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Programma 2018 / 2019
"...en dat in Haastrecht!"

Voor je ligt de programmafolder van Concordi
a, het gezellige
theater in Krimpenerwaard en omstreken.
Concordia is
een mooi historisch gebouw met moderne
faciliteiten: een
uitstekend podium voor allerlei (klein)kunst
vormen en een
fijne ontmoetingsplek. Ook dit seizoen hebb
en we weer een
afwisselend programma samengesteld voor
alle leeftijden.
Grote en kleine namen betreden het podium.
Van The Kik en Lavinia Meijer tot ‘Braboneger’
Steven Brunswijk
en Joris Lutz. Van Di Gojim en Harry Sack
sioni tot Tiny
Little Bigband. En niet te vergeten: de maandel
ijkse Concordia
Filmavonden en de kindervoorstellingen zoa
ls Jeugdcircus
Acrobatico. We zijn er trots op dat we deze
klinkende namen
naar Haastrecht hebben kunnen halen!

Con cor dia is alt ijd gez elli g!

Onze nog steeds groeiende groep van ruim tach
tig enthousiaste
vrijwilligers runt al bijna tien jaar dit thea
ter. Zij maken
van Concordia hét ontmoetingscentrum van
Haastrecht. Het
theater is tot in de wijde omtrek ook beke
nd vanwege het
Repair Café, de Pubquiz en de altijd gezellige
nazit in het
Grand Café. De faciliteiten voor evenementen
zijn prima en
Concordia is heel goed bereikbaar: de bus stopt
voor het theater
en je auto kan je gratis parkeren voor de
deur. Kom langs
voor een heerlijke avond uit of een leuke mid
dagvoorstelling,
met aansluitend een gezellig drankje. Wel kom
!
Namens het bestuur en alle vrijwilligers van Thea
ter Concordia,
Jan Hogendoorn, voorzitter

Vroegboekkorting
Let op: tot en met 14 september
2018 (Concordia Parade) ontvang
je 10% k
 orting op je bestelling!
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Met korting naar het theater
Bij ons kun je gebruik maken van je Mantelzorgpas. En
kinderen tot 14 jaar krijgen met hun Jeugdpaspoort Krimpenerwaard 10% korting op een voorstelling.

Concordia cadeau-idee
Geef een avondje theater cadeau. Dat is een leuk idee!
Bijvoorbeeld een vrij te besteden Concordia-cadeaubon
in feestelijke verpakking
of tickets voor een
specifieke voorstelling.
Concordia is ook verkoop- en inleverpunt van de
Cadeaubon Krimpenerwaard.

K

welkom!

Kaarten bestellen
Alle informatie over de voorstellingen
vind je op de site van Concordia.
Kaarten bestel je ook online via onze
site: www.theaterconcordia.nl
(betalen kan dan ook met de
podiumcadeaukaart). Of je koopt
ze in Grand Café Concordia van
maandag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu vast in voor onze nieuwsbrief. Met dit gratis
abonnement ontvang je maandelijks actuele informatie over
de voorstellingen in Concordia. Abonneer je eenvoudig via
www.theaterconcordia.nl.
Via Facebook en Twitter blijf je op de hoogte van het laatste
nieuws en leuke winacties met kans op vrijkaarten. Via
livereportages op sociale media beleef je Concordia ook een
beetje als je er niet bent.

Zaalhuur en Grand Café
In Grand Café Concordia kun je van maandag t/m zaterdag
vanaf 17.00 uur terecht voor een drankje en hapje voor en
na de voorstelling. Geniet van een compleet en ontspannen
avondje uit en boek eens een theaterarrangement met
een voorstelling naar keuze en een heerlijk theaterdiner
of buffet. Ook leuk voor je zakelijke relaties, als cadeau of
met een vriendengroep. Gastheer Rob van Zuijlen vertelt
je 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. Concordia is
daarmee de ideale locatie voor jouw verjaardag, vergadering,
congres, expo of ander evenement.

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!

Programma 2018
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SEPTEMBER

OKTOBER
Repair Café

Repair Café
Do 6

13.30 - 16.00 uur 		

GRATIS

Elke eerste donderdag van de maand is er
Repair Café. Iedereen is van harte welkom
om tussen 13.30 en 16.00 uur met zijn of
haar kapotte spullen naar Theater
Concordia te komen om die ter plaatse,
samen met vrijwillige reparateurs, weer in
orde te maken. Ook reparateurs zijn van
harte uitgenodigd!

Do 4

13.30 - 16.00 uur 		

GRATIS

De Dijk
Za 6

20.00 uur concert in sportzaal 		

€ 27,50

Haastrecht Klassiek: Oldtimershow
Zo 9

10.00 uur klassieke voertuigen, livemuziek

GRATIS

Helemaal wild van oude auto’s, trekkers en
motoren? Kom dan naar Haastrecht
Klassiek om ze te bewonderen. In overleg
kun je gratis meerijden tijdens de rondrit!
Het is al jaren een gezellig evenement mét
muziek van The Oldtimers. Hoe kan het
ook anders...

Concordia Parade
Vr 14

20.00 uur opening theaterseizoen!		GRATIS

Ben je ook zo benieuwd naar wat Concordia te bieden
heeft in het nieuwe culturele seizoen? Tijdens de
Concordia Parade krijg je alvast een voorproefje!
Maak kennis met onder anderen Blaaswerk, Yora
Rienstra, Steven Brunswijk, Marlou Koevoets
en geniet van dans- en percussiegroep
Challenge. We gaan ook een voorproefje doen van de Pubquiz.

Een van de beste bands van Nederland komt weer naar Haastrecht!
De Dijk was in 2001 voor de 4e keer in Haastrecht met een legendarisch
(en uitverkocht) optreden. 17 jaar later keert de band terug om hier nogmaals
een fantastische avond neer te zetten. De Dijk is begin jaren 80 opgericht
in Amsterdam en vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk. De band, met
voorman Huub van der Lubbe, maakt Nederlandstalige popmuziek, waarbij
elementen uit de soul, blues, rock en chanson worden gecombineerd
tot een eigen geluid. Onlangs bracht De Dijk zijn 17e studioalbum uit.
Staconcert. Let op: vroegboekkorting geldt niet voor De Dijk!

Live op zondag: Clean Foot Clan
Zo 7

15.00 uur livemuziek

Feest!

‘Ma’ (naar het boek van Hugo Borst)
Do 11 20.15 uur toneel

Filmavond: Loving Vincent
Do 27 20.15 uur film

€ 8,00
Loving Vincent is een uniek project over
het leven en de mysterieuze dood van
Vincent van Gogh: de eerste compleet
geschilderde speelfilm ter wereld. Een
fascinerend mooi portret van deze
kunstenaar. > 9 jaar

Di Gojim & friends: Dertig jaar klezmer
Za 29 20.15 uur wereldmuziek

€ 7,50

De top 40-band uit Oudewater van 45 jaar geleden maakt een
comeback! Het repertoire is niet echt veranderd. Dus terug
in de tijd. Sweet memories ophalen met goede muziek van The
Stones, The Beatles, Creedence Clearwater Revival enzovoort.

€ 15,00

Di Gojim o.l.v. Jaap Mulder is dé band
die de klezmer in Nederland groot heeft
gemaakt. Dertig jaar geleden als muzikale
pioniers gestart in Gouda, inmiddels vele
muziek
theatervoorstellingen en buiten
landse tournees verder. Komend seizoen
bestormen zij de podia met een wervelend
programma.

€ 20,00

Ma stond altijd klaar voor haar zoon.
Nu draait ‘meneer Alzheimer’ de rollen om.
Maar hoe zorgt een zoon voor zijn moeder?
De solovoorstelling Ma is gebaseerd op het
boek van Hugo Borst over de aftakelende
geest van zijn moeder en haar onvermijdelijke verhuizing naar een ver
pleeg
huis.
Een liefdevol portret van een moeder in de
woorden van haar zoon. Loek Peters
(bekend van Penoza) vertolkt zijn dilemma’s, angsten en moederliefde. Voorafgaand aan deze voorstelling verzorgt
dramaturg Annemiek Lely een inleiding op
de voorstelling.

Pubquiz
Vr 12

21.00 uur

per team € 15,00
Samen strijden om smakelijke en vermake
lijke beloningen tijdens deze supergezellige
Concordia-quizavond. Het hele Grand Café
is gevuld met 20 teams van 3 tot 5
personen. Alleen met een groepsticket kun
je naar binnen! > 14 jaar.

Yora Rienstra: Eerlijk gezegd
Za 13 20.15 uur try-out cabaret		

€ 15,00

De deuren van het Grand Café staan
wagenwijd open voor de liefhebbers van
countrymuziek. Geniet van een sfeer
volle middag met Change of Key (Dutch
Country Music Award Winning Trio).

Yora’s vorige drie cabaretvoorstellingen
werden lovend ontvangen. Nee, meer dan
lovend! De Volkskrant noemt haar een
“comédienne met diepgang”, Trouw is
enthousiast over “haar elastieken lijf” en De
Telegraaf gaf haar laatste show zelfs 5
sterren! Wat Yora jou wil zeggen, is: “Ik hoop
dat je komt kijken naar mijn nieuwe show
vol tragikomische types, geestige en ontroerende liedjes en herkenbare rake verhalen.”

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

Country Café
Zo 30 15.00 uur countrymuziek		

GRATIS

Programma 2018
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OKTOBER

NOVEMBER

The Red Strats

Repair Café

Zo 14 15.00 uur livemuziek 		

€ 10,00

The Red Strats (Cliff en The Shadowstributeband) 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!

Dinershow 		
Vr 19 & za 20

Do 1

13.30 - 16.00 uur 		

Pubquiz
Vr 2

21.00 uur >14 jaar

per team

€ 75,00

Za 3

20.15 uur toneel

€ 15,00
In haar vierde theatermonoloog speelt
Debby Petter een vrouw die vertelt over
haar man. Hij liegt. Heel veel. Zijn halve
leven is verzonnen. Misschien zelfs wel
meer. Het gaat om grote leugens. Zij wil dat
hij hulp zoekt. Hij wil dat ook. Maar doet hij
dat? Kwetsbaar en onzeker vertelt zij haar
verhaal. Waarom wil ze hem niet kwijt? Het
antwoord op deze vraag is glashelder en
onthutsend tegelijk.

Een totaalbeleving voor alle zintuigen! Deze dinershow is compleet met een
fantastisch vijfgangenmenu, livemuziek en spektakel, inclusief bier, wijnen en fris.

Dikkertje Dap

De Schijnwerper: Terug naar Warschau
vw € 8,00, kids € 4,50

Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren
als zijn beste vriend Raf, een giraf. Omdat
zijn opa verzorger is in de dierentuin is
Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ze zijn
onafscheidelijk en delen alles, tot Dikkertje
voor het eerst naar school gaat en erachter
komt dat giraffen niet naar school mogen... Dikkertje Dap is gebaseerd op het
beroemde versje van Annie M.G. Schmidt. Alle leeftijden.

Moonlight
Do 25 20.15 uur film

€ 8,00

Jaren 80, Miami. Dit verhaal focust in drie
hoofstukken op de jeugd, puberteit en
volwassenheid van een Afro-Amerikaanse
man die zich in de turbulente stad Miami
probeert staande te houden. Hij wordt
gepest op school en thuis is het leven hard
voor hem. Hij probeert zichzelf te ontdekken en liefde te vinden ondanks zijn
worstelingen met zijn achtergrond en seksualiteit. >12 jaar

Mama’s aan de Poort: Zucht...
Vr 26

€ 15,00

Debby Petter: In mijn hoofd

19.00 uur, muziek & diner

Wo 24 14.00 uur familiefilm

GRATIS

19.00 uur Beauty & Brains ladiesnight & theater € 15,00

Zucht... is een interactieve, unieke en
ludieke voorstelling met veel (meezing)
liedjes vol situaties waaraan iedereen zich
moeiteloos kan spiegelen. Ingrid en Vivian
zijn schaamteloos in het delen van
hun levenservaring en
dagelijkse ongemakken.
De vrouwelijke onder
nemers van Beauty & Brains Krimpenerwaard maken van deze
dag weer een gezellige happening.

€ 7,50

De bandleden van The Outlaws zijn na
45 jaar weer als een hecht team bij
elkaar. Deze ‘ouwe rockers’ uit Oude
water laten je de magie van de jaren 60
opnieuw beleven!

Country Café
Zo 28 15.00 uur countrymuziek		

toneel

De aristocratische Poolse Wanda Tarnowska
is opgegroeid in Warschau en komt na 1945
in een Nederlandse volksbuurt terecht.
Ze leeft er samen met haar stiefdochter en
kan er niet wennen. De buurt beschouwt
haar als een ongewenste buitenlander.
Dan ontmoet ze Michal Kowalski, die haar vertelt over het Warschau van nu, anno
1963. Het idee ontstaat dat ze terug kan naar Warschau. Een stuk met mooie
dialogen, indringende scènes, maar ook luchtige verhalen van de buurtbewoners.
Kaarten via www.deschijnwerper.nl

Live op zondag: The Oldtimers
Zo 18 15.00 uur livemuziek

€ 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
Stones en Creedence Clearwater Revival.

Muzikaal Theater aan Huis: De vorige eeuw
Do 22 14.30 uur seniorenshow		

€ 9,50

Speciaal voor ‘de jeugd van toen’
brengen Daniëlle, Joop & Marijke muziek
uit vervlogen tijden tot leven in ‘de
muzikale mix uit de vorige eeuw’. De
bijpassende kleding maakt een optreden
van dit trio onvergetelijk! Vooraf te
bestellen met stamppotbuffet à € 22,50.
Geen vroegboekkorting.

Country Café

Dansavond: The Outlaws
Za 27 20.15 uur livemuziek		

Za 10, zo 11 (matinee 14.30 uur), vr 16, za 17 20.15 uur

GRATIS

Country op de zondagmiddag met de vertrouwde huisband Change of Key.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

Zo 25 15.00 uur countrymuziek		

Bar Bahar
Do 29 20.15 uur film

kijk!

GRATIS

€ 8,00
Sex and the City in Tel Aviv: drie Palestijnse
vrouwen zoeken in het dagelijks leven hun
weg tussen enerzijds religie en traditie en
anderzijds de lonkende vrijzinnigheid van
de grote stad. Hun leefstijl ontmoet de
nodige weerstand, vooral van potentiële
liefdespartners. >16 jaar

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

Programma 2018

Handig, 2 pagina's uitneembaar jaaroverzicht!

DECEMBER
Tiny Little Bigband
Za 1

20.15 uur muziek			

€ 16,00

TLBB is de meest stijlvolle band van Nederland.
Topmuzikanten en een gepassioneerde frontman
bieden een ruige en zwoele nachtclubsfeer. Deze
‘party kings’ van TLBB beheersen de juiste combinatie
van repertoire, onberispelijke uitstraling en
entertainment van het hoogste niveau. De liefde voor
de grootste entertainers, zoals Frank Sinatra, Sammy
Davis w., Michael Bublé en Robbie Williams, klinkt door
in swingende bewerkingen. De band is de vaste act op
toplocaties: het Amstel Hotel, De Librije, Huis ter Duin
en Hotel New York. Staconcert, enkele zitplaatsen.

Rabobank
Krimpenerwaard wenst u een fijne
voorstelling
Rabobank Krimpenerwaard wil graag betrokken zijn bij de lokale
gemeenschap. Daarom gebruiken wij een deel van onze winst
om lokale activiteiten te ondersteunen.

Harlekijn Holland: Zo vrolijk
Zo 2

14.00 uur familievoorstelling		

€ 10,00

Zo vrolijk met Alfred Jodocus Kwak is een muzikale
hervertelling van een oeroud sprookje. Het gaat erover
dat als het in je leven lastig is, je dat met elkaar
makkelijker kunt oplossen dan in je ‘eendje’. De leden
van het Harlekijn Muziektheater met Mark Haayema
in de rol van Alfred Jodocus Kwak krijgen versterking
van 8 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar.
Wil jij meedoen als ‘bij’? Meld je vooraf aan via info@
theaterconcordia.nl. > 4 jaar

Pantone drukkleuren:
blauw PMS 287
geel yellow C
GRATIS
oranje PMS 158

Repair Café
Do 6

13.30 - 16.00 uur 		

Pubquiz
Vr 7

21.00 uur quiz

www.tuinverzorgingdemolen.nl

TUINVERZORGING DE MOLEN

per team

Léon van Leeuwen

€ 15,00

Bilwijkerweg 18 - 2851ER Haastrecht

Samen strijden om smakelijke en vermake
lijke beloningen tijdens deze supergezellige
Concordia-quizavond. Het hele Grand Café
is gevuld met 20 teams van 3 tot 5
personen. Alleen met een groepsticket kun
je naar binnen! Vanaf 14 jaar.

info@tuinverzorgingdemolen.nl

Telefoon 0182-502692

Absolutely Floyd: Pink Floyd tribute
Za 8

20.15 uur muziek			

€ 17,50

Wij wensen u een geweldig
Theaterseizoen in Concordia!
Absolutely Floyd (AF) behoort tot een van de beste Pink Floyd tributes die ons
land rijk is. Signs of Life 17-18 part II, een feest van herkenning. Tijdens het
concert spat het enthousiasme eraf. Staconcert, enkele zitpaatsen.

Hoogstraat 87 2851BD Haastrecht
0182502678 info@sunpro.nl www.sunpro.nl

Live op zondag: Clean Foot Clan
Zo 9

15.00 uur livemuziek

€ 7,50

Finalistentournee Cameretten Festival
Vr 14

20.15 uur cabaret

€ 15,00
Cameretten Festival is dé cabaretkweekvijver van Nederland! Duizenden mensen
zagen hier de eerste stappen van onder
anderen Bert Visscher, Brigitte Kaandorp,
Theo Maassen, Ronald Goedemondt en
Daniël Arends. Een nieuwe lichting
cabaretiers treedt in hun voetsporen.

Kom keihard lachen en laat je verrassen
door de drie festivalfavorieten van de 53e
editie. Vanaf 14 jaar.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

Experts in complexe
infrastructuur
COMPASS.NL
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SEPTEMBER

06-09
09-09
14-09
27-09
29-09
30-09

13.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.15 uur
20.15 uur
15.00 uur

Repair Café
Haastrecht Klassiek
Concordia Parade
Filmavond: Loving Vincent
Di Gojim & friends
Country Café

elke 1e donderdag van de maand		 GRATIS
muziek en oldtimershow		 GRATIS
feestelijke opening theaterseizoen		 GRATIS
film, >9 jr
€ 8,50
wereldmuziek
€ 15,00
zondag 28-10, 25-11, 06-01, 24-02, 31-03, 28-04
GRATIS

OKTOBER

Za
Zo
Do
Vr
Za
Zo
Za
Vr 18,
Wo
Do
Vr
Za

06-10
07-10
11-10
12-10
13-10
14-10
04-10
za 19
24-10
25-10
26-10
27-10

20.00 uur
15.00 uur
20.15 uur
21.00 uur
20.15 uur
15.00 uur
20.15 uur
19.00 uur
14.00 uur
20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur

De Dijk
Live op zondag: Clean Foot Clan
‘Ma’
Pubquiz, >14
Yora Rienstra: Eerlijk gezegd
The Red Strats
Goud van Oud
Dinershow
Filmmiddag: Dikkertje Dap
Filmavond: Moonlight
Mama’s aan de Poort: Zucht...
The Outlaws

concert in sportzaal
muziek
toneel (naar het boek van Hugo Borst)
vrijdag 02-11, 07-12, 11-01, 08-02, 08-03
per team
cabaret <TRY-OUT>
muziek
disco/muziek
muziek & diner
familiefilm
vw € 8,00 kids
film, >12 jr
Beauty & Brains ladiesnight & theater
muziek

NOVEMBER

Za
Za
Zo
Do
Do

03-11
10-11
18-11
22-11
29-11

20.15 uur
20.15 uur
15.00 uur
14.30 uur
20.15 uur

Debby Petter: In mijn hoofd
De Schijnwerper
Live op zondag: The Oldtimers
Muzikaal Theater aan Huis
Filmavond: Bar Bahar

toneel
toneel; zo 11 14.30 uur, vr 16, za 17
muziek
seniorenshow
film, >16 jr

Za
01-12
Zo
02-12
Za
08-12
Zo
09-12
Vr
14-12
Zo
16-12
Do
20-12
Vr
21-12
Do
27-12
Za 29, zo 30
Ma 31-12

20.15 uur
14.00 uur
20.15 uur
15.00 uur
20.15 uur
15.00 uur
20.15 uur
20.15 uur
14.00 uur
16.00 uur
14.00 uur

Tiny Little Bigband
Harlekijn Holland: Zo vrolijk
Absolutely Floyd: Pink Floyd tribute
Live op zondag: Clean Foot Clan
Finalistentournee Cameretten
Verhalen tussen Oud & Nieuw
Filmavond: Darkest Hour
Change of Key & Friends
Filmmiddag: Familie Slim
Tot 2000 Café/Tot 2000 Quiz
Oudejaarsklaverjassen

muziek
familievoorstelling, >4 jr
muziek
muziek
cabaret
verhalenfestival
film, >9 jr
country kerstshow
familiefilm
muziek, livebands
kaarten

JANUARI

Wo
Vr
Za
Zo
Za
Zo
Vr
Za
Zo
Vr
Za
Do

02-01
04-01
05-01
06-01
12-01
13-01
18-01
19-01
20-01
25-01
26-01
31-01

14.00 uur
14.00 uur
20.15 uur
15.00 uur
20.15 uur
14.00 uur
20.15 uur
20.15 uur
15.00 uur
20.15 uur
19.30 uur
20.15 uur

FIFA-toernooi
Jeugd Pubquiz
Nieuwjaarsfeest
Country Café nieuwjaarseditie
Rob en Emiel: Onderweg
Joris Lutz: Fred in de haven
Steven Brunswijk
The Kik hertaalt!
The Red Strats
Lavinia Meijer: The Glass Effect
Tienerdisco Krimpenerwaard
Filmavond: Three Billboards

gametoernooi
€ 7,50
quiz
per team € 10,00
feest met livemuziek 		 GRATIS
countrymuziek		GRATIS
cabaret, >12 jr
12-18 jr € 10,00 vw € 17,50
familievoorstelling, >3 jr
€ 7,50
cabaret
€ 15,00
theaterconcert
€ 22,50
livemuziek
€ 10,00
muziek
€ 21,00
disco groep 7, 8 en brugklas
€ 5,00
film, >16 jr
€ 8,00

FEBRUARI

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Wo
Do

02-02
03-02
09-02
10-02
16-02
17-02
23-02
27-02
28-02

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

Harry Sacksioni: Smokey strings
Live op zondag: The Oldtimers
Francis van Broekhuizen: Dolle Diva
Live op zondag: Windfall
Challenge: Constructions
Live op zondag: The Outlaws
6e editie Blues Festival
Filmmiddag: Coco
Filmavond: 20th Century Women

muziek
livemuziek
klassieke muziek
countrydans
dance & percussions
livemuziek
bluesmuziek
familiefilm, >6 jr
film, >6 jr

Za
Zo
Za
Vr
Do

09-03
10-03
16-03
22-03
28-03

20.15 uur
15.00 uur
20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur

U2-theatershow – U22
Live op zondag: The Oldtimers
Sjaak Bral: Seks met Sjaak
Ierse Avond
Filmavond BYOS: La La Land

muzikale theatershow; zit/sta-concert
livemuziek
cabaret, >12 jr
i.s.m. Haastrechtse Kring
film

Za
Zo
Za
Zo
Za
Do

06-04
07-04
13-04
14-04
20-04
25-04

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

De Schijnwerper: Eenakterfestival
Circus Acrobatico
Oldenhermanns: Unsexed
The Red Strats
Fleedwood Mac tribute: Mirage
Filmavond: The Guilty

toneel
familievoorstelling
cabaret
livemuziek
muziek, concert zonder tribune
film

Zo

12-05

15.00 uur

Live op zondag: The Oldtimers

livemuziek

Zo
Ma

02-06
10-06

14.00 uur
14.00 uur

Blaasensemble
Salonorkest MasQué

livemuziek		GRATIS
livemuziek
€ 10,00
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Do
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Maak de nietjes los en neem dit vel uit.

APRIL

Handig, 2 pagina's uitneembaar jaaroverzicht.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
vw € 8,00 kids €
€
per koppel €

16,00
10,00
17,50
18,00
15,00
16,50
8,00
12,50
4,50
12,50
15,00

€
€
€
€
€
€
€
vw € 8,00 kids €
€

19,00
7,50
15,00
7,50
10,00
7,50
10,00
4,50
8,00

€
€
€
€
€

17,50
7,50
15,00
15,00
8,00

www.deschijnwerper.nl
€ 10,00
€ 12,50
€ 10,00
€ 17,50
€ 8,00
€ 7,50

Tekst-, prijs- en programmawijzigingen voorbehouden.

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

Handig, 2 pagina's uitneembaar jaaroverzicht!
DECEMBER

Programma 2018
DECEMBER
Verhalen tussen Oud & Nieuw
Zo 16 13.00 uur verhalenfestival

€ 16,50

Tijdens de 7e editie van dit kleinschalige
succesvolle verhalenfestival luister je op
verschillende sfeervolle locaties in en rond
de dorpskern naar professionele vertellers,
soms met muzikale begeleiding. Je wandelt
in vier rondes van verhaal naar verhaal en
beleeft zo de vertelkunst. Wees er snel bij,
want de middag was eerdere edities snel
uitverkocht! Geen vroegboekkorting.

Filmavond: Darkest Hour

FINANCIËN
ADVIES
ADMINISTRATIE

Do 20 20.15 uur film		

€ 8,00
Darkest Hour neemt je mee achter de
coulissen van 10 Downing Street in
Londen, waar de zopas tot premier
verkozen zuipschuit Winston Churchill
zich afvraagt hoe hij zijn jongens van
die bloody beach in Duinkerken moet
halen. “De vlijmscherpe dialogen zijn
een genot en het uitstekende acteerwerk maakt van Darkest Hour een
meeslepende film”, aldus de Volkskrant.
> 9 jaar

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.

Country kerstshow: Gewoon-Speciaal
Vr 21 20.15 uur countrymuziek

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

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

€ 12,50

Wat voor de een gewoon kan zijn, is
voor een ander wellicht heel speciaal!
Dit is de leidraad van deze mooie en
ontroerende Kerstshow van Change of
Key & Friends.

Familie Slim
Do 27 14.00 uur familiefilm

vw € 8,00, kids € 4,50

Familie Slim gaat over een uitvindersgezin
waarvan de jongste zoon Max zich het
buitenbeentje voelt van de familie. Zijn
uitvindingen mislukken altijd. Wanneer
zijn ouders en zus ontvoerd worden
tijdens een groot uitvindersfestival moet
Max alles op alles zetten om hen te
redden met een uitvinding die werkt.
Alle leeftijden.

www.vanvelsenschilderwerken.nl ● info@vanvelsenschilderwerken.nl
Kleine Haven 5 2851 BP Haastrecht ● T 0182 60 65 70 ● M 06 27 00 54 91

Bouwbedrijf

Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud
Remco Dikhooff, Mob. 06-46134458
Provincialeweg Oost 79, 2851 AC Haastrecht

Tot 2000 Café/Tot 2000 Quiz
Za 29 16.00 uur, Zo 30 15.00 uur, livemuziek		

€ 12,50

Twee dagen genieten van TOP-muziek
uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Met
livemuziek van 6 regionale bands en het
Open Podium, de Tot 2000 Quiz: het
Route 66/99-spel, waarbij muziekkennis
van deelnemende teams wordt getest,
en de Tot 2000 Pand 81-platenbeurs.
Met dj's Gerard van Vliet en Theo van
der Kroon. Ticket beide dagen geldig.

Oudejaarsklaverjassen
Ma 31 14.00 uur kaarten		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

JANUARI

Goal!

FIFA-toernooi
Wo 2

Steven Brunswijk: Van slaaf tot meester

14.00 uur gametoernooi			

€ 7,50

Vr 18

20.15 uur cabaret

Speel met je vrienden op de nieuwste
materialen (PS4, tv-scherm 40 inch,
controllers, scorebord) mee tijdens het
Concordia FIFA-toernooi! Na een spannende loting om de clubteams zijn er 8
poules van 4. Hierdoor speelt elk team
minimaal 3 wedstrijden en eventueel de
finales. De winnaar krijgt een mooie
Europacup en maakt kans op 2x een
gratis evenementticket om zich te meten
met FIFA-spelers uit heel Nederland.

Repair Café
Do 3

Vr 4

GRATIS

14.00 uur quiz

20.15 uur feest met livemuziek

€ 22,50

The Red Strats
Zo 20 15.00 uur livemuziek 		

€ 10,00

Lavinia Meijer: The Glass Effect

GRATIS

Theater Concordia trakteert en nodigt
iedereen uit voor een spetterend
Nieuw
jaarsfeest! In de Grote Zaal
speelt disco-, soul- & funk-coverband
Step the Gap. Ze transformeren elk
optreden in een retourtje Funky Town.
Samen dansend het nieuwe jaar in!
Staconcert, enkele zitplaatsen.

Country Café nieuwjaarseditie
15.00 uur countrymuziek		

in reprise!

Na een uitverkochte show afgelopen
seizoen komt The Kik opnieuw naar
Haastrecht! The Kik maakt een selectie
uit z’n hertaalde repertoire en Dave von
Raven vertelt op humoristische wijze
de achterliggende verhalen.
Theaterconcert met tribune

per team € 10,00

Nieuwjaarsfeest met Step the Gap

Zo 6

Za 19 20.15 uur theaterconcert

weet!

Samen met je vrienden ga je in 7 rondes zo veel mogelijk
goede antwoorden geven op de gekste vragen. De beloning
voor de winnaars? Die komt van Rob en die eet je samen op! ;-)
De supergezellige Concordia Pubquiz is er voor jeugd van
10 tot 14 jaar. Geef je op met je team van 3 tot 5 personen.
Alleen met een groepsticket kun je meedoen!

Za 5

wegens

succes

The Kik hertaalt!

13.30 - 16.00 uur 		

Jeugd Pubquiz

€ 15,00

Slavernij maakt deel uit van d
e Nederlandse
geschiedenis en komt helaas nog steeds voor in
sommige delen van de wereld. Als je het hier over de
slavernij hebt, ontstaat er altijd een krampachtige en
serieuze sfeer. Terwijl het ondertussen 155 jaar
geleden is! Maakt dat het minder erg? Nee, absoluut
niet! Kun je er dan wel grappen over maken? Het zal
eens tijd worden! Maar kan het ook? En dat is dus ook
exact waar je tijdens de voorstelling Van slaaf tot
meester samen met Steven achter komt.

GRATIS

Country op de zondagmiddag met de vertrouwde huisband Change of Key.

Vr 25

20.15 uur muziek		

€ 21,00

Harpiste Lavinia Meijer werkte de afge
lopen jaren nauw samen met Philip
Glass en brengt met dit programma een
ode aan deze iconische componist. Ze
vertolkt ditmaal zijn Etudes. Naast
muziek van Philip Glass vertolkt Meijer
ook werken van Bryce Dessner, Nils
Frahm, Olafur Arnalds en zichzelf.

Tienerdisco
Za 26 20.15 uur disco		

€ 5,00

Pubquiz
Vr 11

21.00 uur >14 jaar

per team € 15,00

Rob en Emiel: Onderweg
Za 12 20.15 uur cabaret € 15,00 (12-18 jr) / € 17,50 (>18 jr)
Als Rob en Emiel het podium oprijden,
begint de reis waarvan niemand weet waar
die eindigt. En jij reist mee. Is het podium
in Concordia het einddoel of pas het begin?
Ontdek het zelf. Verwacht magie-strale
acts, een bijzonder originele voorstelling
en een absoluut onvergetelijke avond!
Bekend van hun show voor AVROTROS!
> 12 jaar

Country Café met Change of Key
Zo 27 15.00 uur countrymuziek		

Joris Lutz: Fred in de haven
Zo 13 14.00 uur familievoorstelling		

Op zaterdag 26 januari is er voor de 6e keer de tienerdisco in Theater
Concordia. Profi dj’s en dansers zorgen ervoor dat de voetjes van de vloer
gaan tot je niet meer kunt. Moe van al het dansen? Ga lekker chillen of leuk
met je vrienden op de foto bij onze partyfotograaf. En wil je dat je favoriete
plaatje gedraaid wordt, check dan de lijst op je school. Groep 7, 8 en brugklas.

€ 7,50

Hond Fred woont bij zijn baasje in
Honderloo, maar wil wel eens wat meer
zien van de wereld. Dus gaat hij alleen op
pad. Al gauw verdwaalt Fred... Tijdens zijn
zoektocht komt hij door Nederlandse
steden en in Rotterdam beleeft hij spannende avonturen en ontmoet hij veel
nieuwe vrienden. Maar komt hij ooit weer
terug in Honderloo? > 3 jaar

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

GRATIS

Filmavond: Three Billboards
Do 31 20.15 uur film 		

€ 8,00

Nadat er maanden voorbijgaan zonder dat
er een dader wordt gevonden in de
moordzaak van haar dochter, stelt Mildred
Hayes een wanhoopsdaad. Ze laat drie
controversiële boodschappen plaatsen op
reclameborden langs de weg richting haar
dorp Ebbing... De grote winnaar van de
Golden Globes! > 16 jaar

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL
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FEBRUARI

FEBRUARI

Harry Sacksioni: Smokey strings
Za 2

20.15 uur muziek			

Filmavond: 20th Century Women
€ 19,00

Do 28 20.15 uur film 		

In zijn nieuwe soloprogramma maakt
gitaarvirtuoos Harry Sacksioni een verrassende keuze uit zijn inmiddels enorme
catalogus. Op vijf verschillende gitaren
speelt hij composities die schuren tegen de
(fingerstyle) blues en een groot funky
gehalte hebben. Ook zijn nieuwste composities maken deel uit van dit programma.

Live op zondag: The Oldtimers
Zo 3

15.00 uur livemuziek

€ 7,50

Repair Café
Do 7

MAART
Repair Café

13.30 - 16.00 uur 		

GRATIS

Pubquiz
Vr 8

€ 8,00

Dorothea Fields (Annette Bening) voedt als alleenstaande moeder haar tienerzoon Jamie alleen op in
Santa Barbara. Ze deelt een groot landelijk huis met
een rondtrekkende timmerman en punkkunstenares
Abbie. De rebelse vriendin van haar zoon, Julie komt
regelmatig op bezoek. De drie vrouwen ontdekken in
deze humoristische film de liefde en vrijheid in
Californië tijdens de late jaren 70. > 6 jaar

Do 7

13.30 - 16.00 uur 		

GRATIS

Pubquiz

21.00 uur >14 jaar

per team € 15,00

Vr 8

21.00 uur >14 jaar

per team € 15,00

Francis van Broekhuizen & Gregor Bak: Dolle Diva

U2-theatershow – U22

Za 9

Za 9

20.15 uur klassieke muziek		

€ 15,00

20.15 uur muziek			

bekend van
TVprogramma

Live op zondag: Windfall
Zo 10 15.00 uur countrydans

€ 7,50

Live op zondag: The Oldtimers

Lekker de voetjes van de vloer tijdens deze gezellige Country line dance-middag.

Zo 10 15.00 uur livemuziek

Challenge Dance & Percussion: Constructions

Sjaak Bral: Seks met Sjaak

Za 16 20.15 uur dans & percussie		

Za 16 20.15 uur cabaret			

€ 10,00

Challenge is de Schoonhovense dans- en percussiegroep
die dans en live slagwerk combineert tot spetterende,
afwisselende theatervoorstellingen. In de nieuwe voorstelling Constructions neemt Challenge het begrip
constructie letterlijk en figuurlijk onder de loep. Challenge is een dansgroep van Moving Motions.

Live op zondag: The Outlaws
Zo 17 15.00 uur countrydans

€ 7,50

6e editie Blues Festival
Za 23 20.15 uur bluesmuziek

€ 10,00

Bluesliefhebbers kunnen genieten van 3 bands, op 3 podia,
in 3 verschillende stijlen, maar onmiskenbaar 100% blues!

GRATIS

Familiefilm: Coco
Wo 27 14.00 uur familiefilm

€ 7,50

€ 15,00

Seks is het lekkerste dat er is. Als ze ooit iets
uitvinden dat lekkerder is... blijf ik het er
gewoon bij doen, aldus Sjaak Bral. Helaas
worden de verworven seksuele vrijheden uit
de jaren zestig en zeventig klakkeloos ingeleverd. De seksuele revolutie ligt in een
spagaat. Dit zorgt voor vreemde capriolen
in de slaapkamer. Een cabaretvoorstelling
die voelt als één groot hoogtepunt. >12 jaar

Ierse avond: muziek & whiskey proeverij
Vr 22 20.15 uur i.s.m. Haastrechtse Kring		

€ 15,00

Na de Afrikaanse, Franse en Spaanse avond wordt het dit jaar Ierse avond. De
Haastrechtse Kring en theater Concordia organiseren een gezellige avond met
Ierse muziek, Ierse hapjes en natuurlijk een echte Ierse whiskey proeverij!

Filmavond BYOS: La La Land

Country Café met Change of Key
Zo 24 15.00 uur countrymuziek		

€ 17,50

U22 (ook wel U2two) is in zowel uiterlijk als
geluid een kloon van de Ierse rockband U2.
Wil je een U2-coverband waarbij je aan je
eigen ogen en oren gaat twijfelen? Dan
moet je gewoon in Nederland zijn! Met
miljoenen views op YouTube, waarbij
menig U2-fan twijfelt of het niet Bono zelf
is die daar zingt, is U22 wereldwijd bekend.
Staconcert, enkele zitplaatsen.

Klassiek zoals je het nog nooit gehoord
hebt! In dit unieke recital nemen Francis en
Gregor je mee langs klassiekers in de
breedste zin van het woord! Je hoort Schubert, Grieg, Puccini en Lehar, maar ook Jules
de Corte, Cole Porter, Willeke Alberti en
verschillende musicalhits ontbreken niet.
Francis licht alles toe op haar unieke wijze!

vw € 8,00, kids € 4,50

Disney-Pixars Coco is één groot muzikaal
en kleurrijk spektakel, dat families uit alle
generaties met elkaar verbindt. Ga samen
met Miguel en zijn hond Dante op een
onvergetelijk avontuur naar een wereld vol
knotsgekke buitenbeentjes. Voor de vertoning van Coco zie je de korte film Olaf’s
Frozen Adventure. >6 jaar

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

Do 28 20.15 uur film			

€ 8,00

Bring Your Own Seat (BYOS) om te genieten
van het verhaal van Sebastian en Mia. Zij
komen nader tot elkaar dankzij een gemeenschappelijk verlangen om datgene te doen
waar ze van houden. Maar wanneer het
succes op de loer ligt, worden ze geconfronteerd met keuzes die hun liefdesrelatie op het
spel zet en waarbij hun gekoesterde dromen
verscheurd dreigen te worden. Alle leeftijden.

Country Café met Change of Key
Zo 31 15.00 uur countrymuziek		

GRATIS

GRATIS PARKEREN - BEREIKBAAR MET BUS 106 & 107

Programma 2019
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APRIL

MEI

Repair Café
Do 4

Repair Café

13.30 - 16.00 uur 		

GRATIS

Do 2

13.30 - 16.00 uur 		

De Schijnwerper: Eenakterfestival
Za 6

20.15 uur toneel

Het succesvolle Eenakterfestival is een afwisselende avond met 4 korte toneel
stukken van De Schijnwerper en andere toneelverenigingen uit de omgeving.
Kaarten via www.deschijnwerper.nl

weer

terug

Circus Acrobatico
Zo 7

in Concordia!
14.00 uur familievoorstelling		
€ 10,00
Op speciaal verzoek weer terug, leuk voor
jong en oud! Acrobatico is een heel bijzonder
jeugdcircus! Met elkaar circus maken betekent
niet alleen maar kunstjes leren. Het gaat ook
om samenwerken, op elkaar vertrouwen,
creatief zijn, blijven oefenen tot je iets kunt en
daar terecht heel trots op zijn. Maar samen
circus maken betekent vooral: veel plezier!

Oldenhermanns: Unsexed
Za 13 20.15 uur cabaret		

€ 12,50

Oldenhermanns gaat in Unsexed op zoek
naar de nooduitgang van de dagelijkse
sleur. Lize van Olden en Anna Hermanns
wensen zich een ander leven en sleuren je
mee in de seks, drugs en rock-’n-roll van de
indoorspeeltuin. In een onnavolgbare reeks
van scherpe, geestige, harde en ontroerende scènes laten ze de dillema’s van de
millennial zien.

The Red Strats
Zo 14 15.00 uur livemuziek 		

€ 10,00

Live op zondag: The Oldtimers
Zo 12 15.00 uur livemuziek

€ 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 Stones
en Creedence Clearwater Revival.

JUNI
Blaaswerk
Zo 2

14.00 uur livemuziek				GRATIS
Blaaswerk speelt alles tussen bigband en
fanfare in. Het sextet presenteert verschillende muziekstijlen met een bijzonder
geluid. Het repertoire gaat van klassiek
naar modern, vaak swingend. Te denken
valt aan muziekstijlen als Joegoslavische
muziek, salsa, polka’s, jazz, filmmuziek.
Concert onder de luifel.

Salonorkest MasQué

Fleetwood Mac tribute: Mirage
Za 20 15.00 uur muziek		

GRATIS

Elke eerste donderdag van de maand is er
Repair Café. Iedereen is van harte welkom
om tussen 13.30 en 16.00 uur met zijn of
haar kapotte spullen naar Theater
Concordia te komen om die ter plaatse,
samen met vrijwillige reparateurs, weer in
orde te maken. Ook reparateurs zijn van
harte uitgenodigd!

€ 17,50

Ma 10 14.00 uur middagconcert		

€ 10,00

Salonorkest MasQué komt voort uit het
oorspronkelijke orkest van de Nederlandse
Phantom of the Opera van Joop van den
Ende. Deze uitstekende musici spelen
vrolijke, licht klassieke en salonmuziek uit
de jaren ’20 afgewisseld met humoristische
sketches. Tweede Pinksterdag, middag
concert i.s.m. Haastrechtse Kring.
De band Mirage bestaat uit vijf uitmuntende muzikanten, die uit liefde voor
Fleetwood Mac de gouden hits van weleer nieuw leven inblazen. Naast het latere
werk (‘Dreams’, ‘Tusk’, ‘Don't Stop’) zal natuurlijk ook de oude Fleetwood Mac
voorbijkomen met prachtnummers als ‘Oh Well’, ‘Need Your Love So Bad’ en
‘Albatros’. Staconcert, enkele zitplaatsen.

Filmavond: The Guilty
Do 25 20.15 uur film		

€ 8,00

Een meldkamer, ergens in Denemarken.
Politieofficier Asger Holm neemt vanavond
de binnenkomende 112-telefoontjes aan.
Zijn dienst zit er bijna op. Hij doet dit werk
niet dagelijks, zo blijkt al gauw. Met hoorbare desinteresse handelt hij de meldingen
af, totdat hij wordt gebeld door Iben.
De jonge vrouw is in paniek. Ze wordt
gekidnapt. Thriller, > 12 jaar

Country Café
Zo 28 15.00 uur countrymuziek

GRATIS

RESERVEREN: WWW.THEATERCONCORDIA.NL

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

