spreuken van het grote magische boek leren…
in één jaar! Ze moet bewijzen dat ze een goede heks is. De boze heks Rumpumpel
wil dat voorkomen, ook de kleine heks zelf is bepaald niet zo ijverig…

Raken en geraakt worden, daar draait alles om. En dat doen deze
topmuzikanten vol overgave met hun opzwepende liedjes, prachtige
ballades, ontroerende levensverhalen, gevoelige teksten en loepzuivere
samenzang. Laat je verrassen door het enthousiasme van zanger/
tv-presentator Joris Linssen en zijn muzikale vrienden.

Live! op zondag: Ramblin' Boots
Zo 15 15.00 uur Linedance middag

Cafarnaúm
Do 27 20.15 uur film

12+

€ 8,00

Cafarnaúm (Engelse titel: Capernaum) is
een Libanees-Frans-Amerikaanse film uit
2018 van Nadine Labaki. De 12-jarige
Libanese jongen Zain rebelleert tegen het
leven dat hem wordt opgedrongen. Hij
loopt weg van huis… Dit leidt tot een
ongelooflijke roadtrip, met nieuwe
vriendschappen en allesbeslissende keuzes.

Italiaanse Avond wereldmuziek
Vr 20 20.15 uur i.s.m. Haastrechtse kring

€ 15,00

Na de succesvolle Ierse Avond in 2019 is
het nu tijd voor een muzikale avond in
Italiaanse sferen. Een avond genieten van
buitenlandse muziek in een sfeervol
mediterraan aangekleed Concordia, met
bijpassende hapjes en drankjes.

Petra Berger: Tribute to Barbra Streisand
Za 29 20.15 uur muziek

€ 10,00

Live! op zondag. Country Line Dance Sunday,
een sfeervolle middag met Ramblin’ Boots.
Winner of Best New Country Band Dutch
Country Music Award 2018! Grote zaal.

€ 25,00

Green Book
Do 26 20.15 uur film

Petra Bergers stem en muziek laten zich niet gemakkelijk in één genre
vatten en juist dat maakt haar als zangeres zo bijzonder en uniek. Met
drie octaven tot haar beschikking beweegt zij zich net zo makkelijk in het
klassieke en Keltische domein als in de popmuziek. Petra en haar band
brengen deze avond prachtige klassiekers uit het rijke oeuvre van Streisand.

12+

€ 8,00

Deze Amerikaanse biografische roadmovie uit
2018 is gebaseerd op de vriendschap tussen
de beroemde Afrikaans-Amerikaanse pianist
Don Shirley en zijn chauffeur en lijfwacht
Tony Lip. Samen reizen ze in de jaren 60 door
de zuidelijke Verenigde Staten, waar ze
geconfronteerd worden met racisme en hun tegengestelde persoonlijkheden.

The Boss Brothers: The Ultimate Springsteen Experience
Za 28 20.15 uur tribute

€ 19,00

MAART
Repair Café
Do 5

13.30 - 16.00 uur

GRATIS

POP Quiz
Vr 6

21.00 uur muziekquiz

per team 14+ € 20,00

Test je muziekkennis tijdens deze audiovisuele avond met vragen of
fragmenten van de jaren 50 tot nu. Samen strijden om smakelijke en
vermakelijke beloningen tijdens deze supergezellige MUZIEKquizavond.

Country Café: Steelguitar Round-up

Live! op zondag: The Outlaws
Zo 8

15.00 uur muziek

Vanaf 2011 is de Bruce Springsteen Tribute The Boss Brothers uitgegroeid
tot een ware publiekstrekker. Centraal staat het Amerikaanse rockicoon Bruce
Springsteen. Naast zijn vele hits en veelzijdige repertoire, staat hij vooral
bekend om zijn legendarische concerten vol energie, passie en emotie.
Staconcert, enkele zitplaatsen.

€ 7,50
De bandleden van The Outlaws zijn na 45
jaar weer als een hecht team bij elkaar.
Deze ‘Oude Rockers’ uit Oudewater laten je
de magie van de jaren 60 opnieuw beleven!

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

Zo 29 11.00 uur demonstraties 14.30 uur concert

€ 12,50

Deze dag staat in het teken van de
pedalsteelguitar. Vanaf 11.00 uur zijn er
demonstraties en 's middags speelt Change
of Key met verschillende instrumentalisten.
Meer informatie: info@marykee.com

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

P R O G R A M M A 2020

P R O G R A M M A 2020

APRIL

MEI

Repair Café
Do 2

Repair Café

13.30 - 16.00 uur

GRATIS

Do 7

13.30 - 16.00 uur

Pubquiz
Vr 3

21.00 uur quiz

GRATIS
De laatste Repair Café van het seizoen.
Je bent van harte welkom met je kapotte
spullen om die, samen met vrijwillige
reparateurs, weer in orde te maken. Er is
tijd voor een praatje en een (gratis) kopje
koffie of thee. Je vrijwillige bijdrage is voor
het reparatiemateriaal.

per team 14+ € 17,50

Samen strijden om smakelijke en vermakelijke beloningen tijdens deze
supergezellige Concordia-quizavond. Het hele Grand Café is gevuld met 20
teams van 3 tot 5 deelnemers. Meld je aan als groep.

Guido Weijers: Masterclass Geluk (géén cabaret)

Live! op zondag: The Murphy Jets

Za 4

Zo 17 15.00 uur muziek

20.15 uur theatercollege

14+ € 25,00

€ 7,50
Een muzikale reis door de tijd, vanaf de jaren
60 tot de vroege jaren 70, zo is dit optreden
van The Murphy Jets kort en krachtig samen
te vatten. Een origineel Goud van Oud-repertoire, dat door (inmiddels) oud, maar ook
door jong hoog gewaardeerd wordt. Bij mooi
weer onder de luifel!

OOK IN HET VOLGENDE SEIZOEN ZIEN WIJ
U GRAAG IN THEATER CONCORDIA!
Een vrolijk wetenschappelijk theatercollege over geluk! Vergeet alle zelfhulpboeken, geluksgoeroes, mindfulness, yoga of meditatie! Guido blijft ver weg van
zweverig gedoe en belicht de wetenschappelijke kant van geluk. We beloven
geen ‘cabaret’. Wel garanderen we dat je met meer inzichten en geluk naar huis
gaat dan je bent gekomen.

Live! op zondag: The Red Strats
Zo 5

15.00 uur muziek

€ 10,00

The Red Strats (Cliff and The Shadows-tributeband) bestaan uit
TOP-muzikanten! Een formatie met een ‘Cliff Richard’-geluid die de muziek
uit de sixties laat herleven. Wegens groot succes terug in Concordia!

De Schijnwerper: Eenakterfestival
Za 18 20.00 uur toneel

Kaarten via www.deschijnwerper.nl

Rob van Zuijlen
DÉ LOCATIE VOOR AL UW BRUILOFTEN, FEESTEN EN BIJEENKOMSTEN
ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER, OOK VOOR CATERING EN VERHUUR.

Het succesvolle Eenakterfestival is een afwisselende avond met 4 korte toneelstukken van De Schijnwerper en andere toneelverenigingen uit de omgeving.

Live! op zondag: The Oldtimers
Zo 19 15.00 uur muziek

€ 7,50
De bekende formatie The Oldtimers uit
Oudewater laat in het Grand Café de sound
van de swinging sixties en seventies
herleven.

Country Café met Change of Key
Zo 26 15.00 uur countrymuziek

GRATIS

Change of Key doet haar Koningsconcert in de middag! Geniet van het
koninklijke tintje aan het Country Café Concordia. Gastoptredens worden
niet uitgesloten.

Bankier van het verzet
Do 30 20.15 uur film

CONCORDIAPLEIN 1 2851 VV HAASTRECHT
0182 50 22 02 OF 06 53 87 35 51 INFO@GRANDCAFE-CONCORDIA.NL

12+

€ 8,00

Als bankier Walraven van Hall in de Tweede
Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn
financiële contacten voor het verzet wil
inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met
zijn broer Gijs bedenkt hij een riskante
constructie om grote leningen af te sluiten
en de broers plegen vervolgens de
grootste bankfraude uit de Nederlandse
geschiedenis.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

Zeg

JA!

in Theater Concordia

De dag van jullie leven vieren op een bijzondere,
historische locatie in Haastrecht? Dat kan!
Wij rollen de rode loper vast voor jullie uit.
Theater Concordia is een officiële trouwlocatie
voor de gehele dag. Mooi, feestelijk en
handig: je geeft elkaar het jawoord in
de grote historische theaterzaal,
je proost en eet met familie en
gasten in het gezellige
Grand Café tijdens
de receptie en het
diner, en ’s avonds
gaat iedereen los tijdens
een groots feest in de
theaterzaal!

SEPTEMBER

05-09
08-09
20-09
25-09
26-09
27-09
28-09
29-09

13.30 uur
10.00 uur
20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur
21.00 uur
20.15 uur
15.00 uur

Repair Café
Haastrecht Klassiek
Concordia Parade
Karin Bloemen en de Old School band
Filmavond: Bohemian Rhapsody
Pubquiz
Def Americans: Johnny Cash
Country Café met Dick van Altena

reparaties		 GRATIS
muziek en oldtimershow		 GRATIS
feestelijke opening theaterseizoen		 GRATIS
muziek
€ 29,50
film, 12+
€ 8,00
quiz, 14+
per team € 17,50
muziek, tribute
€ 23,50
countrymuziek
€ 12,50

OKTOBER

Do
Vr
Za
Zo
Za
Wo
Zo
Do

03-10
11-10
12-10
13-10
19-10
23-10
27-10
31-10

13.30 uur
20.15 uur
20.15 uur
15.00 uur
20.15 uur
14.00 uur
15.00 uur
20.15 uur

Repair Café
Eric Borrias: De 100 jarige man...
Queen Forever in Concert
Live! op zondag: The Red Strats
The Outlaws en Clean Foot Clan
Filmmiddag: Meneer Pluizenbol
Country Café
Filmavond: Burning

reparaties		 GRATIS
vertelvoorstelling
€ 13,50
muziek, tribute
€ 23,50
muziek
€ 10,00
Goud van Oud, dansavond
€ 10,00
kinderfilm, AL
vw € 8,00 kids € 4,50
countrymuziek		GRATIS
film, 16+
€ 8,00

NOVEMBER

Vr
Za
Zo
Do
Za
Zo
Za
Zo
Wo
Do
Vr

01-11
02-11
03-11
07-11
09-11
17-11
23-11
24-11
27-11
28-11
29-11

21.00 uur
20.15 uur
14.00 uur
13.30 uur
20.15 uur
15.00 uur
20.15 uur
15.00 uur
14.00 uur
20.15 uur
20.15 uur

Pubquiz
Vrijdag en Sandifort
Heer Otto: Ridder Florian
Repair Café
De Schijnwerper: Calendar Girls
Live! op zondag: The Oldtimers
Freek de Jonge: Over de gasfabriek
Country Café
Filmmiddag: Superjuffie
Filmavond: Mamma Mia 2
Fuse Live!

quiz, 14+
per team € 17,50
cabaret, 12+
€ 19,00
toneel, familievoorstelling, 4+
€ 10,00
reparaties		 GRATIS
toneel; zo 10 14.30 uur, vr 15, za 16
www.deschijnwerper.nl
muziek
€ 7,50
cabaret <TRY-OUT>, 14+
€ 20,00
countrymuziek		GRATIS
kinderfilm, 6+
vw € 8,00 kids € 4,50
film, AL
€ 8,00
muziek
€ 25,00

DECEMBER

Do
Zo
Wo
Za
Zo
Za
Zo
Di

05-12
08-12
11-12
14-12
22-12
28-12
29-12
31-12

13.30 uur
15.00 uur
14.00 uur
20.15 uur
12.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
14.00 uur

Repair Café
Live op zondag: The Murphy Jets
Filmmiddag: De Wilde Stad
BOOM, like that! - Dire Straights
Change of Key
Tot 2000 Pub
Tot 2000 Pub
Oudejaarsklaverjassen

reparaties		 GRATIS
muziek
€ 7,50
familiefilm
vw € 8,00 kids € 4,50
muziek, tribute
€ 23,50
country
kerstbrunch € 24,50, countrymuziek		 GRATIS
muziek
per dag € 15,00 2 dagen € 20,00
muziek
per dag € 15,00 2 dagen € 20,00
klaverjassen
per koppel € 15,00

Do
Vr
Zo
Vr
Zo
Za
Zo
Do

02-01
03-01
05-01
10-01
12-01
25-01
26-01
30-01

13.30 uur
14.00 uur
15.00 uur
21.00 uur
15.00 uur
19.30 uur
15.00 uur
20.15 uur

Repair Café
LEGO Bouwdag
Live! op zondag: Tess et les Moutons
Pubquiz
Live! op zondag: The Red Strats
Tienerdisco
Country Café
Filmavond: A Star is Born

reparaties		 GRATIS
lego, AL
€ 5,00
muziek, nieuwjaarsfeest		 GRATIS
quiz, 14+
per team € 17,50
muziek		€ 10,00
feest
groep 7, 8 en brugklas € 5,00
countrymuziek		GRATIS
film, 12+
€ 8,00

FEBRUARI

Za
Do
Vr
Zo
Za
Zo
Zo
Wo
Do
Za

01-02
06-02
07-02
09-02
15-02
16-02
23-02
26-02
27-02
29-02

20.15 uur
13.30 uur
21.00 uur
15.00 uur
20.15 uur
14.00 uur
15.00 uur
14.00 uur
20.15 uur
20.15 uur

Cameretten Finalistentournee
Repair Café
Pubquiz
Live! op zondag: The Cosy Rockers
7e Blues Festival Concordia
Het neefje van Rupsje Nooitgenoeg
Country Café Blues-editie
Filmmiddag: De kleine heks
Filmavond: Cafarnaúm
Petra Berger: Tribute to Streisand

cabaret, 14+
€ 17,50
reparaties		 GRATIS
quiz, 14+
per team € 17,50
muziek
€ 7,50
bluesmuziek
€ 10,00
familievoorstelling, 3-6 jaar
€ 7,50
muziek		GRATIS
kinderfilm, AL
vw € 8,00 kids € 4,50
film, 12+
€ 8,00
muziek, tribute
€ 25,00

MAART

Do
Vr
Zo
Za
Zo
Vr
Do
Za
Zo

05-03
06-03
08-03
14-03
15-03
20-03
26-03
28-03
29-03

13.30 uur
21.00 uur
15.00 uur
20.15 uur
15.00 uur
20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur
11.00 uur

Repair Café
POP Quiz
Live! op zondag: The Outlaws
Joris Linssen & Caramba: RAAK
Live! op zondag: Linedance-editie
Italiaanse avond
Filmavond: Green Book
The Boss Brothers: Springsteen
Country Café: Steelguitar Round-up

reparaties		 GRATIS
muziekquiz, 14+
per team € 20,00
muziek
€ 7,50
muziek
€ 23,50
dansmiddag
€ 10,00
wereldmuziek i.s.m. Haastrechtse Kring
€ 15,00
film, 12+
€ 8,00
muziek, tribute
€ 19,00
muziek, 11.00 uur demonstraties, 14.30 uur concert
€ 12,50

APRIL

Do
Vr
Za
Zo
Za
Zo
Zo
Do

02-04
03-04
04-04
05-04
18-04
19-04
26-04
30-04

13.30 uur
21.00 uur
20.15 uur
15.00 uur
20.15 uur
15.00 uur
15.00 uur
20.15 uur

Repair Café
Pubquiz
Guido Weijers: Masterclass Geluk
Live! op zondag: The Red Strats
De Schijnwerper: Eenakterfestival
Live! op zondag: The Oldtimers
Country Café
Filmavond: Bankier van het verzet

reparaties		 GRATIS
quiz, 14+
per team € 17,50
theatercollege, géén cabaret
€ 25,00
muziek
€ 10,00
toneel
www.deschijnwerper.nl
muziek
€ 7,50
countrymuziek		GRATIS
film, 12+
€ 8,00

Do
Zo

07-05
17-05

13.30 uur
15.00 uur

Repair Café
Live op zondag: The Murphy Jets

reparaties		 GRATIS
muziek
€ 7,50

JANUARI

Do
Zo
Vr
Wo
Do
Vr
Za
Zo

MEI

PRO G R A M M A JA AROVER ZICH T 2019-2020

Tekst-, prijs- en programmawijzigingen voorbehouden.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

