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We wensen je veel cultuurplezier!



Vandaar dat we het complete aanbod van het 
Cultuurbedrijf in Bergen op Zoom (De Maagd, 
het Markiezenhof en het CKB) voor je hebben 
gebundeld in één gezamenlijke, compleet 
nieuwe seizoenbrochure.   
Hierin vind je het nieuwe theaterprogramma,  
de tentoonstellingen en de diverse cursussen 
muziek, dans, theater en beeldend van het 
seizoen 2019-2020. En meer ... want we 
organiseren (ook samen met anderen) vele 
activiteiten waarbij je van harte welkom bent. 

Sfeerlocaties
Met drie theaterzalen, een museum in het 
grootste stadspaleis van Nederland en een 
dynamisch centrum voor de kunsten heeft  
het Cultuurbedrijf voor elk wat wils.  
Op onze sfeerlocaties geven we je een warm 
welkom voor een gezellig uitje, een 
verrassende cultuurbeleving of zelfs je eigen 
podium ervaring! En onze zalen zijn favoriet  
bij bedrijven, verenigingen en anderen  
die zelf hun evenement organiseren. 

Het Cultuurbedrijf is voor iedereen! 
Plezier, passie en beleving geven we de 
hoofdrol bij het Cultuurbedrijf. Cultuur is voor 
iedereen en daarom nodigen we jou en jouw 
vrienden / familie / collega’s uit om er bij ons 
van te komen genieten. Laat je ook inspireren 
door de enthousiaste reacties van andere 
cultuur liefhebbers, die wij graag aan het  
woord laten.  

Hier komt het allemaal samen

Theatervoorstellingen, cursussen, exposities, 
evenementen, activiteiten en meer … Alles wat 
het Cultuurbedrijf biedt, zie je in deze nieuwe 
seizoenbrochure. Onze tip: bekijk ook onze 
websites waar je nog veel meer info, foto’s en 
verhalen vindt en volg ons op social media voor 
de laatste nieuwtjes. We wensen je veel plezier 
met het kiezen van jouw programma 2019-2020 
en heten je graag van harte welkom in  
De Maagd, het Markiezenhof en CKB! 

Cees Meijer, directeur Cultuurbedrijf

www.cultuurbedrijfbergenopzoom.nl
www.demaagd.nl
www.markiezenhof.nl 
www.ckboz.nl

Deze foto symboliseert het: CKB talenten zorgen in De Maagd voor verrassend spektakel 
tijdens de opening van Lage Landen, Schatten uit het Rijks, de landelijke tentoonstelling 
in het Markiezenhof. Hier komt alles samen: gevarieerde cultuurbeleving van onze 
verschillende afdelingen. Want, of je nu een avondje uit gaat in het theater, zelf op de 
planken wil staan of geniet van kunst, cultuur en historie: je vindt het allemaal bij ons! 
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Coverfoto vol talent
Een nieuwe seizoenbrochure van het 
hele Cultuurbedrijf vraagt natuurlijk om 
een compleet nieuw coverbeeld. Voor 
de fotoshoot hebben CKB danstalenten 
Kyo en Lisanne en een 6-jarige cursist 
viool dapper de koude van een gure 
maartse dag getrotseerd! De coverfoto 
is gemaakt door SHOOTS By Cindy:  
www.shootsbycindy.nl 

Wij danken iedereen die aan deze 
fotoshoot heeft meegewerkt:  
de modellen, hun docenten,  
Bob Dietvorst (hoedje violist) en 
natuurlijk fotografe Cindy van Eekelen 
en haar assistenten. 

De foto backcover is gemaakt door: 
Nick Franken Fotografie

IN DEZE SEIZOENBROCHURE:

www.cultuurbedrijfbergenopzoom.nl | www.demaagd.nl | www.markiezenhof.nl | www.ckboz.nl 5



Theateragenda per genre

AL OP HET VOORPLEIN VAN 
DE MAAGD MERK JE HET ...
Bij een voorstelling met het 
WOW-logo word je van begin 
tot eind ondergedompeld 
in de sfeer die erbij hoort. 
Met flink wat extra (foyer)
beleving prikkelen we al je 
zintuigen, laat je verrassen! 

za 28 / 09 / 19 Arie en Silvester
vr 11 / 10 / 19 Urbanus
za 26 / 10 / 19 Patrick Laureij
do 07 / 11 / 19 Arnout Van den Bossche
di 12 / 11 / 19 Amsterdams Kleinkunst 

Festival Finalistentournee
vr 29 / 11 / 19 Anne & Lisa
za 14 / 12 / 19 Rob Scheepers checkt uit
di 17 / 12 / 19 Louise Korthals
za 21 / 12 / 19 Tineke Schouten
za 11 / 01 / 20 TRYO
di 21 / 01 / 20 Lenette van Dongen
za 25 / 01 / 20 LEBBIS
za 29 / 02 / 20 Van der Laan & Woe
vr 06 / 03 / 20 Pieter Derks
wo 06 / 05 / 20 Roué Verveer
vr 29 / 05 / 20 Veldhuis & Kemper

cabaret

   15+16/06/19 Hotel La Pucelle
   18-20/06/19 Grieselstate XL
za 22 / 06 / 19 Jac Danst
za 29 / 06 / 19 Creative ARt WorX
zo 29 / 09 / 19 Cultuur Carrousel
zo 29/09/19 Bruidsmodeshow
    18+19/10/19 TDC Totally Dance 

Company
zo 03 / 11 / 19 Harmonie Kolping's Zonen
zo 10 / 11 / 19 VIVT
   14-17/11/19 The MusiCompany
za 23 / 11 / 19 Frappant
za 07 / 12 / 19 Hét Concertkoor
vr 13 / 12 / 19 Sportgala 2019
zo 05 / 01 / 20 West-Brabants 

Symfonieorkest
 08+09/02/20 D’n Olifanten’aar
27/03 t/m 05/04/2020  Nieuwe BOV musical
ma 04 / 05 / 20 4 mei voorstelling

cultuur 
uit de regio

wo 06 / 11 / 19 Scapino Ballet
do 02 / 01 / 20 Het Zwanenmeer
za 18 / 04 / 20 De Dutch Don’t Dance 

Division

zo 10 / 11 / 19 Ensemble Sans Souci
za 18 / 01 / 20 Rangel Silaev
do 30 / 01 / 20 Nabucco
zo 15 / 03 / 20 Rendez-vous à la 

Cour des Marquis
zo 05 / 04 / 20 Jeroen de Groot
di 12 / 05 / 20 Mozart meets Tsjaikovsky

do 23 / 01 / 20 Pijnstillers (Carry Slee) 12+
wo 11 / 03 / 20 Haal het doek maar op

   08+09/06/19 Luuk & Lieke     4+
zo 06 / 10 / 19 De Efteling-musical 

Sprookjesboom
3+

zo 27 / 10 / 19 Sesamstraat Live! 2+
vr 22 / 11 / 19 Brugklas de Musical 9+
wo 27 / 11 / 19 Sinterklaasvoorstelling
zo 15 / 12 / 19 Doornroosje 

De Musical 4+
zo 19 / 01 / 20 Juf Roos gaat op 

vakantie 2+
vr 20 / 03 / 20 Peter Pan 6+
zo 03 / 05 / 20 De Griezelbus On Tour 6+
zo 24 / 05 / 20 Brandweerman 

Sam Live!
2+

jeugd/familie

klassiek

musical
dans

volg ons op 6



WORD AMBASSADEUR VOOR DE
MAAGD EN VLOG/BLOG ER OP LOS!

*  Wil je jouw theaterervaring delen?
*  Wil je gratis een voorstelling uitproberen? 
*  Wil je een ster interviewen?

Kijk voor meer info op www.demaagd.nl/ambassadeurs

muziektheater theaterconcert
vr 08 / 11 / 19 Operatie Geslaagd
za 23 / 11 / 19 List, Shaffy & Piaf
za 18 / 01 / 20 Pater Moeskroen
di 28 / 01 / 20 Martijn Fischer zingt Hazes
za 09 / 05 / 20 Het Groot Niet te Vermijden

za 30 / 11 / 19 The Magic of Jeans
wo 11 / 12 / 19 Percossa
ma 16 / 12 / 19 Rhythm of the Dance
vr 13 / 03 / 20 Karin Bloemen
za 14 / 03 / 20 Soy de Cuba
wo 15 / 04 / 20 Pepijn Gunneweg

specials

     14-16/06/19 JazzBoZ
vr 04 / 10 / 19 Daisy Correia
vr 01 / 11 / 19 Generations
za 02 / 11 / 19 Mr. Gerard Spong
wo 04 / 12 / 19 Wim Daniëls
vr 10 / 01 / 20 Jochem Nooyen
wo 22 / 01 /20 Fred van Leer
wo 29 / 01 / 20 Huub Stapel
di 17 / 03 / 20 Tour de Legend 

met Thomas Dekker
za 02 / 05 / 20 Het jaar 250 na Beethoven
do 14 / 05 / 20 Mart Smeets

do 26 / 09 / 19 The Summer of Love
wo 02 / 10 / 19 Danny Vera
wo 09 / 10 / 19 The Dublin Legends 

(The Dubliners)
za 12 / 10 / 19 The Stones vs 

The Beatles Battle
do 17 / 10 / 19 Gerard Alderliefste 

& Friends
wo 23 / 10 / 19 Joseph Clark

Tribute to Queen
do 24 / 10 / 19 Jan Keizer & 

Anny Schilder
di 29 / 10 / 19 Sioen plays Graceland
do 31 / 10 / 19 Ellen ten Damme
zo 03 / 11 / 19 Flor de Amor
zo 24 / 11 / 19 Hommage aan Aznavour
do 28 / 11 / 19 Marcel de Groot
vr 06 / 12 / 19 Tania Kross
do 12 / 12 / 19 Eric Vaarzon Morel
za 11 / 01 / 20 Top 2000 Live
wo 15 / 01 / 20 Renee van Bavel zingt 

Herman van Veen
vr 24 / 01 / 20 Joia
za 25 / 01 / 20 Fernando Lameirinhas
do 05 / 03 / 20 Rowwen Hèze
do 12 / 03 / 20 The Johnny Cash 

Roadshow
wo 18 / 03 / 20 The Soul Preacher
za 21 / 03 / 20 Mart Hillen 
wo 08 / 04 / 20 Ruth Jacott
do 09 / 04 / 20 Hadewych Minis & 

Het Matangi Quartet
do 16 / 04 / 20 30 jaar Dana Winner
vr 17 / 04 / 20 The Music from 

James Bond 
vr 01 / 05 / 20 Frank Boeijen
do 07 / 05 / 20 Noam Vazana
vr 15 / 05 / 20 U2-The Dutch Connection
vr 22 / 05 / 20 Frans Bauer

toneel
za 09 / 11 / 19 Ghost Stories               16+
do 21 / 11 / 19 Victoria Koblenko, Anouk 

Maas en Tanja Jess in: 
Mijn man begrijpt me niet

di 14 / 01 / 20 Hendrik Groen
di 04 / 02 / 20 Jon van Eerd
di 10 / 03 / 20 Trudy Labij, Bram van der 

Vlugt, Wieteke van Dort in: 
Enkele Reis

di 26 / 05 / 20 De Aanslag

Kijk voor meer info voorstellingen op pagina: 13 t/m 49

TH
EA

TE
R AMBASSADEUR

show

7voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 7
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t/m 
10/06/19

Expositie: ‘Lage Landen, 
Schatten uit het Rijks’  
met o.a. fotowedstrijd

12/05/19 Aarden met Yoga  
12/05 + 
10/06/19

Samen Kijken =  
Meer Zien

15/05/19 Kookworkshop
18/05/19 Verfplanten &  

Lage Landen
18/05/19 Stadswandeling 

Pottenbakkers
19/05/19 Hofconcert Vive Brel!
19/05/19 Hoflezing Brabantse Wal
19+29/05 
08/06/19

Bergen Ondergronds

24 t/m 
26/05/19

ProefMEI

02/06/19 Sacred dance workshop
04/06/19 Door de bril van ...  

Erik de Jonge
10/06/19 Dag van het Kasteel
14 t/m 
16/06/19

JazzBoZ

06/07 t/m 
18/08/19

Spelen aan het Hof / 
Speurtochten 

24+31/07 en 
03+07+10+
14/08/19

Roofvogelshows

14+15/09/19 Kunsten in de 
Monumenten

v.a. 20/10/19 Expositie ‘De bevroren 
vriendschap met de 
Winterkoningin’ 

20/10/19 Zeeridders & 
Prinsessen Dag

20/10/19  
t/m 05/20

Expositie 75 jaar 
bevrijding Brabantse Wal 

Markiezenhof activiteiten
agenda hele jaar door

Vaste en wisselende tentoonstellingen

 Beleefwereld Zeeridder en 'Proeftuin'

Kermismuseum

Op Reis door het Paleis  
& andere speurtochten

Gratis toegang tot:  
Hofzaal, Tuinzalen, Binnenplaats, 
Museumcafé en Franse tuin

Kijk voor meer info over het 
Markiezenhof op pagina: 55 t/m 62

t/m 31/10/19   
Bezichtiging Gevangenpoort

NU TE BOEKEN!
NU TE BOEKEN!

ESCAPE ROOM 
GEVANGENPOORT 
BERGEN OP ZOOM

8 ontdek de geheimen van het Stadspaleis meer info www.markiezenhof.nl



•  Peuterdans | Kleuterdans | Pre-Ballet
• Klassieke dans 
• Moderne dans
•  Dansimprovisatie |  

Dansimprovisatie 50+
• Ierse dans
•  Caribbean dance - Showdance - 

Ladies Styling
• Streetdance 
• Zumba | Zumba Gold | Piloxing Barre

CKB cursussen  

LESVORMEN MUZIEK: 
•  Individueel (twee)wekelijks | Duoles | 

Groepsles | 10 lessenkaart (volw.) 
• CKB Popschool
•  Van Spijkers naar Noten  

(korte cursus)
•  Muzikale dreumes & peuterpret  

(korte cursus)
• Stemvorming (korte cursus)
• 4chords 4many songs (korte cursus)
•  CKB koren:  

Kinderkoor | Jongerenkoor | Popkoor | 
Musicalkoor

•  Muziekensembles, o.a:  
Wereldmuziek | Strijkers | 
Seniorenorkest Percussie | 
Kamermuziek | Klarinetchoir | 

Kijk voor meer info over het CKB en de cursussen op pagina: 63 t/m 74

WELKOM BIJ DE CKB PRESENTATIES!
Regelmatig presenteren CKB cursisten zich in de CKB Theaterzaal, De Maagd en in  
het Markiezenhof. De afdeling Beeldend exposeert het hele jaar door in het CKB,  
Burg. Stulemeijerlaan 3 en in De Maagd.  
Kijk voor de activiteitenagenda op: www.ckboz.nl

• Musical Kids (vanaf 6 jaar)
• Theaterlab (vanaf 10 jaar)

theater

•  Jeugdatelier 6-8 / 8-10 / 10-12 jaar   
• Jongerenatelier 12 t/m 16 jaar
• Academieklas
• Keramiek & Pottenbakken
• Tekenen & Schilderen Basiscursus  
• Tekenen & Schilderen 
•  Model Tekenen & Schilderen
• Portret Tekenen & Schilderen 
• Glasatelier (korte cursus) 
• Aquarel (korte cursus)

beeldend

 dans

INSTRUMENTEN: 
> zie min. leeftijd op www.ckboz.nl

• Harp
• Gitaar 
•  Elektrische gitaar 
• Basgitaar 
• Ukelele 
• Viool 
• Altviool 
• Cello 
• Contrabas 
• Blokfluit 
• Klarinet 
• Saxofoon 
• Hobo 
• Dwarsfluit 
• Trompet 
• Cornet 

muziek

OPEN LESWEEK:

• Bugel 
• Trombone 
• Hoorn 
• Bastuba 
• Euphonium 
• Bariton 
• Piano 
• Keyboards 
• Orgel 
• Beiaard 
• Klavecimbel 
• Percussie 
• Slagwerk 
• Zang 
• Zang & balans 
• Ensembles

27-31/08/19

doe je mee? meer info en een gratis proefles www.ckboz.nl 9



Praktische info

Het Cultuurbedrijf bestaat uit:  
theater De Maagd, het CKB  
en het Markiezenhof.  
 
Voor info en verkoop verwelkomen we je 
graag bij onze Cultuurbalie (theater en 
museum) en bij de CKB balie (cursussen).

CULTUURBALIE 
Steenbergsestraat 6  
4611 TE Bergen op Zoom 
0164 280555
open: ma 13:00 - 17:00 uur  
 di t/m za 10:00 - 17:00 uur 
 zo 11:00 - 17:00 uur

Steenbergsestraat 6   
4611 TE Bergen op Zoom 
0164 277077
markiezenhof@bergenopzoom.nl
open: di t/m zo 11:00 - 17:00 

Gratis toegang benedenverdieping!
= Hofzaal, Tuinzalen & Museumcafé,  
Kleine Binnenplaats en Franse tuin.  
Deze zijn altijd gratis toegankelijk 
gedurende de openingstijden  
(tenzij er een besloten activiteit is).

Museumcafé (met terras en Tuinzaal)
Hier ben je (entree gratis) van harte 
welkom voor koffie/thee/drankjes en 
diverse arrangementen, zie pag. 62

Museum: 1e en 2e verdieping
= Schatkamers met wisselende 
exposities, Grote Galerij met 
'museumproeftuin', Stijlkamers,  
Blauwe Zaal en Kermismuseum.  
Er is een lift naar de 1e verdieping.  
De Blauwe Zaal en Stijlkamers zijn  
zonder traptreden toegankelijk. 
Toegang: € 9,50 | Museumkaart: gratis |  
CJP: € 8 | rolstoel: € 8 |  
Groep (v.a. 15 personen): € 8,50 |  
Jeugd 6 t/m 17 jaar: € 5,50 |  
0 t/m 5 jaar: gratis | speurtocht: € 1,50 

Speurtochten 
Met het hele gezin op speurtocht door 
het Markiezenhof! Vraag bij de ingang  
om meer info en kies uit:  
Op reis door het Paleis (7 t/m 12 jaar); 
Zwieren, zwaaien en rondjes draaien  
(7 t/m 12 jaar); Koffer vol (4 t/m 8 jaar).  
Voor kinderfeestjes en andere groepen 
kinderen neemt de markiezin je mee op 
ontdekkingstocht, zie www.ckboz.nl

Groepsrondleiding met gids
Het Markiezenhof biedt groepen de keuze 
uit verschillende rondleidingen met gids.
Bel of mail ons: 0164 – 277070 
markiezenhof@bergenopzoom.nl

TIP VOOR EEN UNIEK GROEPSUITJE
Ben je op zoek naar een bijzonder uitje 
met je vrienden / collega’s / familie?  
Wat dacht je van een gezamenlijke 
theaterbeleving, leuke workshop of een 
speciale rondleiding bij een expositie?  
 
Het Cultuurbedrijf heeft alles in huis om 
jouw uitje uniek te maken, compleet met 
speciale ontvangst en culinair genieten. 
Neem voor een groepsuitje op maat 
contact op met Kim Cremer 0164 280503 
k.c.cremer@bergenopzoom.nl 

Burg. Stulemeijerlaan 3  
4611 EH Bergen op Zoom  
0164 277670 
ckb@bergenopzoom.nl
Hier is ook de CKB balie, geopend:
ma: 9:30 – 12:30 | 13:00 – 17:30  
di t/m vr: 9:00 – 12:30 | 13:00 – 17:30
gesloten tijdens schoolvakanties

Kies uit de vele CKB cursussen 
Muziek, Theater, Beeldend, Dans
Het CKB biedt een gevarieerd 
cursusaanbod voor jong en oud.  
Je kunt kiezen uit allerlei lesvormen en  
je leert op je eigen niveau, in je eigen 
tempo, alleen of samen met anderen.  
Zie het complete cursusaanbod op 
pagina's 9, 63-74 en op www.ckboz.nl 

De leslokalen, dansstudio’s, ateliers en de 
CKB Theaterzaal zijn in het hoofdgebouw, 
Burg. Stulemeijerlaan 3. De CKB 
Popschool is in de studio’s van Gebouw-T. 

Inschrijven > online op www.ckboz.nl  
of via de CKB balie 0164 277670
 
Iedereen is welkom om mee te doen met 
een cursus, inschrijven kan het hele jaar 
door. Vraag online of bij de CKB balie om 
een gratis proef- of kijkles!

Cursus op maat 
In veel gevallen kunnen we de cursus 
helemaal aanpassen aan jouw specifieke 
wensen, zowel qua inhoud als qua 
lestijden en cursusduur. Ook mensen met 
een beperking (of kinderen die speciale 
aandacht nodig hebben) kunnen vaak 
gewoon meedoen met de cursussen en 
activiteiten. Vraag bij de CKB balie om 
een gesprekje met de docent als je 
interesse hebt in een cursus op maat. 

Voorspeelavonden en presentaties
CKB cursisten presenteren zich 
regelmatig bij diverse optredens en 
exposities. Je bent van harte welkom!

CULTUURBEDRIJF  
www.cultuurbedrijfbergenopzoom.nl 
Postbus 300 | 4600 AH Bergen op Zoom
0164 280500 
cultuurbedrijf@bergenopzoom.nl

CKB
www.ckboz.nl

MARKIEZENHOF
www.markiezenhof.nl  

10 volg ons op 



KAARTVERKOOP  
VOORSTELLINGEN: 

>  www.demaagd.nl  
klik online je stoel aan!

>  via de Cultuurbalie 
0164 280555 
kassademaagd@bergenopzoom.nl

>  aan de zaal:  
drie kwartier voor aanvang voorstelling

Voor overige telefoonnummers (en 
adressen) zie www.demaagd.nl

Parkeren 
In De Maagd kun je uitrijkaarten kopen  
(e3,50) voor de parkeergarages: 
Achter de Grote Markt en De Parade.

 
START KAARTVERKOOP 
THEATERSEIZOEN 2019-2020:  
VRIJDAG 17 MEI 10:00 
(tenzij anders vermeld) 

Toegangsprijzen theatervoorstellingen: 
= incl. administratiekosten,  
    € 0,75 per kaartje 
= incl. pauzeconsumptie,  
    tenzij anders vermeld

PODIUMcadeaukaart
Deze is te koop bij de Cultuurbalie en kun  
je ook in onze theaterzalen besteden. 

Theater arrangementen
Maak je theater-uitje compleet met een  
van de vele arrangementen die je bij je 
theatertickets kunt boeken, zie pag. 12.

Openingstijden theaterzalen en foyers
Tenzij anders vermeld (zie pag. 13 t/m 49)
is de voorstelling in De Maagd en begint 
deze om 20:00. In de CKB Theaterzaal is de 
aanvangstijd meestal 20:30, bij de Hofzaal 
Markiezenhof varieert deze. Drie kwartier 
voor aanvang van elke voorstelling gaan 
onze toegangsdeuren en foyers open voor 
een drankje of kaartverkoop aan de zaal. 

De Maagd heeft 3 rangen: 
Rang 1 = alle plaatsen in de zaal en op de 
frontbalkons (met het gezicht naar voren). 
Rang 2 (theaterstoel) + Rang 3 (fauteuil)  
= zijbalkons (zicht: opzij en beperkter).
De CKB Theaterzaal en de Hofzaal 
Markiezen hof hebben 1 rang.  
In uitzonderlijke gevallen kan een 
voorstelling van zaal verhuizen omdat  
het gezelschap dit wil. In dat geval krijg  
je van ons tijdig een infomail. 

Verhinderd bij theatervoorstellingen
Annuleren kan tot en met 1 dag vóór de 
voorstellingsdatum (niet op de dag van de 
voorstelling zelf ) via de Cultuurbalie. 
Voor geannuleerde tickets ontvang je een 
digitaal tegoed (onbeperkt geldig) of een 
tegoedbon (1 jaar geldig). Deze ruilservice 
kost € 2 per kaartje.  
Annulering van arrangementen (ook 
Theatertafelen) kan t/m 3 dagen voor de 
voorstellingsdatum. Annuleringskosten 
bedragen hierbij € 2 per boeking.
 
Toegankelijk voor mindervaliden
De Maagd, het Markiezenhof en het CKB  
hebben een lift, aangepaste toiletten en 
rolstoelplaatsen. Omdat het voorplein van 
De Maagd trappen heeft, is er een speciale 
invalideningang (Potterstraat 23). Hier is ook 
een mindervalidenparkeerplaats, die je met 
gehandicaptenparkeerkaart op de dag van  
de voorstelling kunt reserveren via de 
Cultuurbalie.   
Voor slechthorenden heeft De Maagd  
een radiografisch ontvangstsysteem  
(= geen ringleiding). Vraag bij de foyerbalie 
om de gratis ontvanger. 
 
 

Onze zalen: 

Theater De Maagd
Publieksingang Grote Markt 32
4611 NT  Bergen op Zoom

CKB Theaterzaal
Burg. Stulemeijerlaan 3
4611 EH  Bergen op Zoom

Hofzaal Markiezenhof
Steenbergsestraat 6 
4611 TE  Bergen op Zoom

THEATER DE MAAGD
www.demaagd.nl

Colofon
Deze uitgave van Cultuurbedrijf Bergen 
op Zoom heeft een oplage van 20.000 
stuks en is o.a. verstuurd naar vaste 
theaterbezoekers. Een gratis exemplaar 
ligt voor je klaar bij de Cultuurbalie, in 
onze zalen, of sturen we je graag toe:   
mail kassademaagd@bergenopzoom.nl 

Wijzigingen voorbehouden
Dit geldt voor alle info in deze 
seizoenbrochure. Actuele info vind  
je op www.demaagd.nl,  
www.markiezenhof.nl en www.ckboz.nl

Huisregels en algemene voorwaarden  
Deze vind je op de websites van  
De Maagd, het Markiezenhof en CKB.

Productie en vormgeving
Inpladi bv, bureau voor idee en creatie, 
Cuijk

De foto’s en illustraties in dit magazine zijn gemaakt door
ALEK, Arjan Benning, Danny van den Berg, Roy Beusker,  
Rijno Boon, Bert Buiring, JW Bullee, buroRuSt en Annabel 
Oosteweeghel, Carsten Coall, Corb!no, Cultuurvenster, Arend 
van Dam, Bart van Delft, Joyce Djo, Merlijn Doornerik, 
Dutchfoto, Danny Ellinger, Mark Engelen, Han Ernest, Arthur 
Fehr, Nick Franken Fotografie, Ester Gebuis, Truus van Gog/
Geert Gratama, Marc de Groot, Nol Havens, Roxanne 
Hellevoort, Wim Heirbaut, Carlo van den Heuvel Fotografie, 
Dirk Hoogendoorn, Stefan Hurter, Frank van den Ing, Indigo, 
Robin Kamphuis, KC Touring, Martijn Klaassen, Erwin Klomp, 
Jennifer Kunes, Amy van Leiden, Lucassen Produkties, Stefan 
Mandersloot, Victor Meijer, Meppel, Minneboo Fotografie, 
Robert Muda van Hamel, Flip Naudts, Trees Neijndorff, Anouk 
van Nunen, Raymond van Olphen, Studio Oostrum, Nick van 
Ormondt, Imke Panhuijzen, Emma Pille, Lesley Pols, Prism 
Art & Design Limited, Pim Ras, Jaap Reedijk, Rik Romkes, Rob 
van Römer, Liesa Servranckx, Cooper Seykens, SHOOTS by 
Cindy, Corne van der Stelt, Escha Tanihatu, Annemieke van 
der Togt, Mark Uyl, Dick Vermaas, Willemijn de Vries, Vanessa 
Wessels, Gerdien Wolthaus Paauw, Cultuurbedrijf Bergen op 
Zoom, shutterstock.com.

11www.cultuurbedrijfbergenopzoom.nl | www.demaagd.nl | www.markiezenhof.nl | www.ckboz.nl



Pannenkoek arrangement
Bij elke jeugd/familievoorstelling in  
De Maagd smullen van pannenkoeken 
met een consumptie naar keuze: 
€ 7,50

Onze arrangementen kun je gelijk  
(of naderhand) bij je tickets 
bestellen, online en via de 
Cultuurbalie: 0164 280555  
Geef je drankkeuze voorafgaand aan de 
voorstelling door bij de verkoopbalie in 
de foyer van De Maagd … genieten maar!

Een compleet uitje in het theater
Met vrienden, familie, collega’s, sportmaatjes of puur voor jezelf: je maakt je uitje in ons 
theater extra bijzonder met een theater arrangement. LAAT JE VERWENNEN!

BESTEL ONLINE

Pauze arrangement
Tijdens de pauze gelijk aanschuiven in  
de foyer van De Maagd met smakelijke 
hapjes en drankje naar keuze: 
€ 3,25 (+ pauzeconsumptie) of € 6

Lunch arrangement
Nagenieten van je koffieconcert in de 
Hofzaal Markiezenhof met een lunch 
arrangement in het Museumcafé: € 15 
(incl. koffie/thee + verse jus d'orange)

Nageniet arrangement
Na de voorstelling is er een tafel voor je 
gereserveerd met hartige delicatessen 
en een drankje naar keuze: 
€ 7,50 

Groepen
Heel wat groepen komen jaarlijks van 
een voorstelling genieten en krijgen 
daarbij een persoonlijke ontvangst.  
Voor groepen van minimaal 15 personen 
kunnen wij een theater uitje geheel op 
maat samen stellen, compleet met 
culinaire arrangementen.  
Neem hiervoor contact op met:  
Erik de Rooij: 0164 280501,  
e.derooij@bergenopzoom.nl

Theatertafelen
Eerst lekker eten bij een restaurant  
in historisch Bergen op Zoom en 
gegarandeerd op tijd in de foyer aan  
de koffie voordat de voorstelling in De 
Maagd of CKB Theaterzaal (met aanvang 
20.00 of 20:30 uur) begint.  
Kies uit:

Restaurants Theatertafelen:
• ’t Geheim van Bergen
 Bosstraat 20 | € 32,50
• Ristorante Napoli
 Kerkstraat 10 | € 29,50 
• Restaurant Hemingway
  Grote Markt 36 | € 34,50 
• Bistroclub de Stadsburger 
 Zuivelstraat 3 | € 23,50 
• Streek Eet- & Drinklokaal 
  Steenbergsestraat 3 | € 27,50 
• De Teerkamer 
  Grote Markt 13 | € 29,50
• Oase
 Fortuinstraat 3 | € 34,50 
 (prijzen zijn excl. drankjes)

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl12
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JAZZBOZ14 T/M 16/06

familieshow

LUUK & LIEKE
De Peperdure Peperbus

Luuk & Lieke willen op vakantie ... 
Maar hoe komen ze aan geld? Gelukkig heeft Lieke een idee: 
je rommel verkopen! En dan blijkt dat haar schilderij (De Peperdure 
Peperbus) maar liefst 10 miljoen euro waard is! Maar Luuk & Lieke 
hebben pech. Het schilderij wordt gestolen door Benno Boef, een 
gemenerik uit de buurt! Dan volgen hilarische verkleedpartijen 
om het schilderij terug te 
veroveren. Zal dit Luuk & Lieke 
op tijd lukken voordat de rijke 
koper het geld komt brengen? 
Na het succes van de eerste 
voorstelling kon een vervolg 
natuurlijk niet uitblijven. Hier 
is de nieuwe familieshow van 
Luuk & Lieke! 
De kaartverkoop is al gestart.

Leuk en leerzaam!

zaterdag + zondag
08+09/06
€ 7,50
exclusief consumptie

CKB Theaterzaal

4+

15 & 16 juni 
De Maagd

Hotel la Pucelle

GRIESELSTATE XL18 T/M 20/06
CKB Theaterzaal

Toen Prinses Margriet De Maagd opende in 1990 kreeg Bergen 
op Zoom een echt theater en wat voor een! De spectaculaire 
transformatie van kerk naar theater leverde grote architectuur-
prijzen op en sindsdien kan iedereen genieten van meer dan 
100 voorstellingen per jaar in een unieke ambiance. Want, waar 
vind je verder een theater waarin o.a. Herman van Veen en 
Steve Harley de absis met fresco’s als decor gebruikten tijdens 
hun optreden, of waar Isabelle Beernaert alle glas-in-lood ramen 
liet aanlichten voor haar première van Glass?! 

De sterren reageren enthousiast; ze spelen graag in De Maagd, niet 
alleen om de bijzondere locatie, maar ook om het spontane publiek! 
Er ontstaat bij ons als vanzelf een interactie tussen ster en publiek en 
ook in de foyer krijg je een warme ontvangst. Bij veel voorstellingen 
doen we er een schepje bovenop, dat varieert van extra foyerbeleving 
tot een compleet WOW-effect. 
Naast De Maagd hebben we nog twee historische locaties voor ons 
theaterprogramma: de CKB Theaterzaal (voormalige kazerne) en de 
Hofzaal Markiezenhof (het oudste stadspaleis van Nederland). Hier 
beleef je de Kleine Zaal-pareltjes. 
Op de volgende pagina’s vind je grote cabaretiers, wereldsterren en 
internationale gezelschappen naast aanstormend talent en cultuur uit de 
regio. Ze brengen een gevarieerd theaterprogramma voor jong en oud. 
Alle  artiesten en alle theaterbezoekers geven wij een warm welkom voor 
een fantastisch theaterseizoen 2019-2020. Voel je thuis in Theater!

Gevarieerd 
theaterprogramma in 
een unieke ambiance

volg ons op 14
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CULTUUR CARROUSEL
zondag
29/09

cabaret

ARIE EN SILVESTER
Over WIE?!

De mannen die jaren werden gevreesd door het gegoede cabaret 
zijn terug van weggeweest. Wie? Arie en Silvester!  
In deze ‘BEST OF’ show komen Arie en Silvester nog eenmaal 
terug. Alle onvergetelijke acts zijn afgestoft, voorzien van een 
nieuwe jas en je krijgt ze keihard door je strot geduwd! De heren 
gaan als vanouds tekeer. ‘Inhoud’ wordt vakkundig platgestampt, 
‘theaterwetten’ met vuile voeten getreden en ‘nuance’ keihard de 
grond in getrapt. Alsof het nooit anders is geweest!  
Kortom: Oude wijn door oude zakken. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst ...

Nog eenmaal terug in een onvergetelijke BEST OF!

muziekshow

THE
SUMMER OF 
LOVE

Uit the UK komt deze 
show van de makers 
van Rockin’ on 
Heaven’s Door en The 
Simon And Garfunkel 
Story. Ga mee op  
een muzikale, 
nostalgische reis naar de legendarische zomer van 1967.  
Beleef de explosie van kleuren, psychedelica, vrijheid, ‘peace & love’ 
en de tijdloze muziek die de inspiratiebron werd voor een complete 
generatie. California Dreaming, San Francisco, Turn Turn Turn, 
Somebody To Love, Happy Together, Brown Eyed Girl en nog meer 
dan 40 andere ‘classics’ uit die tijd ... Ze komen allemaal voorbij met 
de zang en muziek van een fantastische live band, tegen de originele 
filmbeelden. Een belevenis voor jong en oud!

De zomer die de wereld voorgoed veranderde ...

theaterconcert

DANNY VERA
Pressure Makes Diamonds

Danny Vera pakt muzikaal groter uit dan ooit met Pressure Makes 
Diamonds! Hij voegt er deze keer zelfs een blazerssectie én een 
strijkensemble aan toe. Extra groots en live genieten dus van zijn 
nieuwste album dat gemixt is door zesvoudig Grammy Award 
winnaar Vance Powell. 
Danny Vera is geliefd om zijn onderscheidende Americana sound. 
De Middelburgse singer-songwriter schrijft al sinds zijn tienerjaren 
liedjes over het leven, de liefde en de dood. Hij creëerde New 
Black And White als een nieuw genre van originele muziek. 
Gepositioneerd als een getatoeëerde, zachtaardige outsider heeft 
Danny Vera de afgelopen jaren naast de festivals en poppodia ook 
de theaters weten te veroveren, waaronder De Maagd! 

Danny Vera zoals je hem nog niet eerder zag

inclusief consumptie

woensdag
02/10
20:00 UUR
€ 25,50 | 23 | 20,50

inclusief consumptie

zaterdag
28/09
20:00 UUR
€ 25 | 22,50 | 20 

inclusief consumptie

donderdag
26/09
20:00 UUR
€ 30 | 27,50 | 25 

BRIDES, 
BUBBLES & 
CELEBRATIONS
Senfina Bruidsmode viert 
haar 5 jarig bestaan met 
een show in De Maagd!  
 
Win o.a. een bruidsjurk, 
bruidsboeket, sieraden! 

zondag
29/09
12:00-17:00 UUR 
ENTREE GRATIS!

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 15
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familiemusical

DE EFTELING-MUSICAL SPROOKJESBOOM
Zing, dans en stamp mee in dit grootse theateravontuur.  
De Maagd wordt een Sprookjesbos en daarin ontdekken de 
Sprookjesbosbewoners een ‘échte mens’ … een houthakker.  
Help, iedereen is in rep en roer! Als de houthakker – na een gemeen 
plannetje van Wolf en Heks – Sprookjesboom wil omhakken, is de 
chaos compleet. Helpen jullie mee om het Sprookjesbos te redden?
Met de hele familie beleef je een vrolijke, interactieve musical met 
Roodkapje, Draak, Assepoester en alle andere Sprookjesbos
bewoners. ‘Stampen, Stampen, Stampen’, ‘Hout Hakken’ …  
je gaat vanzelf meedoen met al die leuke meezingliedjes!

Een magisch avontuur voor de héle familie!

Ierse folk

THE DUBLIN LEGENDS (THE DUBLINERS)
Als The Dublin Legends het podium bestijgen, waan je je gelijk in 
het kloppend hart van Ierland, het groene eiland waar je je altijd 
welkom voelt. Waar de songs, music and stories over stoere 
zeebonken, heimwee en vurige romances de tafel rondgaan.  
Geen band kan die sfeer zo neerzetten als die van Seán Cannon, 
Gerry O’Connor, Shay Kavanagh en Paul Watchorn. Hun naam  
The Dubliners verdween toen voorman John Sheahan er in 2012 
mee stopte, maar de legende bleef! Net als die unieke beleving,  
de pubsongs, melancholieke ballades en vrolijke tunes.  
The Dublin Legends brengen Ierse folk zoals Ierse folk bedoeld is. 
Puur en rauw vanuit het hart. Molly Mallone, Whiskey in the jar, 
Seven Drunken Nights, The Irish Rover, Dirty Old Town … sing along!

De Maagd wordt een Irish pub,  
met songs, music, stories  
én Guinness

onemanshow

URBANUS
LIJ KNER GE SOP

Na drie jaren toeren met een luidruchtig rockbandje langs de 
zomerfestivals (waaronder Pinkpop) heeft Urbanus weer zin in het 
knusse van de theaters. En na een succesvolle tour langs de 
Vlaamse theaters is nu Nederland aan de beurt. Of de wereld plots 
beter wordt van de nieuwe show valt te betwijfelen, maar dat het 
publiek met een opgelachen kaartje naar buiten gaat, dat staat 
vast! Absurde verhalen, grove leugens en gênante situaties 
wisselen af met een broos of kinderlijk naïef liedje. Al het repertoire 
is nieuw! De zaal in duiken en over rugleuningen van de stoelen 
lopen, dat zit er niet meteen meer in. Daarom is het bij deze show 
wel toegelaten dat het publiek op het podium wordt gegooid ...

En al het repertoire is nieuw! 

3+

Fado-avond met publiek op het podium

MEDITERRANE SFEREN MET DAISY CORREIA
Vanavond zit je op het Maagdpodium, dat een zonnig Portugees 
terras wordt. Genietend van Mediterrane hapjes en drankjes ben  
je te gast bij fadozangeres Daisy Correia, een Nederlandse artieste 
met Portugees bloed. Met haar prachtige stem neemt ze je mee in 
de hartstocht en ‘saudade’ van de fado.  Daarbij combineert ze 
heden en traditie in ook eigen repertoire. 
Daisy is regelmatig op TV in Portugal en stond in shows in o.a. 
Genève, Montreux, Parijs, Keulen, Luxemburg, Lissabon en Porto. 
Ze werkte samen met Lenny Kuhr, Fernando Lameirinhas, Stef Bos 
en andere grote namen. Met haar vorige programma zorgde ze al 
voor een uitverkocht Markiezenhof. Nu maakt ze samen met haar 
muzikanten van jouw herfstavond een zomernacht die je met al je 
zintuigen ervaart. Het terras is om 19:30 geopend,  
het concert begint om 20:00.

All inclusive genieten  
op een zwoel Portugees  
terras vol sfeer 

vrijdag
04/10
20:00 UUR
€ 33,50

inclusief consumptie

woensdag
09/10
20:00 UUR
€ 30,75 | 28,25 | 25,75

zondag
06/10
13:30 + 16.00 UUR
€ 20

exclusief 
consumptie

vrijdag
11/10
20:00 UUR
€ 30,50

TIP: boek ook het 
pannenkoekarrangement 

     € 7,50    

INCL. HAPJES 
& DRANKJES

exclusief consumptie

volg ons op 16
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muziekspecial / voorstelling met etra beleving

MET SYB VAN DER PLOEG ALS 
MICK & HARRY SACKSIONI 
ALS GEORGE
Waar hoor jij bij? 

Je was in de jaren '60 fan van de rebelse Rolling Stones 
uit Londen óf van de 'keurige' Beatles uit Liverpool ... 

De ‘concurrentie strijd’ bracht het beste in beide bands naar 
boven! Ervaar het zelf in The Stones vs The Beatles Battle waar 
de hits de boventoon voeren en de muziekvete heerlijk oplaait. 

Bedenk zelf welke stoel je wilt, maar … het ‘Stones-vak’ is 
links en het ‘Beatle-vak’ rechts (geldt ook voor onze balkons)!

Meestergitarist Harry Sacksioni (George) deelt het podium met 
Manny Angeletti (Paul), McCartney’s bekendste vertolker en 
castlid van de West End productie Let it Be. Zij gaan de battle 
aan met Edward Reekers, Hubert Heeringa, Jeff Zwart, Maarten 
Molema en Syb van der Ploeg (Mick)! 

Al op het voorplein begint het: je gaat De Maagd binnen via de 
Stones-ingang (links) of de Beatle-deur (rechts)! Met fl ink wat 
extra foyerbeleving word je gelijk al helemaal ondergedompeld 
in de ‘mania’ van … Kies zelf!!

De twee grootste bands ooit ... Battle mee! 

zaterdag
12/10
20:00 UUR
€ 29,50 | 27 | 24,50
inclusief consumptie

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 17
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Hofconcert

GERARD ALDERLIEFSTE & FRIENDS
Une soirée musicale (try-out)

Verplaats je terug in de jaren ‘70. Michel Fugain heeft een hit  
met Une belle histoire, Je t'aime ... moi non plus wordt één van  
de succesvolste Top 40hits ooit en iedereen zingt luidkeels mee  
met ‘La Ballade des gens heureux’. Het Franse chanson is – ook in 
Nederland – razend populair. En nog steeds.  
Gerard Alderliefste speelt dit Franse chanson al jaren vol overgave. 
In zijn eentje, als duo of trio, maar inmiddels ook als frontman in 
een achtkoppige bezetting! Ingegeven door zijn solotournee 
Dubbelleven – over zijn bestaan als verslavingsarts en muzikant – 
die hij de afgelopen twee jaar speelde? Misschien. Feit blijft dat er 
een nieuw, energiek muziekgezelschap is ontstaan dat de Franse 
hits van toen – en nu – gepassioneerd naar het podium brengt.

Een Franse sfeeravond in het Markiezenhof

dans / cultuur uit de regio

TDC TOTALLY DANCE COMPANY
It's Time

Beleef de legende van de stenen cirkel. Aanschouw het ritueel van 
de druïden op midzomernacht, de nacht van de zomerzonnewende, 
waarin de stenen ‘open’ gaan als een deur naar vroegere tijden. 
Reis met de druïden mee door de tijd en beleef de geschiedenis 
vanaf de eerste rij ...
In deze dansvoorstelling met jazzdance, moderne dans, 
streetdance, dancehall en breakdance laat TDC je de vele 
gezichten van dans zien. Een voorstelling voor jong en oud 
gebracht door dansers van alle leeftijden (van 21/2 tot wel 50+)
Met It’s Time blazen we de geschiedenis al dansend nieuw leven  
in en wordt vergane glorie tot een muzikaal en wervelend 
hoogtepunt hersteld. Mis het niet!
De kaartverkoop start op 15 juni.

De vele gezichten van dans

rock / show

JOSEPH CLARK
A tribute to Queen

Mede door het immense succes van de film Bohemian Rhapsody is de 
muziek van Queen populairder dan ooit. Beleef The Music of Queen 
met Joseph Clark die een verbluffende gelijkenis vertoont met Freddie 
Mercury, zowel uiterlijk als qua stem. Omringd door topmuzikanten uit 
de USA, Zuid Afrika en Engeland weet hij de sfeer op te roepen van de 
Queen concerten van weleer. 
Zijn theatertours trekken overal volle zalen. In Tivoli Vredenburg 
duurde het applaus meer dan 30 minuten, de bezoekers spraken van 
het beste concert dat ze ooit hadden meegemaakt! Ook een optreden 
in de voortuin van Paleis Soestdijk bracht vele enthousiaste bezoekers 
op de been.
Geniet van alle Queen toppers: We will rock you, Bohemian Rhapsody, 
Don't Stop me Now, Somebody to Love, Another one bites the dust,  
I want to break free, Who wants to live forever …  
Alsof Freddie weer even terug is!

Bohemian Rhapsody and all the greatest hits

Hofzaal Markiezenhof inclusief 
consumptie

donderdag
17/10
20:30 UUR
€ 20

vrijdag + zaterdag
18+19/10
14:00 + 19:30 UUR
€ 15

inclusief consumptie

woensdag
23/10
20:00 UUR
€ 32,25 | 29,75 | 27,25

exclusief consumptie

volg ons op 18



OKTOBER 2019

theaterconcert

JAN KEIZER & ANNY SCHILDER
The Grand Finale

50 jaar hits; Mon amour, Banjoman, Yeppa, Old Calahan, Take me  
to Ibiza, Just an illusion, Rocking the Trolls, Blue Eyes, Amore, 
Summertime, Lady McCorey, Chanson d’amour, La France,  
Le Legionnaire en vele andere …
Wat begon in de zomer van 1965 met een paar muzikale vrienden  
zou uitgroeien tot een geweldige muzikale carrière voor de ‘Band 
Zonder Naam’, beter bekend als BZN. In 2007 stopte BZN, maar het 
was Mies Bouwman die Jan Keizer en Anny Schilder opnieuw samen 
bracht. Het bleek wederom een succesverhaal. 
Eind 2019 valt het doek definitief voor dit muzikale hitduo, Jan Keizer 
hangt zijn microfoon aan de spreekwoordelijke wilgen en gaat met 
pensioen. Maar eerst gaan we nog een avondje heerlijk meezingen met 
Jan Keizer & Anny Schilder, begeleid door een achtkoppige live band.

Nog één keer The Original Voices of BZN!

Van Hoorne-familiemusical

SESAMSTRAAT LIVE! 
Een Wereld vol Fantasie (try-out)

Sesamstraat viert 50 jaar in een grootse show!  
Koekiemonster, Elmo, Tommie en Bert & Ernie beleven samen  
met Janouk Kelderman (Het Klokhuis) de vrolijkste avonturen.  
Dus, laat je speelgoed staan en schuif gezellig aan voor deze 
gloednieuwe, fantasierijke familiemusical!
Op zolder maakt een meisje de oude, mysterieuze koffer open .... 
Een blik koekjes, een rubber eendje en nog veel meer spulletjes; 
allemaal van Sesamstraat. Er gebeurt iets magisch: de 
Sesamstraatvriendjes komen tot leven! En dan begint een heel 
bijzonder avontuur. 
Zing en dans gezellig mee met alle Sesamstraatbewoners, want bij 
Sesamstraat is het altijd feest! De Sesamstraatvriendjes komen 
natuurlijk naar de foyer voor een knuffel en een foto.  
Breng je jouw getekende of geknutselde taart mee? Wie weet zie je 
die terug op het podium! 

Een nieuw, feestelijk avontuur waarin alles kan én mag!

cabaret

PATRICK LAUREIJ
Nederlands Hoop

“Hee man, Patrick a.k.a. de  
Knotmaestro hier. Mijn tweede  
show is getiteld Nederlands Hoop.  
Tof als je er bij bent” – Patrick Laureij.  
De kaartverkoop is begin 2019 gestart, 
de voorstelling is al uitverkocht!

2+

inclusief consumptie

donderdag
24/10
20:00 UUR
€ 32,50 | 30 | 27,50 

inclusief 
consumptie

zaterdag
26/10
20:00 UUR
€ 22,50

TIP: boek ook het 
pannenkoekarrangement 

     € 7,50    

zondag
27/10
13:30 UUR
€ 18,50
exclusief 
consumptie

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 19
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SIOEN PLAYS GRACELAND
Dit swingende live concert is een ijzersterke 
interpretatie van het legendarische Graceland 
waarmee Paul Simon geschiedenis schreef. 
Singer-songwriter Sioen reisde hiervoor naar 
Soweto, op zoek naar muzikaal talent.  
Het resultaat: een overweldigende interculturele 
blend van stijlen en ritmes, precies wat Paul 
Simon meer dan 30 jaar geleden voor ogen had!
Toen het Festival van Vlaanderen Sioen vroeg om 
met zijn Zuid-Afrikaanse vrienden het volledige 
album Graceland te vertolken werd dit een enorm 
succes. Dat kan ook niet anders met zo'n selectie, 
waaronder de backing vocals uit Soweto en 
percussionist N'Faly Kouyaté uit Guinea (bekend 
van het Afro Celt Sound System).  
Nu kan Nederland genieten van You can call  
me All, Diamonds on the soles of her shoes,  
Under African skies e.v.a.  
Graceland is op grootse wijze herboren!

Indrukwekkende revival van  
Paul Simon’s meesterwerk

show

ELLEN TEN DAMME
Casablanca (try-out)

Parijs is het startpunt voor deze nieuwe muzikale, zinnenprikkelende 
reis. Exotische, spannende ontmoetingen op weg naar Casablanca 
leveren de prachtigste Franse liederen op. Of Ellen ten Damme ooit 
aan zal komen is nog maar de vraag. De grote woestijn rukt op, de 
benzine raakt op en Humphrey Bogart en Ingrid Bergman zijn ook 
allang vertrokken ... 
Met Casablanca brengt Ellen ten Damme met haar achtkoppige 
superband een spannende mix van culturen. Een muzikale ode aan 
de chansonniers en entertainers van de vorige eeuw, overgoten 
met een vleugje mystiek vanuit de oude culturen. Met muziek van 
o.a. Charles Aznavour, Francoise Hardy, Edith Piaf, maar ook van 
Natacha Atlas, Fairuz, Indila, Rammstein en Josephine Baker. 
‘Francais met een vleugje Arabique!’ Laat dat maar aan Ellen over! 

Met Ellen en The Magpie Orchestra naar het zuiden

inclusief consumptie

dinsdag
29/10
20:00 UUR
€ 29,50 | 27 | 24,50

donderdag
31/10
20:00 UUR
€ 29,50 | 27 | 24,50
inclusief consumptie

volg ons op 20
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gezongen theatercollege met humor

GENERATIONS
Janke Dekker & Amy Egbers

‘Help! Mijn moeder zingt musical’ … ‘Help! Mijn dochter zingt opera’. 
Met schitterende stemmen en humorvolle scènes overbruggen Janke 
en haar dochter een generatiekloof. Op de live muziek van pianist 
Eelco Menkveld brengen ze een verrassende selectie uit het musical-
en operarepertoire: van Carmen en Evita tot Le Nozze di Figaro en  
The Sound of Music. Janke Dekker (speelde o.a. hoofdrol Evita) kan 
terugkijken op een lange carrière in de musicalwereld. Amy Egbers, 
nu gespecialiseerd in klassieke zang, heeft ook in grote musicals 
gespeeld. Janke en Amy trachten elkaars muziek te doorgronden. In 
een entertainend en inspirerend programma zoeken ze naar de 
overeenkomsten, maken ze zich vrolijk over de verschillen en zingen 
ze zelfs elkaars repertoire. Zoals in elke moeder-dochterrelatie jagen 
ze elkaar met liefde op de kast, maar samen zingend vinden ze de 
harmonie terug in de muziek. De kaartverkoop is al gestart.  
TIP: bekijk de trailer op www.demaagd.nl

theatercollege

MR. GERARD SPONG
In Vertrouwen

Maar liefst zeven keer is hij uitgeroepen tot Nederlands beste 
advocaat. In een unieke college-voorstelling vertelt hij over zijn 
leven en carrière: niemand minder dan Mr. Gerard Spong! 
Regelmatig zien we hem bij Pauw en De Wereld Draait Door en  
ook was hij te gast in NOVA College Tour en de TV-serie Kijken in 
de ziel. Hij bracht meerdere (misdaad)romans uit, zoals De Breuk,  
De uitvaartverzorger en samen met Peter R. de Vries: P.S. dit is 
vertrouwelijk (2018).
Spong geeft een intrigerende kijk in het functioneren van een 
advocaat in strafzaken. Taakopvatting, dilemma’s en 
bewijsperikelen komen ruim aan bod, o.a. aan de hand van 
geruchtmakende moordzaken, zedenzaken en fraudezaken. 
Boeiend en openhartig, met een knipoog en een lach, voor 
iedereen dus! 

‘Interessant maar vooral ook leuk en toegankelijk 
college’ (Musicalnieuws)

Latijns-Amerikaans koffieconcert

FLOR DE AMOR
La Ultima Roca

Er zweeft een rots door de ruimte. Dit is de rots van de 
menselijkheid, de laatste die ons blijft. Flor de Amor bezingt haar, 
vurig, bevlogen van liefde voor het leven, de natuur, de mensen. 
Zoals in al de jaren van haar bestaan verloochent Flor de Amor  
haar Latijns-Amerikaans karakter niet. Ditmaal zijn de teksten en 
composities van eigen hand, gedreven door levenservaring en 
verdiept vakmanschap. Met nieuwe opgetogen ritmes en af en toe 
een ballade met de charme van de eenvoud. 
Stap aan boord in de schitterende akoestiek van de Hofzaal. Vaar 
mee in het bootje van Flor de Amor, ga aan land op de laatste rots en 
laat je meenemen door vier rasmuzikanten: Sandra Coelers (zang, 
gitaar, requinto), Marjolein Kempen (fluiten, zang), Fried Manders 
(accordeon, mandola) en Marlon van Mook (contrabas, zang). 
Zo krijgt je zondagmorgen een wel heel bijzondere glans in  
het oudste stadspaleis van Nederland!

Vurig, bevlogen, sensueel, mysterieus 

HARMONIE KOLPING'S ZONEN
zondag
03/11

Hofzaal Markiezenhof

vrijdag
01/11
20:30 UUR
€ 19,50

inclusief 
consumptie

zondag
03/11
11:00 UUR
€ 19,50

inclusief consumptie

zaterdag
02/11
20:00 UUR
€ 25 | 22,50 | 20

exclusief 
consumptie

CKB Theaterzaal

TIP: boek hier ook het 
lunch arrangement bij 

     € 15,00     

Voor elke liefhebber van musical of klassiek!

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 21
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cabaret

ARNOUT VAN DEN BOSSCHE
Burn-out voor Beginners

Vijftien jaar lang vervolmaakte Arnout zich in de kunst van werk 
uitstellen, papieren goed leggen, bazen paaien en koffiedrinken. 
Omdat hij toch niets nuttigs te doen had, is hij maar begonnen met 
zijn echte specialiteit: mensen observeren. Wie zijn ze, hoe werken 
ze én hoe doen ze alsof?
In deze show passeren zowat alle archetypes van de werkvloer  
de revue: de overgevoelige seut, de vergaderbemoeial, de chef  
zonder privéleven maar mét flauwe moppen, de verkoper met  
ego-problemen, de politieker met de uitleg achteraf, de bazin van 
het 2de die elke middag alleen haar boterhammen eet en 
natuurlijk de zwartwerkende collega die iedereen kent ...
Arnout heeft ze allemaal vakkundig voor ons gadegeslagen.  
Met zijn onafscheidelijke bord en stiften geeft hij je zijn eigen tips  
voor het overleven in deze plezante mensenjungle. 

Diepmenselijk, herkenbaar en hilarisch:  
de beste remedie!

muziektheater

OPERATIE GESLAAGD
Erik Krikke & 7even Bridges

Deze voorstelling toont je de onderbelichte kant van oorlog voeren;  
een puur verhaal over de hulpverlener die zelf slachtoffer wordt.  
Erik Krikke ging als operatieassistent voor een NAVO ziekenhuis vol 
zelfvertrouwen naar Afghanistan, maar kwam met vele onzichtbare 
verwondingen terug. In zijn openhartige autobiografie beschrijft hij 
hoe zijn trots is afgenomen en zijn zelfbeeld afbrokkelde. En met 
diezelfde openhartigheid staat hij nu in het theater!  
“Ik ben zo dankbaar dat zoveel mensen vertellen dat mijn verhaal hen 
geraakt of geïnspireerd heeft of zelfs kracht heeft gegeven om door te 
gaan. Dat is onbeschrijflijk ...” (Erik) 
Erik Krikke omringt zich met 'bevlogen muzikanten, die niet willen laten 
horen wat ze kunnen, maar wat ze voelen.' (Lust for Life magazine)

dans

SCAPINO BALLET
Holland & Le Chat Noir

Twee topstukken in één adembenemende voorstelling! 
Dit sfeervolle tweeluik neemt je met bruisende en theatrale dans 
mee naar de Gouden Eeuw én naar de Parijse revue! 
Alleen al het toneelbeeld van Holland is adembenemend:  
een wolkenlucht à la Van Ruysdael. Met op de Gouden Eeuw 
geïnspireerde kostuums, strak geregisseerde groepsstukken  
en opzwepende, vrije solo’s, krijg je op magistrale wijze een 
dubbelgezicht: de natie van de koopman en van de dominee. 
Ook Le Chat Noir is onmiskenbaar een creatie van Ed Wubbe: 
theatraal, vol energie en emotie. Een ode aan Parijs 1900 waarin 
het fameuze theatercafé tot leven komt in een mix van dans en 
variété. Achter de glans van het theaterleven schuilen ook 
eenzaamheid en vergane glorie. Opzwepende melodieën en een 
nieuwe versie van de can can wisselen af met ontroerende solo’s 
op muziek van Brel en Piaf.

‘Fantastisch ballet’ (Volkskrant) met de choreografieën 
van Ed Wubbe

inclusief 
consumptie

donderdag
07/11
20:00 UUR
€ 25

woensdag
06/11
20:00 UUR
€ 25 | 22,50 | 20
inclusief consumptie

vrijdag
08/11
20:00 UUR
€ 19,50 | 17 | 14,50
inclusief consumptie

Gebaseerd op het gelijknamige 
boek dat in Nederland veel stof 
deed opwaaien

TIP: boek ook de gratis inleiding
    aanvang 19:00    

volg ons op 22
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West End-hit met extra beleving

GHOST STORIES
Ben jij bang in het donker? Durf jij het aan? 
Blijf tegen jezelf zeggen: het is maar theater ...

Als je denkt dat je alles hebt gezien, is er nu een Nederlandse versie 
van de West End-hit Ghost Stories met o.a. André Dongelmans en 
Laus Steenbeeke. ‘Brilliantly scary’, schreef de Daily Express. Een 80 
minuten durende achtbaan van spanning en huiveringwekkende 
momenten die wereldwijd al 500.000 bezoekers trok! 

Drie van de door hem verzamelde spookverhalen laten Dr. Kuiper 
(professor in parapsychologie) niet los: dat van een nachtwaker, een 
jonge bestuurder en een zakenman die zijn eerste kind verwacht … 
Hebben die drie onverklaarbare ervaringen íets met elkaar te maken? 

Waarschuwing: ‘Ghost Stories’ bevat momenten van extreme 
spanning, en dat begint al voordat je binnenkomt ... tot in de late 
uurtjes !! Deze voorstelling is niet geschikt voor personen onder 
de 16 jaar. Heb je last van zenuwen? Denk goed na ….

Vannacht slaap je met het licht aan ...!! 

inclusief consumptie

zaterdag
09/11
20:00 UUR
€ 32,50 | 30 | 27,50

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 23
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ENSEMBLE SANS SOUCI
Hofconcert i.s.m. Musica del Seicento

Begin je zondagmorgen in de wel heel toepasselijke entourage van  
de Hofzaal van het Markiezenhof met Ensemble Sans Souci.  
Dit koffieconcert brengt je louter hoogtepunten uit de barokperiode.  
De in de barokmuziek gespecialiseerde musici spelen triosonates  
op authentieke instrumenten: traverso, barokviool, viola da gamba  
en clavecimbel.
Op het programma staan Le Parnasse, ou l’apotheose de Lully van 
Couperin, Rameaus Pieces de concert en Bachs Musikalisches Opfer, 
gebaseerd op een koninklijk thema van muziekliefhebber Frederik de 
Grote van Pruisen. Toen Bach in 1747 op bezoek was bij zijn zoon in 
Berlijn improviseerde hij een fuga in het paleis! Zoals bij Couperin 
geeft de triosonate blijk van ‘Gemischter Geschmack’, een mengsel 
van Franse, Italiaanse en de contrapuntische Duitse stijl.
Fluitiste Eva Scholtus (foto) speelde o.a. bij Philharmonia Amsterdam. 
Samen met Kees Hilhorst, Thijs Rault en Marco de Souza laat ze je 
genieten van de eerste tot de laatste minuut!

De sfeer van de concerten van toen, 
aan het hof van de heren en markiezen

Maarten van Roozendaal, Van der Laan en Woe, Louise Korthals, 
Peter van Rooijen en Yentl en de Boer wonnen allemaal de AKF 
Sonneveldprijs. En nu is het de beurt aan de finalisten van 2019!  
In april streden ze nog om de jury en publieksprijs, in De Kleine 
Komedie in Amsterdam. 
Maak kennis met de cabarettalenten van de toekomst! Zij hebben 
alle selectierondes, een tryout tournee door heel Nederland, 
coaching van verschillende theatermakers en regisseurs, Keep  
an Eye Masterclasses, de halve finales en de finale glansrijk 
doorstaan. Ze zijn helemaal klaar voor het grote publiek!  
Super dat ze op hun tour door Nederland ook naar Bergen op 
Zoom komen. Zodat ook jij kunt genieten van hun programma’s  
die samen een afwisselend avondje topcabaret vormen. 

De grootste cabarettalenten van Nederland  
presenteren zich!

musical / cultuur uit de regio

THE MUSICOMPANY
How to Succeed in Business  
Without Really Trying

Na volle zalen vorig jaar bij Grease is dit de nieuwe feelgood 
musical waarmee The MusiCompany van het Maagdpodium knalt. 
How to succeed heeft veel humor, energie, ensemblewerk en 
uitdaging voor de cast, het artistiek team en het combo. 
Je gaat naar de jaren ’60, waar je de jonge glazenwasser Finch 
(Temmo Berends) ontmoet. Als hij het zelfhulpboek ‘How to 
succeed in business without really trying’ in handen krijgt, waagt 
hij de stap naar een beter bestaan. Nauwkeurig volgt hij het 
bijhorende stappenplan en bij WorldWide Wickets brengt hij zijn 
nieuwe kennis in praktijk. Vanuit de postkamer werkt hij zijn weg 
naar de top, maar komt heel wat obstakels tegen en figuren die 
hem afleiden. Finch is niet voor een gat te vangen en bedenkt een 
plan met grote gevolgen. Met deze musical legt The MusiCompany 
de lat weer een stukje hoger! De kaartverkoop is al gestart. 

Komisch, swingend, eigenwijs en bomvol kantoorclichés

Hofzaal Markiezenhof

CKB Theaterzaal

inclusief 
consumptie

zondag
10/11
11:00 UUR
€ 17,75

dinsdag
12/11
20:30 UUR
€ 15

donderdag t/m zondag
14 T/M 17/11
€ 23,50 | 19 | 14,50
inclusief consumptie

TIP: boek hier ook het 
lunch arrangement bij 

     € 15,00     

exclusief 
consumptie

cabaret

AMSTERDAMS KLEINKUNST FESTIVAL
FINALISTENTOURNEE
AKF Sonneveldprijs 2019

zondag
10/11 VIVT CKB Theaterzaal

volg ons op 24
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Leef ik met de ideale man (of vrouw)? Moet ik echt mantelzorg 
verlenen aan mijn irritante schoonmoeder? Is dit eigenlijk alles?  
Zal ik op Second Love of Tinder gaan? Hoe houd ik mijn seksleven 
spannend? En trek ik die tweede fles wijn nog open of niet?
Zomaar wat intieme vragen van drie vrouwen die elkaar leren 
kennen bij de cursus ‘Help, mijn man begrijpt me niet’. Want, wordt 
het niet eens tijd dat hun dromen uitkomen? En moeten ze daar 
zélf actie voor ondernemen of valt er nog wat af te schuiven?  
Wat volgt is een hilarische identiteits APK met ontboezemingen 
waarvan de gevolgen niet zijn te overzien ... 
Nodig al je vriendinnen, collega’s en familieleden uit voor een 
‘Ladies Night’ bomvol zwarte humor, vrouwenonderelkaar
grappen, vriendschap en ontroering. 

Een feelgood komedie vol herkenbare situaties

theaterconcert

LIST, SHAFFY & PIAF
Renée van Wegberg e.a.

Renée van Wegberg zingt! Omringd door topmuzikanten en zangers 
brengt ze het mooiste en beste uit het repertoire van Liesbeth List, 
Ramses Shaffy en Edith Piaf. Maar ook Jacques Brel, Frank Boeijen, 
Charles Aznavour, Mikis Theodorakis en zelfs Toon Hermans en Annie 
M.G. Schmidt komen aan bod. Prachtige nummers die Liesbeth List  
tevens op haar rijke repertoire heeft. 
‘Ideale vertolkster (Volkskrant) … Waarlijk superbe (AD) … Stralend 
middelpunt (Telegraaf )’: een theatershow vol muzikaal vuurwerk,  
met zowel herkenbare als nieuwe arrangementen, verrassende 
duetten en mooie scènes.  
Renée van Wegberg ontving de Musical Award voor beste vrouwelijke 
hoofdrol in een kleine musical voor haar veelgeprezen rol als  
Liesbeth List.

‘Verbluffend goed’ (Het Parool)

BERGS KLEINKUNSTENSEMBLE
FRAPPANT

zaterdag
23/11

CKB Theaterzaal

9+

jeugdmusical 

BRUGKLAS DE MUSICAL 
Brugklas komt naar het theater, met een eigen musical! Alles wat 
er gebeurt in het eerste jaar van de middelbare school kun je nu 
van heel dichtbij meemaken. 
Brugklas is bekend van NPO Zapp. Ontmoet ze nu in het echt: Max 
(Niek Roozen), Selma (May Hollerman), Emma (Belle Zimmerman), 
Jamie (Claire Veldkamp) en een compleet nieuwe Brugklasser.
Een hip hopmusical over Willem van Oranje! Max vindt dat een vet 
idee, lekker out of the box! Dan wil Emma de hoofdrol spelen, want 
waarom zouden helden alleen mannen kunnen zijn? En wie bepaalt 
dat eigenlijk, hoe mannen en vrouwen zich gedragen? 
Brugklas de Musical is voor iedereen herkenbaar: een zoektocht 
naar wie je bent, in de belangrijkste periode van je leven.

De populairste serie van TV in De Maagd  
met de orginele cast

inclusief consumptie

donderdag
21/11
20:00 UUR
€ 27,50 | 25 | 22,50 

vrijdag
22/11
19:30 UUR
€ 22,50 | 20 | 17,50

inclusief consumptie

zaterdag
23/11
20:00 UUR
€ 32 | 29,50 | 27

TIP: boek ook het 
pannenkoekarrangement 

     € 7,50    

komedie

VICTORIA KOBLENKO, ANOUK MAAS
EN TANJA JESS IN:
Mijn man begrijpt me niet 
 

exclusief consumptie

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 25
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theaterconcert

HOMMAGE AAN AZNAVOUR
In Symphonie

Beleef 24 hits van gigant Charles Aznavour gezongen door Jo 
Lemaire en Patrick Riguelle, op de symfonische live muziek van 
European Philharmonia en combo o.l.v. Walter Proost. 
La Bohème, La Mamma, Mes amis, mes amours, mes emmerdes, 
ook gekend als Emmennez-moi, J’me voyais déjà, For me 
Formidable ... generaties neuriën ze mee. Aznavour zong over de 
liefde, de strijd, het lijden, de tijd die voorbijgaat, de jeugd en  
de homoseksualiteit, en vertolkte zijn chansons in meer dan 100 
landen tot en met zijn laatste concert op 19 september 2018.  
Hij veroverde Carnegie Hall in New York en studeerde zelfs Chinees 
om ook daar dichter bij zijn talrijke fans te staan. Hij speelde in 
meer dan 60 films waaronder Taxi pour Tobrouk, Tirez sur le pianist 
en Le Tambour. Het was niemand minder dan Edith Piaf die Charles 
Aznavour in 1946 
onder haar vleugels 
nam: het begin van 
zijn roemcarrière ...  
Vanmiddag is hij 
weer even bij ons!

De koning van 
1.000 chansons 
vertolkt door  
Jo Lemaire en 
Patrick Riguelle

jeugd / familie

SINTERKLAASVOORSTELLINGEN
Vijf zalen vol plezier! De pret begint al op het voorplein waar  
de Pietenband de kinderen en hun ouders vermaken …  
Totdat de deur van De Maagd opengaat en het grote avontuur 
begint! Vorig jaar gingen we met z’n allen naar de boerderij, er 
zaten zelfs muzikale kippen bovenop het dak! Ieder jaar is het  
één grote verrassing waar Sinterklaas en zijn Pieten ons mee  
naar toe zullen nemen ... wat gaan we dit keer beleven?!  
Vast staat dat het weer een vrolijke, aanstekelijke voorstelling 
wordt van Stichting Sint-Nicolaas i.s.m. Cultuurbedrijf Bergen op 
Zoom. Meer info over de start kaartverkoop vind je straks op  
www.sint-boz.nl 
 
Wat een feest!

muziektheater aan het hof

MARCEL DE GROOT
DOOR 

Marcel de Groot gaat door met DOOR. Nieuwe liedjes, oudere 
liedjes, stokoude liedjes, een verhaal en enkele anekdotes.  
Marcel de Groot zal het allemaal even charmant brengen met koele 
humor en die warme, donkerbruine stem. Lichtvoetig (ja echt), 
indringend (uiteraard) en immer oprecht (eerlijk waar). 
Zijn vorige voorstelling #HELD werd lovend ontvangen en met  
zijn lied Woordenman sleepte hij zelfs een nominatie voor de 
prestigieuze Annie M.G. Schmidtprijs in de wacht. 
In DOOR deelt Marcel het podium met bassist Bart de Ruiter.  
Bart speelde met o.a. Fay Lovsky, Ellen ten Damme, Freek de Jonge, 
B-Movie Orchestra en Concordia met Huub van der Lubbe.

Die warme, donkerbruine stem Hofzaal Markiezenhof

inclusief consumptie

zondag
24/11
14:30 UUR
€ 35 | 32,50 | 30 

woensdag
27/11

inclusief 
consumptie

donderdag
28/11
20:30 UUR
€ 21

exclusief 
consumptie

volg ons op 26
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cabaret

ANNE & LISA
Weltschmerz

Vanavond maak je kennis met uitzonderlijk cabarettalent.  
In Weltschmerz doorgronden Anne & Lisa personages die niet bepaald 
vooraan stonden toen geluk en liefde werden uitgedeeld. Met snelle 
sketches en absurde situaties brengen ze op humoristische en 
muzikale wijze een ode aan de onvolmaaktheid van de wereld.  
Zo heeft Danny echt alles van Star Wars, maar niemand om ‘papa’ of 
‘mama’ tegen te zeggen. Herman zal nimmer raden wat Anton bij zich 
heeft en als ze samen gaan vissen vergeten ze standaard de hengels. 
'Weltschmerz' is overal, het is de pijn die ons mens maakt met humor 
als enige zetpil. 
“Op het moment dat ze opkomen zijn we blij dat ze er zijn”,  
zo reageerde de afstudeercommissie van de befaamde 
Koningstheateracademie op Anne & Lisa. Ervaar het zelf! 

Een innemend duo! CKB Theaterzaal

show

THE MAGIC OF JEANS
Heartbeat

Voel het ritme van de allernieuwste show van The Magic of Jeans: 
Heartbeat. Met al die hits van toen in een nieuw, hip jasje en met 
natuurlijk de hits van nu; je kunt niet meer stil blijven zitten!  
Een spetterende live band en een compleet nieuwe cast nemen  
je mee op een muzikaal, swingend avontuur. 
Hele generaties groeiden op met JEANS en is het niet geweldig dat 
de fans van het eerste uur nu hun kinderen en zelfs kleinkinderen 
meenemen naar de voorstellingen?! 
Een feest voor jong & oud! Maak het mee: het ritme van deze  
‘All Singing & Dancing Extravaganza’. Feel the rhythm of your 
heart, feel the ‘Heartbeat’ of The Magic of Jeans!

The All Singing & Dancing Extravaganza

komisch theatercollege

WIM DANIËLS
De wondere wereld van de taal

Wat de mens vooral van de dieren onderscheidt is de taal.  
Maar die was er niet altijd. Waar komt die vandaan, zowel de 
gesproken als de geschreven taal? Hoe heeft de taal zich 
ontwikkeld, elders en hier. Wat is het Nederlands eigenlijk?  
Waar komen onze woorden vandaan? Wim Daniëls heeft er 
prachtige, inzichtelijke theorieën over en bestrijkt met dit 
theatercollege werkelijk de hele geschiedenis van de taal, 
inclusief de rafelranden, zoals de leestekens en de sisklanken.  
En dat alles op een vermakelijke, luchtige, toegankelijke en 
leerzame manier, zodat elke theaterbezoeker na afloop denkt: hoe 
kan het dat ik als taalmens al dit moois niet eerder geweten heb.

Op vermakelijke wijze naar de rafelranden,  
leestekens en sisklanken

inclusief consumptie

zaterdag
30/11
20:00 UUR
€ 29,50 | 27 | 24,50 

inclusief consumptie

woensdag
04/12
20:00 UUR
€ 22,50 | 20 | 17,50 

vrijdag
29/11
20:30 UUR
€ 12,50
exclusief 
consumptie

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 27
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TANIA KROSS
Van Mozart tot Madonna

Beleef een verrassende reis door de geschiedenis van 18e-eeuwse 
wonderkinderen en hedendaagse popprinsessen; een muzikale ode 
aan hen die zich onsterfelijk maakten met hun prachtige muziek. Tania 
Kross stelde deze hoogwaardige en unieke muzikale belevenis samen 
met haar ensemble van vrienden, allen stuk voor stuk topmusici. 
Tania Kross is uitgegroeid tot publiekslieveling in de Nederlandse 
theaters. Haar wereldberoemde, warme mezzo zorgt in combinatie 
met haar ontwapenende persoonlijkheid voor een ongekende 
populariteit van haar voorstellingen. Tania Kross zingt in de mooiste 
zalen van Nederland (o.a. De Maagd). Ze brengt ons in aanraking met 
muziek die haar eigen leven verrijkt, en nu ook het onze!

De publiekslieveling van Nederland zorgt voor  
een muzikale belevenis 

Hofconcert

ERIC VAARZON MOREL
Ode aan maestro Paco de Lucía

Wat zal dit concert mooi klinken in de Hofzaal van het 
Markiezenhof! Gitaarvirtuoos Eric Vaarzon Morel brengt hier een 
liefdevolle ode aan zijn grote voorbeeld Paco de Lucia, de Jimi 
Hendrix of Mozart van de flamencogitaar. Diverse ontmoetingen 
met de maestro hebben Erics leven veranderd. Toen Paco de Lucia 
in 2014 overleed was Eric Vaarzon Morel te gast bij DWDD. Hij 
speelde live mee met Paco op een groot scherm en dat gaat hij  
nu weer doen, op vijf verschillende gitaren! 
Als vernieuwer binnen de Nederlandse muziek- en theaterwereld 
brengt Eric Vaarzon Morel de musicus terug die hem hiertoe heeft 
geïnspireerd. Grensverleggend, geënt op de traditie, recht uit het 
hart en daarmee voor elk publiek een bron van inspiratie. … El llanto 
de la guitarra empieza / de roep van de gitaar begint … Al Ataque! 

Grensverleggend, recht uit het hart

variété / muziektheater

PERCOSSA
DOUBLE BILL

Welkom in de wereld van Percossa! “De mannen zijn meester-
slagwerkers, maar ook zangers en acrobaten. En clowns 
natuurlijk.” (AD). Onder regie van Karel de Rooij doen ze iedereen 
versteld staan. Percossa brengt twee van haar meest succesvolle 
shows weer op de planken. Tien Jaar van de Straat en Knock Out 
komen samen in DOUBLE BILL: energiek drumvuurwerk, 
humoristisch muziektheater en breekbare acts. Vier straatartiesten 
vliegen letterlijk over het toneel, met de meest verrassende 
instrumenten en attributen. Dan word je meegezogen in een arena 
waar niets is wat het lijkt: ritmisch boksende gastheren, 
dreunende drums, een dampende sambaband …  “Een roller 
coaster van diverse soorten muziek, met veel humor en  
stil zitten is echt  
onmogelijk.” ***** 
(I Love Theater)

Hofzaal Markiezenhof

Wederom 
uitgeroepen tot 
‘Best Percussion 
Group Benelux’

inclusief consumptie

vrijdag
06/12
20:00 UUR
€ 32,50 | 30 | 27,50 

inclusief consumptie

woensdag
11/12
20:00 UUR
€ 25 | 22,50 | 20 

inclusief 
consumptie

donderdag
12/12
20:30 UUR
€ 19,50

zaterdag
07/12 HÉT CONCERTKOOR

volg ons op 28
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special / cultuur uit de regio

SPORTGALA 2019
Iedereen is welkom om het spannende moment mee te maken:  
wie wordt de sportwinnaar 2019?
Een feestelijke avond lang zetten we genomineerde sporters in  
het zonnetje, op het podium van De Maagd! Sport en cultuur 
ontmoeten elkaar in een afwisselend programma met diverse 
optredens (van o.a. CKB cursisten).
De Commissie Sportverkiezingen kiest jaarlijks de sportvrouw, 
sportman, sportploeg, sporter(s) met een beperking, seniorsporter 
en vrijwilliger van het jaar en moedigt een sporter aan met de 
Christ van Wijk Aanmoedigingsprijs. Ook kan een organisatie 
worden gehuldigd voor het Sportevenement van het jaar en sinds 
2018 is er de OeuvreAward! 
Kom genieten van de 43e sportverkiezing bij het Sportgala 2019. 

And the winner is ...

Nieuwjaarsconference

ROB SCHEEPERS
Scheepers checkt uit

Na uitverkochte tournees, vele mediaoptredens en twee 
cabaretprogramma’s is het weer tijd voor een 
Nieuwjaarsconference onder de rivieren: Scheepers checkt uit. 
Waarom schreeuwt iedereen tegenwoordig zo? Doe eens lief.  
We weten toch allemaal dat het onmogelijk is om te schreeuwen  
en te luisteren tegelijk? Dus, wat te doen in 2020? Gaan we hier 
onverstoord mee verder? Of zullen we in het nieuwe decennium 
gewoon wat vaker luisteren naar elkaar? Praten? Fluisteren? 
Misschien wordt het tijd dat we gewoon even een paar tellen stil 
zijn met z’n allen …
Als winnaar van de Padoem Patsss Oneliner Extravaganza mocht 
Rob aanschuiven bij DWDD. Ook was hij te zien in de gelijknamige 
TV reeks en te horen bij Radio Veronica: De week in oneliners. 
Inmiddels weet heel Nederland hoe grappig Rob Scheepers is!

Doe eens lief 

Van Hoorne-familiemusical

DOORNROOSJE DE MUSICAL
In een land hier ver, ver vandaan leeft een prinsesje. Zo mooi, zo lief 
en zoet als de geur van rozen op een warme zomerdag. Daarom 
noemen ze haar: Doornroosje. Samen met haar lieve peetmoeders, 
drie goede feeën, woont ze in het sprookjespaleis. Haar 21e 
verjaardag breekt aan: Doornroosje wordt koningin! Maar de gemene 
tovenares Fien wil zelf heersen over het land. Samen met haar man 
Titus bedenkt ze een listige betovering. Zal de slaapspreuk van Fien 
ooit verbroken worden of blijft Doornroosje voor altijd in dromenland?  
Titus & Fien zorgen ook voor een flinke portie lachen, gieren, brullen 
in Doornroosje De Musical. Deze betoverende voorstelling zit vol 
mooie liedjes, vrolijke dansjes en humor voor de hele familie! Doe je 
ook mee met de Sprookjesverkleedwedstrijd en kom je lekker dansen 
met Doornroosje en de andere sterren bij de Sprookjesafterparty?

Sita is Doornroosje in deze nieuwe musicalversie  
van het magische sprookje

4+

vrijdag
13/12
20:00 UUR
Toegang is gratis

inclusief consumptie

zaterdag
14/12
20:00 UUR
€ 22,50 | 20 | 17,50

zondag
15/12
13:30 UUR
€ 20

TIP: boek ook het 
pannenkoekarrangement 

     € 7,50    

exclusief consumptie

exclusief 
consumptie
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19 Ierse dansshow met live muziek

RHYTHM OF THE DANCE
The Christmas Show

Geniet van een ongeloofl ijk (vernieuwd) 
dansspektakel in magische kerstsfeer! 
Vier een 20-jarig jubileum mee op een avond vol opzwepende dans 
en live muziek. Tot de cast behoren dansers en danseressen uit de 
befaamde Riverdance shows en de beste musici van Ierland. 
Rhythm of the Dance trok al meer dan 14 miljoen theaterbezoekers 
uit 52 verschillende landen, verdeeld over 4 continenten. 
In de gezelligste tijd van het jaar brengt The Nationale Dance 
Company of Ireland deze kerstspecial. Een afwisselende show 
vol magische scènes, schitterende kostuums, razendsnel 
voetwerk, virtuoze muziek en spectaculaire theatereffecten. 
Weergaloos, meeslepend, hartverwarmend!

Met dansers uit Riverdance
cabaret

LOUISE KORTHALS
Alles is er

Niets dan lovende reacties krijgt Louise Korthals voor Alles is er, 
volgens het Parool haar ‘beste en meest gedurfde voorstelling’! 
Korthals gaat de muzikale confrontatie aan met alles. Ze schuurt 
langs de rafelranden, schaduwkanten en zonovergoten momenten 
van mateloze levens en onbeperkte mogelijkheden. Waarom je 
hoofd boven water houden als je ook in bad kan liggen? 
Alles is er tenslotte. Toch? Louis Korthals won het Amsterdams 
Kleinkunst Festival, ontving de Neerlands Hoop en maakte een 
oudejaarsconference met Dolf Jansen. Alles is er: dus kom naar 
haar derde cabaretprogramma, met muziek van Erik Verwey en 
Mark van Bruggen. De kaartverkoop is al begonnen.

‘Een performance om je vingers bij af te likken’ (Parool) 

onewomanshow

TINEKE SCHOUTEN
Highlights

Vorig seizoen avond na avond uitverkocht; dit seizoen gaat Tineke 
onvermoeid verder. Voor iedereen die deze show gemist heeft, of hem 
gewoon nog een keer wil zien: Highlights. Met alleen de beste van 
de beste typetjes, sketches, grappen en liedjes ... en dat allemaal 
op één fantastische avond. 
Tineke Schouten put uit een carrière van meer dan 35 jaar vol tijdloze 
hoogtepunten, aangevuld met nieuw materiaal. Trouwe fans weet ze 
onophoudelijk te boeien, nieuwe fans sluiten haar voorgoed in hun 
hart. Met een schatkist vol pruiken, accenten, absurde personages 
en pijnlijk herkenbare situaties garandeert de ware koningin van de 
typetjes een avond vol schaterlachen. Deze monumentale show 
maakt eens te meer duidelijk hoe iconisch haar oeuvre is. 
Grijp je kans om getuige te zijn van een legende!

Legendarisch en toch steeds weer verrassend

onewomanshow

TINEKE SCHOUTEN

inclusief consumptie

maandag
16/12
20:00 UUR
€ 36 | 33,50 | 31

inclusief consumptie

dinsdag
17/12
20:00 UUR
€ 22,50 | 20 | 17,50 

inclusief consumptie

zaterdag
21/12
20:00 UUR
€ 39,75 | 37,25 | 34,75

volg ons op 30
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sprookjesballet

HET ZWANENMEER
Charkov City Opera & Ballet met groot orkest

De balletwereld veranderde compleet met de komst van het 
Zwanenmeer van Petipa en Ivanov en Tsjaikovsky! Petipa zorgde  
voor fantasierijke spitzendansen met als absoluut hoogtepunt de  
32 fouetté’s van de Zwarte Zwaan. De duizelingwekkende techniek, 
gekoppeld aan de dubbelrol Odette/Odile, maakt dit ballet tot een 
vuurproef voor elke ballerina. 
Terwijl volwassenen ademloos genieten van de dansscènes en 
verhalende muziek, beleven de kinderen het romantische sprookje 
van Odette en prins Siegfried. Odette, koningin van de zwanen, is 
samen met andere meisjes betoverd door Rotbart. Rond middernacht 
worden de zwanen mens en enkel zuivere liefde kan de betovering 
verbreken. Via zijn dochter Odile, die als twee druppels water op 
Odette lijkt, probeert Robart tussen de twee geliefden te komen. 
Het Charkov City Opera & Ballet brengt het Zwanenmeer met 
werelddansers en een groot orkest. 

Betoverend mooie dansscènes op de  
live gespeelde muziek van Tsjaikovsky

cultuur uit de regio / Nieuwjaarsconcert

WEST-BRABANTS SYMFONIEORKEST
Bevrijdingsconcert West Brabant

Het tweede Nieuwjaarsconcert van het West-Brabants 
Symfonieorkest staat in het teken van de bevrijding. Niet zo 
verwonderlijk uiteraard omdat West Brabant dan ruim en 
Nederland bijna 75 jaar geleden bevrijd zijn. De keuze voor de 
muziek is daar helemaal op aangepast. Denk maar aan Soldaat 
van Oranje en We’ll meet again. Het is in ieder geval weer een 
mooie uitdaging voor het orkest om hun fans en nieuw publiek  
aan het begin van het nieuwe jaar te verrassen. Het West-Brabants 
Symfonieorkest is een 50-koppig amateur-symfonie orkest 
ontstaan uit de fusie tussen het Roosendaals Symfonie Orkest en 
Symfonieorkest Jacob Obrecht uit Bergen op Zoom. De muzikale 
leiding is in handen van Carlo Nabbe. De kaartverkoop start 1 juni.

We'll meet again

mind-illusieshow

JOCHEM NOOYEN
Privacy

Brein-jongleur en acteur Jochem Nooyen (o.a. Rundfunk, Uri Geller) 
zal je compleet weten te verbazen! Hij leest je gedachten en 
achterhaalt schijnbaar moeiteloos wat je dacht te kunnen 
verbergen ... Maar, kan hij zijn eigen geheimen bewaren?  
Is privacy een illusie?
Sinterklaas kent je verlangens, Facebook weet wanneer je je relatie 
gaat verbreken en supermarkten hebben eerder door dan jij dat je 
in verwachting bent. “Als je graag wilt dat iets geheim blijft, dan kun 
je maar beter helemaal geen gebruik maken van internet”, zei nota 
bene voormalig Google-CEO Eric Schmidt. Alles wat je online doet is 
te achterhalen, maar je gedachten zijn veilig. Toch ...?  
In zijn show Privacy zoekt mind-illusionist Jochem met humor en 
magie uit of dit klopt. Laat je verwonderen!

Zijn jouw gedachten veilig vanavond?

inclusief consumptie

donderdag
02/01
19.00 UUR
€ 37,50 | jeugd  
t/m 12 jaar € 25

zondag
05/01
15:00 UUR
€ 18,25 | jeugd  
t/m 12 jaar: € 4,50

vrijdag
10/01
20:30 UUR
€ 15

CKB Theaterzaal

TIP: boek ook het 
pannenkoekarrangement 

     € 7,50    

exclusief 
consumptie

exclusief consumptie
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muziekshow

TOP 2000 LIVE
CRAZY!

20 jaar na de eerste uitzending op Radio 2, zorgt de Top 2000 Live 
Band voor muzikaal feest in De Maagd. Een nieuwe setlist die uit zijn 
voegen barst van herkenbare songs, laat je het ultieme Top 2000 
gevoel live beleven. 
Geen enkele hit (rock, pop, soul, nederbeat) is te gek voor de 
inmiddels befaamde Top 2000 Live Band. Kippenvel wisselt af met 
spontaan meezingen én niet stil kunnen blijven zitten. Let’s go CRAZY!
Trouwe fans zullen blij zijn dat ‘Mister Top 2000’ William Kersten terug 
is van weggeweest en opnieuw de leadvocals voor zijn rekening 
neemt, samen met Tjindjara. Deze Voice of Holland finaliste was dé 
verrassing van het vorige seizoen. Zij worden o.a. begeleid door 
zanger/gitarist Bas de Groot.

Het ultieme Top 2000 gevoel met o.a. William Kersten  
en Tjindjara (The Voice of Holland)

cabaret

TRYO
3 cabaretiers try-outen

Als je van cabaret houdt en graag de aanstormende cabaretiers  
als eerste wilt ontdekken, dan móet je hierbij zijn.  
Want voordat de rest van Nederland ze ontdekt, maak jij deze  
3 cabarettalenten al mee! Jij bent dus een van hun eerste 
'theaterslachtoffers' die heerlijk door de mangel gehaald worden. 
TRYO is een avondvullende voorstelling waarin 3 comedians /
cabaretiers ieder 30 minuten van hun nieuwe voorstelling  
try-outen. Elke keer is er een andere line-up, maar een naam geven 
we je alvast: Klaas Prins! 
Laat je verrassen in de intieme, interactieve sfeer van de  
CKB Theaterzaal door de cabarethelden van morgen!

 3 x cabaret voor de prijs van 1

muzikale komedie

HENDRIK GROEN
Zolang er leven is

Vanavond zitten we vooral niet achter de geraniums met Hendrik, 
zijn beste vriend Evert, de Omanido-club (Oud-maar-niet-dood) en 
de nieuwe bewoners van het verzorgingshuis. Beleef een heerlijke 
komedie vol levenslust over ouder worden en alles wat daarbij 
komt kijken, van prille verliefdheid tot nietsontziende aftakeling. 
Humor en ontroering voeren de boventoon, met zang en muziek.  
De cast bestaat uit jonge acteurs met Beau Schneider in de 
hoofdrol. Omdat er, zoals regisseur Gijs de Lange het zo treffend 
zegt “in iedere bejaarde nog altijd een jong iemand verborgen zit”. 
Van de dagboeken van Hendrik Groen zijn ruim een half miljoen 
exemplaren verkocht. Ze werden bekroond met de NS Publieksprijs 
en als TV serie uitgezonden. De kaartverkoop is al gestart! 

Humor, ontroering, zang en muziek,  
met o.a. Beau Schneider  

CKB Theaterzaal

inclusief consumptie

zaterdag
11/01
20:00 UUR
€ 29,50 | 27 | 24,50

inclusief consumptie

dinsdag
14/01
20:00 UUR
€ 35 | 32,50 | 30

zaterdag
11/01
20:30 UUR
€ 15
exclusief 
consumptie

volg ons op 32
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Hofconcert

RENEE VAN BAVEL ZINGT
HERMAN VAN VEEN
Mensenkind
Op vriendelijk verzoek en een lang gekoesterde wens: Renee van 
Bavel kijkt naar de wereld en bezingt haar met het repertoire van 
Herman van Veen. 
In Mensenkind verbindt Renee het werk van Herman van Veen met 
haar eigen verhalen en observaties en zet op die manier 
klassiekers als Liefde van later, Suzanne en Cirkels in een nieuw 
licht. Begeleid door haar pianist Dirk Flatau zingt ze op haar eigen 
wijze het vroege werk uit de tijd dat Herman van Veen zelf de 
leeftijd had die Renee nu heeft.

‘Puur en prachtig!’ aldus Herman van Veen

CKB Theaterzaal

Hofzaal Markiezenhof

klassiek concert

RANGEL SILAEV
Nog geen 20 jaar en dan al een enorme lijst van internationale 
prijzen en onderscheidingen (o.a. Classic Young Masters): Rangel 
Silaev verovert de wereld! Hij begon met pianospelen toen hij vijf 
jaar was en op zijn tiende ging hij al naar het conservatorium.  
Hij kreeg masterclasses van buitenlandse docenten en lessen aan 
de Imola Piano Academy. Op TV was Rangel o.a. te zien in ‘Make 
my dream’. Hij geeft niet alleen concerten in binnen- en buitenland 
maar componeert zelf ook muziek. Zo heeft hij een duidelijke 
missie om de wereld in vrede te brengen. Voor maar liefst 1.500 
mensen voerde hij zijn eigen compositie uit: Hymne voor de vrede, 
een combinatie van volksliederen uit Rusland, Amerika en 
Nederland en eigen thema's. En nu komt deze jonge pianovirtuoos 
naar Bergen op Zoom ... niet te missen!

Met je toegangskaartje mag je ook de masterclass 
bijwonen in de CKB Theaterzaal (aanvang 16:00) 

feel-good-folk

PATER MOESKROEN
De Reservebelgen

Alé! De mannen van Pater Moeskroen zijn terug, ditmaal mét 
identiteitscrisis. De geneugten van de wielersport, trappisten  
en friet met zure mayo hebben een vurige wens bij de heren los 
gemaakt; zich aansluiten bij België. Met een kolossale bepakking 
aan instrumenten en een inburgeringscursus gaan de veelzijdige 
Paters op zoek naar het beloofde land: Vlaanderen. Sta je deze 
Bourgondiërs bij in deze feel-good-folk voorstelling vol nieuwe 
Pater Moeskroen liederen? 
Of ze hun doel bereiken, beslissen we na de afterparty in de foyer. 
Pater Moeskroen zwaait je daar vrolijk uit met de hits van weleer 
en zorgt ervoor dat de wegen vrolijk en voldaan scheiden; het 
publiek naar huis, de Paters naar Vlaanderen? 

Knallende pretfolk en een feestelijke afterparty

inclusief 
consumptie

woensdag
15/01
20:30 UUR
€ 20,25

zaterdag
18/01
19:30 UUR
€ 12,50

inclusief consumptie

zaterdag
18/01
20:00 UUR
€ 26 | 23,50 | 21 

exclusief 
consumptie
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familieshow

JUF ROOS GAAT OP VAKANTIE
Wat fi jn dat Juf Roos naar De Maagd komt, zodat ook jij haar 
vrolijke avontuur met al die leuke, oer-Hollandse liedjes samen 
met je (groot)ouders kunt beleven. 
Wist je trouwens dat héééééél veel kinderen Juf Roos en Gijs in 
hun hart gesloten hebben en dat hun programma al meer dan 
60 miljoen views heeft op YouTube?! 
Maar het is natuurlijk het allerleukst als je Juf Roos in het echt 
ontmoet en in De Maagd mag je mee met haar op vakantie! 
Als Juf Roos en Gijs onderweg een weggelopen hondje vinden 
komen ze uit op de boerderij van Tante Tulp. Maar waar is tante 
Tulp toch? We gaan met z’n allen Juf Roos en Gijs helpen om het 
avontuur tot een goed einde te brengen. Zing en doe je mee? 

Vrolijk avontuur met oer-Hollandse liedjes 
(ruim 60 miljoen views op YouTube) 

musical

PIJNSTILLERS
naar het boek van Carry Slee

De moeder van Casper is heel erg ziek. En hij weet niet wie zijn 
vader is. Straks staat de tiener er helemaal alleen voor, zijn leven 
staat op z’n kop! Tegelijkertijd doet zijn beste vriendin net of ze 
iets met Casper heeft terwijl ze met een andere jongen zoent. 
En Casper heeft juist vlinders van dat meisje, dat net zo van 
muziek houdt als hij … Toch is hij vastbesloten om van die laatste 
maanden met zijn moeder een feest te maken. 
Dus, is er de muziek waar zij van houdt, en dansen ze zolang zij 
dansen kan. Hier is de opvolger van Afblijven, Spijt en Razend, 
met Alexandra Alphenaar, Mitch Wolterink, Ridder van Kooten, 
Donna-Jo Aarts, Iris Bakker en Danique Bol. 

Vier het leven zolang het duurt

12+

show / special

FRED VAN LEER
Leer van Fred Live

Twee eigen TV programma’s bij TLC, op 
Instagram 637.000 volgers, een boek Leer 
van Fred waarvan de 4e druk inmiddels 
een feit is; Fred van Leer behoeft geen 
introductie meer. Veel uitverkochte 
zalen leerden van Fred en ook 
De Maagd is inmiddels vol, want 
de kaartverkoop is al eerder dit 
seizoen gestart. 

Hilarisch, herkenbaar 
en om nooit te 
vergeten! 

2+

zondag
19/01
13:30 + 16:00 UUR
€ 19

woensdag
22/01
20:00 UUR
€ 30,25 | 27,75 | 25,25 
inclusief consumptie

donderdag
23/01
19:30 UUR
€ 21,50 | 19 | 16,50

dinsdag
21/01
20:00 UUR
€ 24 | 21,50 | 19
inclusief consumptie

cabaret

LENETTE VAN DONGEN
Paradijskleier

Zit je tussen droom en werkelijkheid gevangen uitgeput op de 
bank en weet je het ook allemaal effe niet meer? 
Lenette van Dongen fi leert op hilarische wijze jouw dromen en 
laat je weer verliefd worden op je eigen werkelijkheid. Saai is het 
nieuwe spannend. Vandaag is mijn lievelingsdag. 
overvloedpassieonvoorwaardelijkeliefdeIKverderhogerbeter
doelenstellendroombaanZITultiemerelatiesOPintensebeleving
inzichthechtefamlilieDEwaardevolleBANKvriendschappengeweldige
METkinderenidealepartneradembenemendenatuurEENwandeling
bergenzeezonzeilenZAKgezondheid balans blijeiCHIPSYogadetox 

verantwoordkokenENmeditatieperfecte 
conditiestiltewarmte plezierVOEL

voldoeninggelukMEonvoorwaar-
delijkeliefdeKNUTovervloed

samenvoldaanbereik
perfectie.
In Paradijskleier laat 
Lenette ons volgens 
het AD ‘onbedaarlijk 
lachen. Bovenal om 
onszelf.’ 

'Schaamteloos 
geestige Lenette' (AD) 

TIP: boek ook het 
pannenkoekarrangement 

     € 7,50    

exclusief consumptie

exclusief consumptie

volg ons op 34
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theaterconcert

JOIA
Zacht

Joia Rath neemt je mee op een theatrale reis door haar hoofd, in een 
stormachtige collage van muziek, poëzie en filosofie. “Hoe kan je 
zacht zijn in een wereld vol stelligheid?” Bloedeerlijk komt ze haar 
ingesleten voorliefde voor brullende mannen, rechte lijnen en vuisten 
op tafel onder ogen, met eigen nummers en parels van Joni Mitchell 
en Maarten van Roozendaal. 
Joia was finaliste Grote Prijs van Nederland en haar debuutalbum 
kreeg van musicmaker vijf sterren: 'Deze zangeres is een creatieve 
duizendpoot met geheel eigen ideeën en een unieke sound’.

Powerpop met een flamboyante twist

onemanshow

LEBBIS
De Ervaring: Bovengrens – II

42. Dat is, volgens The Hitchhiker's Guide to the Galaxy,  
het antwoord op de zin van het leven. Volgens mij is het 'iets 
meemaken'. Dat er iets gebeurt. En dan maar kijken hoe je erop 
reageert. En het toppunt van iets meemaken is 'een ervaring'.  
Dat je iets meemaakt en dat je het een paar jaar later nog weet. 
Eerste keer te veel gedronken. Die ene gitaar waar je altijd op 
speelt. Een verhaal wat je leest. Ervaringen zijn scheerlijnen van  
je geest. Mooi gezegd he! Net als bij een De Waard tent.  
Hoe meer scheerlijnen hoe strakker hij staat. En hoe steviger hoe 
mooier. Nou. Dat doet een ervaring. In De Bovengrens deel 1 heb  
ik gekeken waar we te ver gaan. Nog meer eten, meer reizen,  
meer series kijken. Meer. En het brengt ons weinig.  
In De Ervaring ga ik kijken hoe we weer iets kunnen ervaren. Hoe 
we de scheerlijnen weer op spanning brengen. Nou, als je dit 
allemaal gelooft ga je een topavond tegemoet! Tot snel!

Scherpzinnige ideeën en inspirerende levenslessen
Hofconcert

FERNANDO LAMEIRINHAS
The Best Of

Omringd door rasmuzikanten laat de altijd jeugdige maestro 
Lameirinhas zien hoe rijk zijn muzikale leven is!
Deze innemende, Portugese muzikant heeft in zijn 55-jarige 
carrière veel wegen ingeslagen, van soul tot fado. Ook werkte hij 
met grote Nederlandse namen onder wie BLØF, Paul de Leeuw  
en Stef Bos. 
Alhoewel een Best Of-programma voor Fernando altijd ver in de 
toekomst lag onder het mom: het beste moet nog komen, gaat hij 
al die prachtige liedjes toch in één programma spelen. Voor zijn 
fans én voor de mensen die hem nog niet kennen: het wordt 
ademloos genieten van Amsterdão, ABRACE ME, Naar het Zuiden 
en Hier en al die andere parels ... 

Van soul tot fado Hofzaal Markiezenhof

CKB Theaterzaalvrijdag
24/01
20:30 UUR
€ 10

inclusief consumptie

zaterdag
25/01
20:00 UUR
€ 22,50 | 20 | 17,50 

inclusief 
consumptie

zaterdag
25/01
20:30 UUR
€ 19,50

exclusief 
consumptie
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muziektheater

MARTIJN FISCHER ZINGT HAZES
Vier met Martijn Fischer wat André Hazes ons heeft nagelaten!  
Martijn was de hoofdrolspeler in de musical Hij gelooft in mij en  
in de film Bloed, zweet en tranen. En nu is het de hoogste tijd voor  
het theater. Want de muziek van André Hazes leent zich perfect  
voor dit podium, zeker als die wordt gebracht door Martijn Fischer  
en zijn band.  
Met teksten groots en meeslepend of klein en ingetogen, thema’s als 
liefde, eenzaamheid en het alledaagse leven is Hazes van iedereen! 
“Van de zingende barkeeper tot een fenomeen. Een grootheid van 1,68 
meter wiens muziek troost geeft en verbroedert.” (Martijn Fischer)
Alle grote hits komen voorbij in een mix van levensliederen en 
feestmuziek. Dus leef mee, beweeg mee, zing mee!

De ster van Hij gelooft in mij  
en de film Bloed, zweet en tranen 

onemanshow

HUUB STAPEL
Het Huwelijk

Ben je getrouwd, getrouwd geweest, nooit getrouwd, van plan  
om te gaan trouwen of moet je er niet aan denken … Dan is deze 
pijnlijk grappige voorstelling voor jou!
Diederik Ebbinge (o.a. De Luizenmoeder en De Vliegende Panters) 
schreef deze nieuwe onemanshow, de opvolger van de theaterhit 
Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus. 
Het Huwelijk: als ervaringsdeskundige filosofeert, confereert, 
zingt, dicht en speelt Huub Stapel virtuoos rond dit aloude 
instituut. Hij confronteert het publiek met de ongemakken en 
gemakken, de verleidingen en geneugten, de ergernissen, de  
sleur, de kwellingen, de liefde, het geluk en in zijn geval; de breuk. 
En natuurlijk de hoop op nieuw geluk!

De opvolger van: 
Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus

Verdi-opera

NABUCCO
Charkov City Opera en Ballet met groot orkest

Dit meesterwerk betekende Verdi’s doorbraak. Hij schreef de opera 
op verzoek van de directeur van La Scala in Milaan. Nabucco was 
gelijk een doorslaand succes en het slavenkoorlied Va Pensiero 
werd zelfs het onofficiële volkslied van Italië. 
Er ontspint zich een drama in het Babylonië van koning Nabucco. 
Zijn gevangengenomen dochter Fenena en haar vermeende zus 
Abigaille zijn beiden verliefd op Ismaele, de neef van de koning van 
de Joden. Abigaille zal de Joden sparen in ruil voor zijn liefde. Als hij 
dit weigert wil ze de troon overnemen, ze zweert wraak op haar zus. 
Na de Parelvissers en Aïda is het nu Nabucco waarmee Charkov 
City Opera & Ballet het publiek voor zich zal winnen. Wederom is 
de regie in handen van Marc Krone en de muzikale leiding van 
Jeroen Weierink. Met Nederlandse boventiteling!

Dynamische uitvoering met het beroemde slavenkoor

inclusief consumptie

dinsdag
28/01
20:00 UUR
€ 35 | 32,50 | 30

inclusief consumptie

woensdag
29/01
20:00 UUR
€ 29,50 | 27 | 24,50 

donderdag
30/01
20:00 UUR
€ 42,50 | 40 | 37,50 
inclusief consumptie

TIP: boek ook de gratis inleiding
    aanvang 19:00    

volg ons op 36
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komedie

JON VAN EERD
Herrie in de Keuken

In deze nieuwe komedie van Jon van Eerd vliegen de petten, 
snorren en pruiken door De Maagd. Krankzinnig en dubbelzinnig 
spelen 6 acteurs meer dan 20 rollen!
In hun noodlijdende snackbar proberen Harrie en zijn compagnon 
hun armzalige frietjes, ballen gehakt en loempia’s aan de man te 
brengen. De valse eigenaresse van de aangrenzende tattoo-shop 
biedt een oplossing: haar ‘ingrediënten’ maken de snacks veel 
goedkoper! Als de Keuringsdienst van Waren zich meldt, vreest 
Harrie het ergste … Dan doet hij een schrikbarende ontdekking!
Harrie Vermeulen zet de ene domme stap na de andere, scherp en 
snel, fl itsend en fel, tot aan zijn nek in de hilarische problemen die 
alleen maar groter en gekker worden. 
Kortom: een avondje lekker de boel de boel laten met Jon van 
Eerd, Arie Cupé, Anne Lamsvelt, Joey Schalker en Liss Walravens.

De vetste voorstelling van het jaar

cabaret

VAN DER LAAN & WOE
Pesetas

Van der Laan & Woe brengen met Pesetas een avond totaalcabaret 
die bol staat van de grappen, scènes en muzikale acts. Wie Niels en 
Jeroen alleen kent van het satirische TV programma De Kwis kan maar 
beter meteen stoppen met lezen en zo snel mogelijk een kaartje 
kopen. Want Pesetas is een virtuoze reis door de tijd die je alleen 
gelooft als je er zelf bij bent geweest. De kaartverkoop is al van start.

'Multimediale show waarmee Van der Laan & Woe 
zichzelf overtreffen' (***** Volkskrant)

Vastenavendshow / cultuur uit de regio

LEUTKOMMIETEE D’N OLIFANTEN’AAR
Je zult maar tussen de 11 en 18 jaar zijn: te groot voor het servet 
en te klein voor het tafellaken. Of, om het op z’n Bergs te zeggen: 
te gròòt vor de Kindervastenavend en nog 'n bietje te klein voor 
de Dweilavend.
Als jongere had je tot voor kort met vastenavend eigenlijk geen 
eigen podium. Maar sinds de oprichting van Leutkommietee 
D'n Olifanten'aar is daar verandering in gekomen. 
Ook in 2020 staat er weer een spetterende vastenavendrevue op 
het programma. De titel en de inhoud zijn nog een grote 
verrassing. Maar je kunt er zeker van dat het 'n stik-stéén-gèève 
voorstelling ga worre! Meer info later op www.demaagd.nl

Voor jong en oud

zaterdag + zondag
08+09/02
20:00 UUR
€ 7,50

inclusief consumptie

zaterdag
29/02
20:00 UUR
€ 23,50 | 21 | 17,50

inclusief consumptie

dinsdag
04/02
20:00 UUR
€ 32,50 | 30 | 27,50 

exclusief consumptie

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 37
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cabaret

PIETER DERKS
Voor wat het waard is

Pieter Derks gaat afrekenen. Op zijn eigen, vrolijke, nuchtere 
manier. Met de waan van de dag. Met de tijdgeest. Met zichzelf. 
Met de concurrentie. En met alle onzin die ons dagelijks verkocht 
wordt. Omdat hij dat nou eenmaal het allerleukst vindt om te doen: 
peuteren aan wat we vanzelfsprekend vinden. De zaken 
omdraaien, uitwringen, van alle kanten bekijken, en dan op hun 
plek zetten. Altijd klaar om een paar rake grappen uit te delen.  
Zijn doel? Een vrolijke avond! En dan de dag erna bemerken dat  
je toch met een andere bril om je heen kijkt.
Het AD over zijn vorige show Spot: “Pieter Derks houdt de zaal  
een onontkoombare spiegel voor: de aanblik blijft nog lang op het 
netvlies hangen. En dat nu is juist de taak van cabaret.” 

Komt dat zien! 

Theatercoryfeeën Bram van der Vlugt, Trudy Labij en Wieteke  
van Dort staan samen op het toneel in deze thrillerkomedie!  
Lex Passchier, bekend van TV series als Moordvrouw, De 12 van 
Oldenheim en zijn eigen Thriller Theater, schreef deze intrigerende 
voorstelling met ook Florence Vos Weeda.
Een thrillerschrijfster en haar zus zien een enkele reis naar een  
tehuis als hun ergste nachtmerrie. Koste wat het kost willen ze een 
aftakelingsproces voorkomen. Een sinistere heer moet hen helpen  
bij hun laatste wens, maar al snel ontstaat er een opeenvolging van 
vreemde gebeurtenissen die niemand voor mogelijk had gehouden. 
Hoe dit allemaal afloopt is tot aan het verrassende einde toe, niet te 
voorspellen … 

Een must-see voor liefhebbers van  
de sfeer van (Engelse) detectives 

inclusief consumptie

vrijdag
06/03
20:00 UUR
€ 26,50 | 24 | 21,50

inclusief consumptie

dinsdag
10/03
20:00 UUR
€ 30,25 | 27,75 | 25,25 

theaterconcert

ROWWEN HÈZE
Alleen de liedjes

Een nieuw album: Voorwaartsch, een optreden op Pinkpop 2019 en 
een theatertour: Alleen de liedjes … het succes van Rowwen Hèze 
blijft maar doorgaan! 
"Een liedje schrijven, arrangeren en live spelen, drie dingen die 
nodig zijn om ’n lied te laten leven. We nemen je mee op een vlucht 
door ons repertoire; van toen, van nu, van rustig en row. Over het 
ontstaan van ’n melodie en waar de inspiratie voor ’n tekst 
vandaan komt; ’n gemiste trein, ’n regenboog … en dan op een 
goede dag is het lied geboren. Het wordt aangekleed door de 
muzikanten en komt pas echt tot leven tijdens ‘n optreden.  
De karavaan trekt door het land, vol met liedjes die niet nieuw 
willen klinken en daarom nooit oud zullen zijn."

We nemen je mee op een vlucht door ons repertoire

inclusief consumptie

donderdag
05/03
20:00 UUR
€ 31

thrillerkomedie

TRUDY LABIJ, BRAM VAN DER VLUGT, 
WIETEKE VAN DORT in:
Enkele Reis

volg ons op 38



MAART 2020

musical

HAAL HET DOEK MAAR OP,
Mariska van Kolck, Tony Neef e.a.

Een topcast brengt een Nederlandse musical over artiesten op de 
schnabbeltour. Hit-zangers Lonneke en Rolf ontmoeten elkaar op de 
begrafenis van een dierbare collega en gaan terug in de tijd ...  
Een meeslepend, hilarisch en romantisch verhaal over dromen die 
bedrog zijn, stiekeme verhoudingen, ruzies in de kleedkamers, 
eindeloze busritten en top of flop. Soms lijkt het duidelijk over wie al 
die mooie, gekke, stoute verhalen gaan, maar dan toch ook weer niet. 
Dein mee op Spiegelbeeld, Ritme van de regen, Telkens weer, Sammy, 
Sophietje, Land van Maas en Waal, Ik ben gelukkig zonder jou, Dans je 
de hele nacht met mij, Brandend zand en vele andere tophits. 

Van Appelscha tot Zierikzee

inclusief consumptie

woensdag
11/03
20:00 UUR
€ 32,50 | 30 | 27,50

inclusief consumptie

donderdag
12/03
20:00 UUR
€ 31,25 | 28,75 | 26,25

tribute concert

THE JOHNNY CASH ROADSHOW
o.a. Clive John en June Carter Cash

The countrylegende komt tot leven met originele beelden en 
natuurlijk Clive John als JOHNNY CASH …  
Hij lijkt op Cash en klinkt als Cash! En met June Carter Cash op het 
podium en zijn bandleden wordt dit een authentieke beleving!
Naast boeiende anekdotes over het leven en de muziekcarrière van 
Johnny Cash, van 1950 tot 2002, komen in deze ode uiteraard alle 
bekende hits van The Man in Black voorbij. Van A Boy Named Sue 
en Hurt tot A Thing Called Love en Ring of Fire.  
Niet te missen voor fans en iedereen die meer wil weten over de 
singer-songwriter met die bijzondere, diepe stem.
Clive John is winnaar van vele awards. Hij geeft je vanaf de eerste 
tot de allerlaatste minuut de ervaring van hoe een echte Cash 
Show eruit zag en voelde. 

De countrylegende ALIVE dankzij  
Clive John, m.m.v. de familie Cash!! onewomanshow

KARIN BLOEMEN
Souvenirs

In je leven verzamel je vele spullen en herinneringen. Je huis en 
je hoofd raken zo vol, dat het hoog tijd wordt eens goed op te 
ruimen. Bloemen voegt de daad bij het woord en gooit als een 
stier in een porseleinkast alle ballast de deur uit. Dat doet ze ook 
letterlijk, want elke avond verloot ze onder het publiek een aantal 
persoonlijke items (jurk, schoenen, tent …)! 
Souvenirs is weer een rijke Bloemen show met live muziek, 
dierbare en verrassende nieuwe songs, onvoorspelbare 
conferences, hilarische types, prachtige jurken en dito decor.  
Een avondje theater dat je als dierbaar souvenir mee naar huis 
neemt ... ‘een waar feest voor oog en oor.’ **** (AD)
 
'Karin Bloemen zingt én danst als een jonge godin' 
(Theaterkrant)

inclusief consumptie

vrijdag
13/03
20:00 UUR
€ 35 | 32,50 | 30

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 39
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dans / musical

SOY DE CUBA
De ultieme dansmusical uit Havanna

Dit grootse spektakel neemt je mee naar het hart van 
de Cariben. Passie, vrolijkheid, ritmische dansen en 
soulvolle zang omlijsten een bloedmooi 
liefdesverhaal dat zich afspeelt in de hoofdstad van 
Cuba. Een zeskoppige live band, het indrukwekkende 
ensemble, temperamentvolle choreografieën en 
authentieke filmbeelden dompelen je in het 
bruisende leven van Havana. Daar ontmoeten de 
Salsa, Mambo en Rumba moeiteloos streetdance en 
reggae. 
De jonge Ayala gaat naar Havana om haar geluk als 
danser te zoeken. Ze belandt in een prachtige, 
energieke wereld, maar leert ook de donkere kant 
kennen met intriges, jaloezie en een dagelijks 
heersende rivaliteit. Ayala geeft niet op! Ze zal zich 
als danseres bewijzen en daarmee het hart van haar 
grote liefde veroveren ... Soy de Cuba komt eraan!

Een ticket naar bruisend Havana voor  
‘Dirty Dancing op zijn Cubaans’!

koffieconcert

RENDEZ-VOUS À LA COUR DES MARQUIS
Hofconcert ism. met Musica del Seicento

In de prachtige akoestiek en het toepasselijke decor van de 
Hofzaal van het Markiezenhof komen deze meesters in de oude 
muziek volledig tot hun recht. Iris de Koomen (sopraan), Annette 
Stallinga (alt), Margriet Verzijl (luit en theorbe) en Marco de Souza 
(viola da gamba) weten als geen ander de sfeer aan het hof van 
toen terug te halen. Met veel succes brachten ze vorig jaar het 
Monteverdi-concert. Nu hebben ze een Frans programma met 
werken van Constantijn Huygens (1596-1687), Henri Desmarets 
(1661-1741), Orlando di Lassus (1532-1594), Jean Philippe Rameau 
(1683-1764) en Guillaume de Machaut (1300-1377).  
Wat een heerlijke zondag wordt dit!

Franse hofmuziek in een sfeervolle ambiance

theaterspecial met live muziek

TOUR DE LEGEND MET THOMAS DEKKER
Het ultieme wielerevent in het theater!

Wat is het verhaal achter de wielerlegendes?  
Hoe kunnen zij ongekende prestaties leveren onder de meest  
barre omstandigheden en welk stukje mentaliteit kunnen wij  
ons eigen maken? 
In deze eerste Tour de Legend wordt Thomas Dekker door 
prestatiecoach Joost Leenders aan de tand gevoeld over zijn 
periode als topwielrenner! Maar, daar blijf het niet bij … We gaan 
fietsen! Op supersnelle spinfietsen gaat een deel van het publiek 
de strijd aan met Thomas Dekker tijdens een etappe van de Giro 
d'Italia op een groot scherm. Dit alles terwijl de Tour De Legend 
Band opzwepende muziek speelt. En de supporters in de zaal  
krijgen een kijkje in de keuken van het strategisch fietsen.
Die plek op de fiets? Die moet je in het theater verdienen …

Ga de strijd aan met een wielerlegende, op de fiets!

inclusief consumptie

zaterdag
14/03
20:00 UUR
€ 32,50 | 30 | 27,50

inclusief 
consumptie

zondag
15/03
11:00 UUR
€ 17,75

inclusief 
consumptie

dinsdag
17/03
20:00 UUR
€ 25

Hofzaal Markiezenhof

TIP: boek hier ook het 
lunch arrangement bij 

     € 15,00     

volg ons op 40
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familiemusical

PETER PAN
Fantastische avonturen wachten Wendy wanneer Peter Pan haar 
slaapkamer binnenvliegt en haar meeneemt naar Nimmerland!  
Het elfje Tinkerbel leert Wendy vliegen en samen met de Verloren 
Jongens ontdekken ze het eiland. Daar ontmoeten ze de stoere 
prinses Tijgerlelie, maar ook ruige piraten. Is Wendy klaar om 
samen met Peter Pan de strijd aan te gaan met de beruchte 
Kapitein Haak? 
Theater Terra presenteert deze nieuwe familiemusical (van de 
makers van o.a. Aladdin) naar het wereldberoemde verhaal.  
Met betoverende decors en kostuums en echte musicalacteurs, 
waaronder Anouk Snel (bekend van o.a. Into the Woods en 
Anatevka) en Sjors Arts (die o.a. speelde in Schuld van Mel Wallis 
de Vries). Beleef dit avontuur met de hele familie!

Vlieg met Wendy, Peter Pan en Tinkerbel naar  
het magische Nimmerland! 

6+

theaterconcert

MART HILLEN 
In Concert

Er zijn weinig muzikanten die één gitaar kunnen laten klinken als  
een héle band. Mart Hillen is er zo één. Of in de woorden van radio-dj 
Giel Beelen: ‘Je kunt het je niet voorstellen, maar dit gebeurt allemaal 
op één en dezelfde gitaar’.
Samen met Leoni Jansen maakte Mart dit prachtige soloconcert. Hij 
verbindt zijn virtuoze gitaarspel met grappige en persoonlijke verhalen. 
Weergaloos speelt hij nummers van o.a. Marco Borsato, Michael Jackson 
en U2 in een voor iedereen aansprekend en gevarieerd programma.
Mart Hillen won o.a. de Fingerstyle Academy Awards in Amsterdam  
en speelde met ’s werelds beste akoestische gitarist: Tommy 
Emmanuel. “Ik denk dat ik wel met pensioen kan”, zei Emmanuel toen 
hij Mart hoorde spelen!

Gitaarspel dat klinkt als een complete band!  
Met je ticket mag je ook de masterclass bijwonen (16:00) CKB Theaterzaal

vrijdag
20/03
19.00 UUR
€ 20

inclusief consumptie

woensdag
18/03
20:00 UUR
€ 27,50 | 25 | 22,50 

zaterdag
21/03
19:30 UUR
€ 12,50

TIP: boek ook het 
pannenkoekarrangement 

     € 7,50    

exclusief 
consumptie

exclusief 
consumptie

theaterconcert

THE SOUL PREACHER
Soullegendes Ray Charles, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Sam 
Cooke, James Brown en Stevie Wonder schreven prachtige songs. 
Met elkaar vertellen deze het verhaal van The Soul Preacher, 
klassiek en universeel, geplaatst in het hier en nu.  
Een rauwe wereld vol spanning, wantrouwen, twijfel, maar ook  
vol hoop, waarin één man trouw blijft geloven in de boodschap  
van de liefde.  
The Legends delen het podium met soulzangers Steffen Morrison 
en Yerry Rellum, rockzanger Martin van de Starre (o.a. Jesus Christ 
Superstar) en Jeffrey Spalburg voor een intense, opzwepende 
theatershow. Met Michael Varekamp (trompet), Wiboud Burkens 
(toetsen), Eric Hoeke (drums), Manuel Hugas (bas), Andrew 
Riezebeek (gitaar) en Yoran Aarssen (sax). 

Wervelende show van The Legends met o.a.  
Martin van de Starre en Jeffrey Spalburg

voel je thuis in theater! laat  je  insp ireren op www.demaagd.nl 41
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koffieconcert

JEROEN DE GROOT
Recital: De Franse Collectie

Als violist probeert Jeroen de Groot (geboren in Bergen op Zoom) 
zich steeds te vernieuwen in de stukken die hij speelt. Hij richt zich 
nu op Ravel, Saint Saens, Chausson en Franck; componisten die 
hem aantrekken en die vragen om zijn persoonlijke vertolking,  
met het pianospel van Bart van de Roer. Voor Jeroen beschrijven  
de componisten een overgangsfase van Romantiek, via 
Impressionisme naar de stroming die tot Expressionisme zou 
leiden. Was tijdens de Romantiek het uiten van zelfexpressie en 
emotie dé drijfveer, tijdens het Impressionisme worden sfeer, 
invloed van de omgeving, licht en ruimtelijke werking het 
belangrijkst. Binnen dat spanningsveld van culturele en muzikale 
hoofdstromen beweegt recital: de Franse Collectie zich. Twee 
topmusici leggen subtiele klankvelden bloot in een schitterende 
ambiance … dat wordt ademloos genieten! 

Op het grensvlak van verschillende stromingen

theaterconcert

RUTH JACOTT
Ruth – Live

Met een volledig nieuw concert zonder opsmuk tourt Ruth Jacott langs 
de theaters. Een schitterende avond die puur en alleen om de muziek 
draait! Natuurlijk komen haar grote hits langs, maar ook verrassend 
ander repertoire. Ruth omringt zich door een enthousiaste band en 
sterke backing vocals. 
Ruth Jacott is al sinds jaar en dag niet meer weg te denken uit de 
Nederlandse muziekindustrie. Met Hartslag, Vrede, Leun Op Mij, Ik Ga 
Door en Blijf Bij Mij heeft zij zich recht in de harten van elk publiek 
gezongen. Wat fijn dat ze weer naar Bergen op Zoom komt!

Chic en stijlvol als altijd zingt Ruth recht in je hart!

cultuur uit de regio / musical

NIEUWE MUSICAL VAN STICHTING BOV 
Van niemand minder dan Joop van de Ende ontving Stichting BOV 
de Award Best Musical 2018 tijdens het gala van de Amateur 
Musical Awards. En, 2019 is het jubileumjaar (65) van de in 1954 
opgerichte BOV … Alle reden dus om dit gezelschap uit Bergen op 
Zoom met trots te feliciteren!  
Stichting BOV heeft haar roots in de operettewereld en is 
uitgegroeid tot een musicalvereniging van formaat; met zang, 
dans, acteren en musiceren op het allerhoogste amateurniveau!  
Noblesse oblige maar we zijn inmiddels gewend dat de BOV er 
steeds weer in slaagt om een fraaie productie op de planken te 
brengen. Met veel plezier kijken we uit naar een nieuwe 
voorstelling. De kaartverkoop start in het najaar van 2019.  
Check www.stichtingbov.nl voor het laatste nieuws. 

Hofzaal Markiezenhof

woensdag
08/04
20:00 UUR
€ 37,50 | 35 | 32,50
inclusief consumptie

zondag
05/04
11:00 UUR
€ 19,50
inclusief 
consumptie

27/03 
T/M 05/04

TIP: boek hier ook het 
lunch arrangement bij 

     € 15,00     
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theaterconcert

30 JAAR DANA WINNER
Vier 30 jaar Dana Winner in een theaterconcert dat je diep zal 
raken. Met meer dan 3,5 miljoen verkochte albums wereldwijd  
is ze ongetwijfeld één van de allergrootste Nederlandstalige 
zangeressen van dit moment.
Tijdens haar nieuwe theatertour put Dana Winner rijkelijk uit  
haar omvangrijke repertoire (ook Engelstalig). Samen met een 
vierkoppige live band neemt ze je mee langs drie decennia liefde 
én muziek. Herbeleef alle grootste hits, van haar doorbraak in 
1989 met Op Het Dak Van De Wereld tot Westenwind! En geniet 
opnieuw van haar versie van One Moment In Time van Whitney 
Houston, die Dana 17,5 miljoen YouTube-views opleverde en een 
award voor Beste Zangeres van België. Wat een mooie avond!

Drie decennia vol liefde en muziek

theaterconcert

HADEWYCH MINIS & HET MATANGI QUARTET
Hadewych Doet De Dames

Begeleid door het Mantangi Quartet (met extra bassist en drummer) 
zoomt Hadewych in op het hart en de smart van de Nederlandse 
zangeressen en liedjesschrijfsters. Want in de laatste 75 jaar hebben 
die (250) dames samen gezorgd voor een berg van 12.500 liedjes! 
Daarin gaat Hadewych Minis op zoek naar haar muzikale vingerafdruk, 
naar liedjes die haar raken, die tijdsbeelden markeerden, die er toe 
doen! Die we allemaal kunnen meezingen met teksten die niets aan 
zeggingskracht hebben verloren.  
Nostalgie, hits en vergeten parels wisselen elkaar af: van Anouk tot 
Annie M.G. Schmidt en van LAKSHMI tot de Zangeres zonder Naam. 

Van Anouk tot Annie M.G. Schmidt 

inclusief consumptie

donderdag
09/04
20:00 UUR
€ 27,50 | 25 | 22,50 

inclusief consumptie

donderdag
16/04
20:00 UUR
€ 29,50 | 27 | 24,50

show / variété

PEPIJN GUNNEWEG
The Great Wonder

Een ode aan de verwondering, een magisch schouwspel!  
In zijn eerste solovoorstelling gaat Pepijn Gunneweg (Ashton 
Brothers) samen met zijn Troupe muzikale Freaks verder waar hij 
ooit is gestopt. The Great Wonder is een 4-dimensionale show die 
zich voor, boven en tussen het publiek afspeelt. Met acts en trucs 
die al jaren zijn hoofd op hol brachten, maar nooit het podium 
bereikten. Omdat ze te ruw, te bizar of gewoon te gevaarlijk waren. 
Maar na 2 jaar van training en diverse blessures zijn ze daar 
eindelijk! Pas op voor gelanceerde kippen, vliegende vissen, 
bizarre illusies en kleine poëtische nummers die je weer even in 
wonderen doen geloven … Komt dat zien!!

Voormalige Ashton Brother brengt  
4-dimensionale soloshow vol magie

inclusief consumptie

woensdag
15/04
20:00 UUR
€ 27,50 | 25 | 22,50 
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theaterconcert met extra beleving

THE MUSIC FROM JAMES BOND
Dorona Alberti (Gare du Nord) & Band

Trek je mooiste kleding aan en maak deel uit van 
Gold Finger, License to kill, Skyfall, Golden Eye, Spectre 
en al die andere Bond-hits!

De foyer van De Maagd wordt een fi lmset en jij krijgt de 
kans om in een scène terecht te komen met jouw 
favoriete James Bond (van Sean Connery tot 
Daniel Craig). Natuurlijk staat het Bond-drankje 
klaar ‘shaken, not stirred’ om je helemaal in 
de juiste stijl te brengen voor de iconische 
muziek. Die wordt in de zaal vertolkt door 
Dorona Alberti (Gare du Nord) en haar ensemble. 
Tijdloze songs met die herkenbare, ultieme sound. 
Dorona is een performer met een weergaloze stem 
en, waar nodig, het grote gebaar. Speciaal voor deze 
gelegenheid wordt een aantal nummers van een 
nieuw jasje voorzien. 

The Music from James Bond is een theatraal concert 
dat zowel intiem als groots is. En met de extra 
Bond-beleving in de foyer maken we er een echte 
WOW-avond van!

Dompel je onder in spionage en glamour: 
de wereld van James Bond! 

inclusief consumptie

vrijdag
17/04
20:00 UUR
€ 25 | 22,50 | 20 
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dans

DE DUTCH DON'T DANCE DIVISION
JULIA and other Love Stories

De Liefde is het overkoepelende thema van deze avontuurllijke 
avond van DeDDDD. Leef mee met de beroemdste liefdestragedie 
aller tijden: Romeo & Julia, gebaseerd op een libretto van Igor 
Youskevitch, op Tsjaikovsky’s lyrische Ouverture. Zwijmel weg bij 
de muziek van o.a. Purcell, Prokofjev en Gershwin. Wees getuige 
van heftig liefdesverdriet op Je Veux De L’Amour van Raymond van 
het Groenewoud en beleef wilde passie met Bette Middler’s versie 
van When a Man loves a Woman. De Dutch Don’t Dance Division 
vertaalt al deze liefde in prachtige dansduetten, solo’s en groot 
groepswerk (met mooie scènes en humor) tot een afwisselende, 
toegankelijke voorstelling voor elk publiek. De choreografi e is van 
Rinus Sprong en Thom Stuart (The Ultimate Dance Battle).

Van Romeo & Julia tot Bette Middler

theaterconcert

FRANK BOEIJEN
Theatertournee 2020

Frank Boeijen is in topvorm! Een avondje met deze pionier in de 
Nederlandse pop betekent genieten van een gevarieerd concert op 
hoog niveau. Met zijn warme stem en rasmusici neemt hij je mee 
op een tocht langs ontroering en herkenning, langs avontuur en 
vakmanschap. 
Naast nieuwe composities brengt hij een selectie uit zijn immense 
oeuvre. Klassiekers als De Verzoening, Kronenburg Park, Zeg me 
dat het niet zo is en Koud in mijn hart krijgen nieuwe muzikale 
invalshoeken of arrangementen, zodat ze naadloos aansluiten 
bij zijn recente songs. Verstilde ballades, grootse popsongs, 
emotionele chansons – dat is Boeijen anno 2020 op de bühne!

Een optreden van Frank Boeijen is altijd nieuw

theaterspecial

HET JAAR 250 NA BEETHOVEN
Floris Kortie en Vera Kooper

Welkom in het jaar 250 na Beethoven! Tweeënhalve eeuw na zijn 
komst op aard laten Floris Kortie (Podium Witteman) en pianiste 
Vera Kooper zien én horen hoe Beethoven onze wereld heeft 
veranderd. Historisch bewijsmateriaal, persoonlijke ontboezemingen, 
geschiedkundige spoedcursusjes, obscure YouTube-fi lmpjes en de 
allermooiste muziek ooit geschreven maken één ding duidelijk: 
het Beethoven-tijdperk is nog maar net begonnen!
De woeste, romantische én stokdove componist raakt iedereen: 
groot in Japan, populair in de hiphop, icoon van vrijheidsstrijders en 
darling van Europese politici. 
Vanavond begrijp je waarom Ludwig van Beethoven was uitverkoren 
om ons met zijn revolutionaire muziek de moderne tijd in te loodsen.

Hoe Beethoven de wereld veranderde

inclusief consumptie

zaterdag
18/04
20:00 UUR
€ 24,50 | 22 | 19,50 

vrijdag
01/05
20:00 UUR
€ 28,25 | 25,75 | 23,25
inclusief consumptie

zaterdag
02/05
20:30 UUR
€ 17,50

CKB Theaterzaal

exclusief 
consumptie
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familieshow met extra beleving

DE GRIEZELBUS ON TOUR
Gelijk als je het voorplein van De Maagd op komt, 
merk je het! Je gaat lekker griezelen en heel wat 
beleven op deze WOW-middag!! 

Buiten staat de echte Griezelbus, waarin jij een kijkje mag 
nemen! Binnen kunnen ze zomaar vanuit het niets opduiken: 
vampiers, skeletten of andere griezelfi guren … 
Zelfs je drankje ziet er griezelig uit! En je gaat dansen op 
swingende muziek, naar spannende verhalen luisteren, 
Paul van Loon in het echt ontmoeten, met hem op de foto 
én ook nog een handtekening scoren voor in je boek ... 
Het kan allemaal bij De Griezelbus on tour!

In deze muzikale show vol spannende én vrolijke 
griezelavonturen neemt Paul van Loon jou samen met 
zijn band Andere Snuiters mee op reis naar de wereld van 
Dolfje Weerwolfje, de Griezelbus en P. Onno-val, Jimi Rip 
en andere nachtwezens. Kom … als je durft!
 
Stap in de wereld van Paul van Loon met de echte 
Griezelbus en griezel mee!

6+

zondag
03/05
15:00 UUR
€ 16,50

TIP: boek ook het 
pannenkoekarrangement 

     € 7,50    

exclusief 
consumptie

volg ons op 46
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cultuur uit de regio / special

4 MEI VOORSTELLING
Ieder jaar heeft deze gratis toegankelijke voorstelling met toneel, 
muziek en dans een ander thema. En steeds zit De Maagd weer 
voller. Ook de zesde editie vindt plaats na de Dodenhedenking.  
In een korte maar pakkende presentatie delen jongeren hun kijk 
op strijd en vrede met jong en oud. CKB cursisten dans, muziek  
en theater en leerlingen van de JMC van SG Roncalli zetten een 
gevarieerd programma op de planken dat helemaal aansluit bij 4 mei. 
Let op: de deuren van De Maagd gaan pas open als de 
Dodenherdenking in de Thaliatuin is afgelopen (ongeveer om 
20:40) en we ontvangen je eerst in de foyer met koffie of thee.

De zesde editie,  
gebracht door de jeugd van Bergen op Zoom

cabaret

ROUÉ VERVEER
Zo Goed Als Nieuw
 
Roué Verveer is de cabaretier die 
nergens problemen in ziet,  
hier grappen over maakt en daar elke zaal mee plat speelt.  
En dat al jaren! Zo Goed Als Nieuw is alweer zijn negende 
cabaretshow. Koop je kaarten en zet je schrap voor vlijmscherpe 
humor en genadeloze zelfspot! Alvast warmdraaien? Beluister de 
eerdere shows van Roué op Spotify!

Optimistisch, 
vrolijk, diepzinnig 
en hilarisch! 

Hofconcert

NOAM VAZANA 
Tribute to Nina 
Simone 

 De veelzijdige singer-
songwriter Noam Vazana is 
thuis in folk en jazz, en 
alles wat daar tussenin ligt. 
Zij eert met dit programma 
Nina Simone, diva van de soul en van tijdloze songs als I Love You 
Porgy, My Baby Just Cares For Me, Don’t let me be misunderstood. 
Simone’s kracht ligt in haar enorme veelzijdigheid, haar vermogen 
om een   ‘Little Girl Blue’ te zijn, maar ook om ‘Mississippi Goddamn’ 
uit te roepen. Ze verkocht bijna 10 miljoen platen!  
Noam Vazana zet het levensverhaal van Nina Simone centraal. De 
show is een rode draad door al haar tijdklassiekers. Een speciaal 
Hofconcert waarin Vazana zingt, spiegelt, bewondert, zich 
verwondert en vragen stelt. Wie was Nina Simone? Waarom raakte 
haar muziek zo veel mensen?  “Treffend gezongen. Heel goed 
gedaan (OOR) … Een show die je niet mag missen (Volkskrant)”. 

  A journey to the life of the high priestess of Soul

show / muziektheater

HET GROOT NIET TE VERMIJDEN
The Last Waltz

Voor hun 16e en tevens afscheidsvoorstelling halen de mannen 
van Het Groot eerst nog heel wat nieuwe ideeën tevoorschijn.  
De vogeltjesdans omgetoverd in Arabische Raï, 21 instrumenten 
bespelen in 3 minuten en ... Goeroe Boeroe Bhagwan komt je 
spiritueel oplichten. Alle muzikale vondsten die je nog móet zien en 
die Het Groot nog éénmaal met je wil delen. Krijgen ze al deze 
creatieve invallen in die éne laatste voorstelling gepropt? 
Natuurlijk, zoals altijd! En als dan toch het afscheid komt … dan 
doen we dat in hun stijl; er moet gelachen worden! Het is je laatste 
kans dat je Het Groot in volle glorie in De Maagd kunt bewonderen!

‘Het Groot’ neemt afscheid

donderdag
07/05
20:30 UUR
€ 20

inclusief consumptie

woensdag
06/05
20:00 UUR
€ 25,25 | 22,75 | 20,25 

maandag
04/05
Toegang is gratis

inclusief 
consumptie

zaterdag
09/05
20:00 UUR
€ 28,25 | 25,75 | 23,25

inclusief consumptie

Hofzaal Markiezenhof
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theaterconcert

U2-THE DUTCH CONNECTION 
LikeU2

Alle grote U2-hits komen voorbij, afgewisseld door verrassende  
pareltjes. Wie gaat het doen? LikeU2! Een strakke live band van  
vier topmuzikanten met een passie voor de Ierse band. Muzikanten  
die ieder hun sporen op (inter-)nationale podia ruimschoots hebben 
verdiend. Laat je meevoeren door hun geweldige geluid, uitstraling 
en enthousiasme.  
Alle ingrediënten voor dé U2-sound zijn vanavond aanwezig; de 
karakteristieke zang, ultieme gitaarsound, stevige baspartijen en 
het typerende drumwerk. De show is doorspekt met verhalen, 
humor en originele beelden over die unieke band die U2 met 
Nederland heeft. Elke muziekliefhebber gaat genieten en de echte 
U2-fan wordt verwend. Ontsnappen is onmogelijk, U2-The Dutch 
Connection neemt je mee op een onvergetelijke muzikale reis!

Laat je onderdompelen in een greep uit  
ruim 30 jaar U2-songs

inclusief consumptie

donderdag
14/05
20:00 UUR
€ 24 | 21,50 | 19

inclusief consumptie

vrijdag
15/05
20:00 UUR
€ 25 | 22,50 | 20

inclusief consumptie

dinsdag
12/05
20:00 UUR
€ 29,50 | 27 | 24,50

concert klassieke muziek

MOZART MEETS TSJAIKOVSKY
European Philharmonia met Alexandra Cooreman 
 
Mozart en Tsjaikovsky horen in de top 5 aller tijden en vormen de 
gouden draad in dit concert van European Philharmonia uit Brussel 
o.l.v. Walter Proost. 
In het eerste deel maak je kennis met een zeer jonge Mozart en zijn 
1ste symfonie, én een jong viooltalent: de 15-jarige Alexandra 
Cooreman. Deze veelgevraagde soliste won diverse internationale 
wedstrijden, waaronder het Concours International Grumiaux.  
Zij krijgt les van de vermaarde violist Augustin Dumay en vertolkt nu 
het 3de vioolconcerto van Mozart. Ook Mozarts Concerto voor viool 
en orkest nr.3 K.216 G-dur staat op het programma.
Na de pauze volgt een van de meest populaire werken van 
Tsjaikovsky: de serenade voor strijkers. De première vond in 1881 
plaats in Sint-Petersburg en je hoort aan de muziek dat hij die schreef 
in een van de weinige gelukkige momenten in zijn leven! 

Maak kennis met uitzonderlijk, jong viooltalent!

theatercollege

MART SMEETS
De top van de sport

Zijn naam behoeft nauwelijks toelichting. Wie kent hem niet van 
radio en TV, waar Mart Smeets op geheel eigen wijze de 
sportverslagen verzorgt van nagenoeg alle vooraanstaande 
nationale en internationale sportevenementen!  
Mart Smeets heeft ook diverse boeken op zijn naam staan, over 
o.a. de Olympische Spelen (waaronder een kinderboek).
Vanavond neemt hij je mee naar zijn werk en zijn leven. Wat is de 
beste voorbereiding voor een topprestatie? Hoe haal ik het beste 
uit mijn mensen? Welke vorm van teambuilding leidt tot een 
‘winning team’? Hoe blijven we scherp? To-the-point, helder, 
inlevend, respectvol, authentiek zijn de steekwoorden. 
Topprestaties leveren kan alleen als er sprake is van een goed 
uitgebalanceerd team. Dat geldt zowel in het zaken doen als in de 
topsport. Mart Smeets geeft antwoord op de vragen die iedere 
manager zich wel eens stelt. Dit had je altijd al willen weten!

Hoe haal je het beste 
uit jezelf?!

volg ons op 48
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theaterconcert

FRANS BAUER
Live in Concert 2020

25 jaar na zijn eerste concert tournee bezoekt Frans Bauer 
opnieuw de mooiste theaters van Nederland. 
Het reizen zit Frans in het bloed en daar mag iedereen van 
meegenieten. Van de Verenigde Staten tot China en nu van een 
muzikale reis naar gewoon gezellig thuis om de hoek. 
 Onder begeleiding van zijn vaste orkest, de Holland Show Band, 
genieten we van een oergezellig avondje Frans Bauer. Een avond 
vol Hollandse hits, spektakel en de gulle lach van Frans. 
Benieuwd naar de anekdotes van gebeurtenissen uit het leven 
van de Bauers? We horen ze vanavond allemaal bij ons in 
De Maagd!

Hollandse hits, spektakel en zijn gulle lach

Van Hoorne-familiemusical

BRANDWEERMAN SAM LIVE!
Het Grote Kampeeravontuur

Ga mee op pad met Brandweerman Sam, Elvis, Penny, 
Commandant Staal en Norbert bij deze vlammende voorstelling 
boordevol zang, dans en gewaagde reddingen! De grote kinderheld 
komt samen met zijn trouwe brandweerwagen Jupiter en al zijn 
vrienden uit Piekepolder naar De Maagd voor een nieuw avontuur.
In het bos bij Piekepolder leeft een zeldzaam diertje. Brandweerman 
Sam en Elvis helpen twee bekende biologen op hun zoektocht naar 
het beestje. Als de ondeugende Norbert Puk ook meegaat en 
verdwaald raakt in het bos, dreigt er groot gevaar voor de hele 
groep. Kan Brandweerman Sam zijn vrienden op tijd redden?
Brandweerman Sam nodigt alle jonge bezoekers uit om verkleed 
als brandweerman of als bosranger naar De Maagd te komen.
Natuurlijk komt hij 
naar de foyer om 
samen met jou op de 
foto te gaan!!

Want hij staat 
altijd paraat  

toneel

DE AANSLAG
Victor Löw, Peter Bolhuis, Henriëtte Tol e.a. 

Dit indringende en spannende stuk is een echte must-see! 
Zeker in het jaar dat Nederland 75 jaar bevrijding viert en 10 jaar 
na het overlijden van grootmeester Mulisch. In al die tijd heeft zijn 
verhaal nog niets aan zeggingskracht verloren.
In de hongerwinter vindt een collaborerende politieagent de dood 
voor het huis van de 12-jarige Anton. Zijn familie wordt opgepakt 
en gefusilleerd door de Duitsers … Het waarom blijft de rest van 
zijn leven aan hem knagen. Anton ontdekt dat er een zeer dunne 
scheidslijn ligt tussen goed en slecht. Is de schuldige niet ook 
onschuldig en de onschuldige schuldig?
De topcast bestaat uit Victor Löw, Peter Bolhuis, Henriëtte Tol, Linde 
van den Heuvel (Soldaat van Oranje, Geluk) en Reno van Rijsewijk. 

De veelgeprezen toneelbewerking van 
Harry Mulisch’ bestseller is terug!

2+

cabaret

VELDHUIS & KEMPER
Try-out nieuw programma

Veldhuis & Kemper gooiden bij het maken van hun vorige 
programma ‘Geloof ons nou maar’ het roer om. En hoe! Het 
resultaat? Prachtige recensies, uitverkochte zalen, lyrische 
reacties van het publiek en een schitterende nominatie voor de 
belangrijkste cabaretprijs: De Poelifi nario. Je snapt, de ingeslagen 
weg smaakt naar meer. Hoe dit zal uitpakken, dat weten de heren 
nog niet precies. Persoonlijker, meer confronterend, grappiger, 
harder of zachter? Of van alles een beetje? Hoe dan ook wordt het
de overtreffende 
trap! 

Smaakt naar 
meer!

vrijdag
22/05
20:00 UUR
€ 39,50 | 37 | 34,50
inclusief consumptie

zondag
24/05
13:30 + 16.00 UUR
€ 18,50

inclusief consumptie

dinsdag
26/05
20:00 UUR
€ 32,50 | 30 | 27,50

inclusief consumptie

vrijdag
29/05
20:00 UUR
€ 25 | 22,50 | 20

TIP: boek ook het 
pannenkoekarrangement 

     € 7,50    

exclusief consumptie
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Naast online op www.demaagd.nl en via de 
Cultuurbalie (0164 280555) kun je je kaartjes 
kopen met dit bestelformulier. 
Stuur het volledig ingevulde formulier naar theater 
De Maagd, Postbus 300, 4600 AH Bergen op Zoom 
of lever dit in bij de Cultuurbalie, Steenbergsestraat 6. 
Je bestelformulier wordt vanaf 17 mei op 
volgorde van binnenkomst verwerkt. 
De administratiekosten (€ 0,75 per kaartje) zijn reeds
bij de toegangsprijs inbegrepen. Je ontvangt een 
reserveringbevestiging met factuur. Wil je gedeeltelijk 
betalen met Theaterbon, VVV Cadeaubon of tegoed-
bonnen (m.u.v. de PODIUMcadeaukaart, zie pag. 11) 
hecht deze dan aan het formulier. 

De heer / mevrouw 

Straat / huisnummer

Postcode /woonplaats

E-mail

Telefoon 1 

Telefoon 2 

IK BESTEL KAARTEN VOOR: 

Opmerkingen

Meer voorstellingen svp aangeven op een kopie van dit formulier (eraan gehecht)

Naam voorstelling Aantal plaatsbewijzen: 

Datum/tijd Rang Normaal CJP Jeugd t/m 13 jr

 Pannenkoek arrangement  (pag. 12) aantal personen: 
 Bij de kindervoorstelling(en):

 

 Nageniet arrangement  (pag. 12) aantal personen: 
 Bij de Maagdvoorstelling(en): 

 

 Pauze arrangement  (pag. 12) aantal personen: 
 Bij de Maagdvoorstelling(en):

 

 Lunch arrangement (pag. 12) aantal personen: 
 Bij koffi econcert(en) Hofzaal Markiezenhof:

 

 Voorbespreking (gratis) bij:  aantal personen: 

 

 Theatertafelen  (pag. 12) aantal personen: 
 Bij de voorstelling(en) met aanvang 20:00 of 20:30 uur:
 
 
 
 
 
 
 Restaurant: 
 

 Gluren bij de buren  (pag. 52) aantal personen: 
 Bij de voorstelling(en) in De Kring Roosendaal:

 

BESTELFORMULIER 2019–2020

• Hemingway

• Napoli

• ’t Geheim van Bergen

• De Teerkamer

• Bistroclub De Stadsburger

• Streek Eet- & Drinklokaal

• Oase

(omcirkel je keuze)  
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Gluren bij de buren
Gezellig samen met anderen vanuit De Maagd in de bus Gluren bij de buren in De Kring Roosendaal, 
vice versa, zonder extra vervoerskosten. En je kaartjes bestel je gewoon via De Maagd. Dit 
bijzondere samenwerkingsconcept zorgt ervoor dat je nóg meer keus hebt, niet hoeft te rijden en 
de voorstelling in een groep beleeft. Paren, vrienden, singles ... heel wat mensen gaan jaarlijks 
Gluren bij de buren, van De Maagd naar De Kring en andersom! 

Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165 55 55 55
www.dekringroosendaal.nl    

show & musical 

KINKY BOOTS
Vajèn van den Bosch, Jonathan 
Demoor, Naidjim Severina e.a.
Charlie erft de slechtlopende schoenenfabriek 
van zijn vader. Dan komt Simon op zijn pad. 
De als bokser opgevoede Simon gaat het 
liefst door het leven als de fl amboyante Lola. 
Om de fabriek te redden storten Charlie en 
Lola zich op kinky laarzen voor dames die 
eigenlijk geen dames zijn. Niet iedereen is 
even blij met deze nieuwe richting. Kinky 
Boots is een feel-good Broadwayhit over 
nieuwe kansen en jezelf kunnen zijn, met 
swingende choreografi eën en met nieuwe 
muziek van Cyndi Lauper.

cabaret

COX
De grote grijze belofte
 COX is de solovoorstelling van Gerard Cox, 
waarin hij meer dan 50 jaar theater, fi lm en 
levenservaring deelt. Samen met een band 
van jonge muzikanten laat de oude grijze 
baas het nog één keer zien. ‘The last man 
standing’, de vulkaan is nog steeds niet 
uitgebrand. Cox is relevanter dan ooit.

show & musical

SOUTH AFRICAN 
ROAD TRIP
Good Hope
Vrolijke songs, kwetsbare nummers, 
harmonieuze samenzang en opzwepende 
dans gebracht door het Khayelitsha Mambazo 
Choir, meerdere Xhosa-zangeressen en 
Zuid-Afrikaanse muzikanten. Bijzonder zijn 
de persoonlijke verhalen van de castleden 
over hun leven in de township. Een leven 
dat anders is, maar ook overeenkomsten 
vertoont met dat van ons. Good Hope is een 
pure, oprechte Zuid-Afrikaanse belevenis.

show & musical

DE ALEX KLAASEN REVUE
Showponies 2
regie: Gijs de Lange – met: Alex Klaasen, 
Freek Bartels, Jip Smit, Daniel Cornelissen e.a.
De Alex Klaasen Revue - Showponies was een 
ongekend succes. Daarom komen Alex 
Klaasen en zijn ‘gang’ nu met Showponies 2. 
Er barst een revue los vol technische 
hoogstandjes, feilloze samenzang en 
dubieuze woordspelingen. Geniet van 
‘Alzheimer de musical’, een grootse show van 
en met demente bejaarden, een veganistisch 
Zwanenmeerballet, een achtstemmige 
jodelsymfonie en nog veel meer…

muziek

HERMAN VAN VEEN
75 ‘Dat kun je wel zien dat is hij’
Herman komt zijn 75e verjaardag vieren in 
het theater:
“Los van wat krakende onderdelen
en het regelmatig kwijt zijn van namen,
beschouw ik deze tijd, 
ook al ben ik minder jong dan gisteren, 
als de beste van mijn leven.”

Boek deze Kring-voorstellingen met gratis busvervoer via De Maagd (ook online):

muziek 

BEST OF 
IRELAND
special guest 
Johnny Logan
Speciale gast in deze editie van Best of 
Ireland is niemand minder dan ‘mister 
Eurovision’ Johnny Logan, de meest 
succesvolle deelnemer aan het Eurovisie 
Songfestival ooit. Hij won het als enige 
2 keer met What’s Another Year in 1980 en 
Hold me now in 1987. Geniet van deze en 
andere populaire Ierse songs. 

zaterdag
09/11/19
20.00 UUR
€ 42,50 | grote zaal  

zaterdag 
23/11/19
20.00 UUR
€ 37,50 | grote zaal

woensdag 
12/02/20
20.00 UUR
€ 32,50 | grote zaal

vrijdag
15/11/19
20.00 UUR
€ 32 | grote zaal

zaterdag
11/01/20
20.00 UUR
€ 31,50 | grote zaal

vrijdag
13/03/20
20.00 UUR
€ 36 |  grote zaal

Alle prijzen zijn inclusief administratiekosten, garderobe en consumptie

Voorpremière

Nederlandse première

Kaartverkoop 
Alex Klaasen 
reeds gestart
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Theateragenda De Kring Omdat we nauw samenwerken met ons buurtheater 
hieronder ook de agenda van De Kring Roosendaal!

 CABARET 
do  26 sep  Louise Korthals
wo 02 okt Peter Heerschop
za  05 okt Urbanus
do 10 okt  De Partizanen
do 17 okt  Kirsten van Teijn
vr 18 okt  Youp van ‘t Hek
za 19 okt  Youp van ‘t Hek
do  24 okt  Mark van de Veerdonk
wo 30 okt  Begijn Le Bleu
wo 06 nov  Karin Bruers
do 07 nov  Nabil
wo 13 nov  Anne & Lisa
do 14 nov  Zoutmus
wo 20 nov  Martijn Koning
do 21 nov  André Manuel
wo 27 nov  Lenette van Dongen
do 28 nov  Jeroen van Merwijk
di 10 dec  Najib Amhali
di 10 dec   Mylou Frencken & 

Dorine Wiersma
wo 11 dec  Najib Amhali
do 12 dec  Arnout Van den Bossche
do 12 dec  Najib Amhali
vr  13 dec  Henry van Loon
wo 08 jan  Cameretten
do 09 jan Tineke Schouten 
vr 10 jan  Daan Boom
za 11 jan  COX
do 16 jan  Janneke de Bijl
vr 17 jan  Viggo Waas
wo 22 jan  Nienke Plas
do 23 jan  Patrick Laureij
do 30 jan  Pieter Derks
vr 31 jan  Farbod
za 01 feb Jens Dendoncker
do 06 feb  Rayen Panday
vr 06 mrt Op Sterk Water
do 19 mrt  Stefano Keizers
vr 20 mrt  Steven Brunswijk
wo 25 mrt  Marjolein van Kooten
do 26 mrt   AKF Halve 

finalistentournee
vr 27 mrt Paul Haenen
za 28 mrt   Frank van Pamelen,  

Jan J. Pieterse en  
John Sleipen

wo 01 apr  Nina de la Parra
wo 08 apr  Kasper van der Laan
do 9 apr  Martijn Kardol
do 16 apr  Marlon Kicken
za 18 apr  Daniël Arends
wo 22 apr  Lebbis
do 23 apr  Knock out comedy crew
do 07 mei  Fuad Hassen
vr 08 mei Sara Kroos
za 09 mei   BNNVARA Leids Cabaret 

Festival
do 14 mei  Maartje & Kine
za 16 mei  Ali B
 
 DANS 
vr 27 sep  Roosendaal Danst!
za 28 sep  Roosendaal Danst!
zo 29 sep  Roosendaal Danst!

di 22 okt   IRCompany Shailesh 
Bahoran

za 16 nov  Panama Pictures
di 26 nov  Introdans
vr 06 dec   Vuur en Vlam 

Produkties
za 04 jan  De Notenkraker
vr 17 jan   Scapino Ballet 

Rotterdam
za 07 mrt   Jens van Daele |  

Burning Bridges
vr 27 mrt  Don’t hit mama 
za 09 mei  ISH en Junior Company
 
 FAMILIE 
za 21 sep   Brandweerman  

Sam Live! 
wo 16 okt  De Kleine Trommelaar
do 17 okt  Zwijnenstal
zo 17 nov  Sesamstraat Live!
za 28 dec  Woezel en Pip 
vr 03 jan  Doornroosje De Musical 
zo 05 jan  André Kuipers
zo 19 jan   De Eftelingmusical 

Sprookjesboom 
zo 02 feb   Peuterfestival  

Het Kabouterbos
za 29 feb  Brugklas 
zo 08 mrt  Juf Roos 
za 21 mrt  Checkpoint Theater
zo 05 apr  Buurman & Buurman 
za 25 apr  Dirk Scheele 
zo 17 mei  Het Zandkasteel 
zo 24 mei  Meziekmeneer Ronald
 
 KLASSIEK 
zo 22 sep  Marching & Breakin’
di 15 okt  Beth & Flo
zo 27 okt  Euregio Kamerorkest
zo 17 nov  Storioni Trio e.a.
wo 01 jan  Nieuwjaarsconcert 
 
 MUZIEK 
di 17 sep AMPA
za 21 sep   The Wieners play  

Buddy Holly
do 03 okt  Joia
za 12 okt  Jason Bouwman
wo 16 okt  Spijkers
vr 18 okt   Esther Groenenberg & 

band
wo 23 okt  Tino Martin
vr 25 okt  Waylon
za 26 okt  Johan Derksen
vr  01 nov   Micheline Van Hautem 

& Erwin van Ligten
za  09 nov  Ed Struijlaart
wo 13 nov   Jan Keizer &  

Anny Schilder
do 14 nov  ABBA gold
za 23 nov  Jan Rot
do 28 nov  Belle Perez
za 30 nov  OG3NE
za 30 nov  Michael Varekamp e.a.
di 03 dec Roept u maar!

za 14 dec  Nick & Simon 
wo 18 dec  Yannick Bovy
do 19 dec  Maaike Ouboter
za 21 dec  List, Shaffy & Piaf
di  07 jan  Sun Records 
vr 10 jan  Pink Floyd Project
za 11 jan  Verbraak | van Bijnen 
di 14 jan  Maria de Fátima
vr 24 jan   The Fortunate Sons 

(USA)
do 30 jan  Sound of Silence
vr 31 jan  Tania Kross
za 01 feb  Legendary Albums Live
wo 12 feb   Best of Ireland en 

Johnny Logan
do 13 feb  The Rocket Man 
wo 04 mrt   Joris Linssen & 

Caramba
do 05 mrt  Handsome Poets
za 07 mrt  QUEEN The Music
vr 13 mrt  Herman van Veen 
zo 15 mrt  European Philharmonia, 

Beatles & Queen in 
Symphony

do 19 mrt   Margriet Sjoerdsma en 
Egbert Derix

za 21 mrt   Blue Grass Boogiemen 
en Cor Sanne

wo 25 mrt  Iris Hond
za 28 mrt  Jim Bakkum
di 31 mrt  Daniël Lohues
wo 01 apr  The Bootleg Sixties
vr 03 apr   The Passion of  

Jesus Christ
vr 03 apr  Rapalje
za 04 apr  3JS
vr 10 apr  VOF De Kunst
za 11 apr  Jeangu Macrooy
di 14 apr  Andermans Veren Live
wo 15 apr  Jett Rebel
vr 01 mei  A Tribute to Streisand
vr 01 mei  Frans Bauer
vr 08 mei  Angela Groothuizen
zo 10 mei  John de Bever & Sieneke
do 14 mei  Rob de Nijs
 
 SHOW & MUSICAL 
za 05 okt   CALLAS | ONASSIS | 

KENNEDY
do 31 okt  Timon Krause e.a. 
wo 06 nov  Pijnstillers
vr 08 nov  Kinky Boots
za 09 nov  Kinky Boots
vr 15 nov  South African Road Trip
za 23 nov  De Alex Klaasen Revue
za 07 dec  Pepijn Gunneweg
wo 18 dec  Barrie Stevens
do 02 jan  Släpstick
wo 29 jan   Mijn man begrijpt me 

niet (ladies night)
wo 05 feb  The Magic of Jeans
do 26 mrt  Haal het doek maar op
di 31 mrt   Opvliegers 5  

(ladies night)
za 18 apr  Rob & Emiel

vr 24 apr  Patty Brard
vr 24 apr  LUDIQUE!
za 02 mei  Verliefd op Ibiza
do 07 mei   Het Groot Niet Te 

Vermijden

 SPECIALS 
za 14 sep  KringProef
vr 20 sep  Kaj Gorgels
wo 02 okt  Peter Lusse
wo 23 okt  George van Houts
di  05 nov  De Formule 1 Show
di  19 nov  Abdelkader Benali
do  26 dec  Kerstdiner
di  10 mrt   Faulty Towers  

The Dining Experience
wo 11 mrt   Faulty Towers  

The Dining Experience
do 12 mrt   Faulty Towers  

The Dining Experience
wo 06 mei  Guido Weijers
 
 TONEEL 
do 19 sep  HZT, De Man in Azië
do 26 sep  HZT, De achterkant  

van Roosendaal
vr 27 sep   HZT, De achterkant  

van Roosendaal
za 28 sep   HZT, De achterkant  

van Roosendaal
vr  04 okt  Liften
zo 13 okt  Driving Miss Daisy
vr 25 okt  Drie Maal Plankenkoorts
do 07 nov   Jack Wouterse en  

Arjan Ederveen
wo 20 nov  Yora Rienstra
di 26 nov  TG Nomen, De Rechtbank
wo 27 nov  TG Maastricht, Peachez
di 03 dec  De Tolk van Java
wo 11 dec  Gouwe Pinda’s
za 25 jan  Ghost Stories
wo 29 jan  HZT, Achttien
wo 05 feb   Fred Delfgaauw &  

Ida van Dril
zo 01 mrt  Toneelgroep Het Volk
di 03 mrt   TG Nomen, De Stad is 

(niet) normaal
do 05 mrt  Theatergroep Suburbia
wo 11 mrt  Tonio
do 12 mrt  Jon van Eerd
wo 18 mrt   MATZER 

Theaterproducties
di 24 mrt  Debby Petter
do 02 apr  TG Maastricht, Jungfrau
di 07 apr  Ulrique Quade Company
wo 08 apr  Vietnam
do 09 apr  Hendrik Groen
do 16 apr  De Aanslag
vr 17 apr  Judeska
wo 22 apr   HZT, De vrouw die de 

honden eten gaf
do 23 apr  Theater van de Klucht
wo 13 mei  TG Nomen,  

De Ontmoeting met de 
waanzin
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Gebouw-T Wilhelminaveld 96 Bergen op Zoom  Tickets & info, www.gebouw-t.nl

Op De T bij Gebouw-T
DE MAAGD EN GEBOUW-T WERKEN GRAAG SAMEN. ZOALS IN DIT MAGAZINE. 

VRIJDAG 8 NOVEMBER

MASSADA 
Massada heeft een bijzondere plaats in de Nederlandse 
muziekwereld. De groep was pionier op het gebied van Latin- 
percussierock. Op vrijdag 8 november komt Massada naar 
Gebouw-T! Oprichter Johnny Manuhutu legde in de jaren 70 de 
basis van de band die grotendeels uit Molukse muzikanten bestaat. 
Massada is voor een belangrijk deel bepalend geweest voor de 
introductie van een geheel nieuwe sound in Nederland.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

POPMONUMENT 
PopMonument verrast op een innovatieve manier met haar 
programma en de locaties: de historische plekken en monumenten 
in Bergen op Zoom met het bijbehorende verhaal én de line-up van 
bekende artiesten afgewisseld met onbekendere (lokale) acts. Van 
een intiem optreden in een eeuwenoud monument tot een 
opkomend bandje in een bruine kroeg dat het publiek van z’n 
sokken blaast.  Dit wordt gecombineerd met niet-voor-de-hand-
liggende kunstvormen op en rond de locaties, wat een bezoek aan 
PopMonument spannend en verrassend maakt. PopMonument is 
met andere woorden een muzikale en historische ontdekkingstocht, 
dit jaar op zaterdag 14 september.

VRIJDAG 6 DECEMBER

NEW COOL COLLECTIVE
De achtkoppige, altijd goedgeklede band New Cool Collective vierde 
afgelopen jaar zijn 25-jarig jubileum. Dit feest wordt komend najaar 
voortgezet met de release van hun twintigste album en een show in 
Gebouw-T op vrijdag 6 december. Het collectief toerde al over de 
hele wereld, won vele awards en weet met hun unieke mix van jazz, 
dance, Latin, salsa, afrobeat en boogaloo iedereen aan te steken.

06/06  Ralph van Raat 
speelt Radiohead

20/06 Mauro Pawlowski

DONDERDAG 30 MEI

OP DE T FESTIVAL 
Op Hemelvaartsdag, 30 mei, is Op De T Festival toe aan de negende 
editie van het festival. De toegang is zoals altijd helemaal gratis. 
Op het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom treden diverse bands op, 
is er een festivalmarkt en een grote kinderhoek voor de kleine 
festivalganger. Daarnaast komt er een container die door het 
jongerenplatform van Gebouw-T, Young Creations, wordt 
vormgegeven én er is zoals altijd veel aandacht voor 
duurzaamheid. Dit jaar op het affi che: The Rootsriders, The Juke 
Joints, The Calicos, Bas de Meijer en The Vision of Johanna. 

EN VERDER:
05/10   11e  Bergs Bluesfestival – 

Big Monti Amudson e.a.
20/10 De Dijk

07/11 Indian Askin
15/11 The Magic of Santana
22/11 Julian Sas

28/12 Crazy Little Things
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Geheimen, Zeeridder, markiezen & markiezinnen, 
verhalen, genieten, speuren, tuinen, Hofzaal, 

binnenplaatsen, Schatkamers, Kermismuseum, 
het oudste brilletje ter wereld ... 

Ontdek het zelf!



Het Markiezenhof heeft als oudste (en grootste) 
stadspaleis van Nederland heel wat 
meegemaakt in al die eeuwen, want na 
woonpaleis kreeg het een militaire functie en 
gewonde soldaten lagen hier in het hospitaal 
bij te komen van de Franse veldtochten. 

Nu is het Markiezenhof vooral een museum met 
bijzondere exposities, een geheimenpaleis vol 
verhalen en een heerlijke locatie om even de 
waan van alle dag te ontvluchten en te genieten 
van kunst, historie en activiteiten voor jong en 
oud. Daarbij vormen de Hofzaal, Tuinzalen, 
binnenplaatsen en tuinen (gratis toegankelijk) 
een schitterend decor. Op het terras van de 
Franse tuin hoor je niets meer van de 
stadsdrukte. In het pas vernieuwde Museumcafé 
verwen je je smaakpapillen tussen de 

kunstwerken. Op de verdiepingen (hier heb je 
een museumticket nodig) ontdek je de 
roemruchte geschiedenis en veelzijdige cultuur 
van Bergen op Zoom. Hier duik je in het leven 
van de markiezen. Voor de kinderen zijn er 
spannende, vrolijke en leerzame speurtochten 
en het Kermismuseum waarbij ze op alle 
knopjes mogen drukken.

Van heer Jan van Glymes II (Jan metten Lippen) met zijn 34 (bastaard)kinderen tot de 
laatste markies die bevriend was met Mozart: het Markiezenhof heeft sinds de bouw in 
de 15e eeuw heel wat adellijke eigenaars gehad. En die sfeer proef je nog altijd als je 
door het Markiezenhof dwaalt. Het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe hier de heren 
en markiezen leefden, hoe hun kinderen in de Franse tuin speelden, hoe de ridders hun 
toernooien hielden. En hoe hier de musici hun hofmuziek speelden maak je nog steeds 
mee, want er staan elk jaar diverse Hofconcerten op het programma. 

Ontdek de geheimen 
van het oudste stadspaleis 
van Nederland

ZEERIDDER
Hoog op de toren van het Markiezenhof 
staat een gouden Zeeridder. Half mens, 
half vis. Eeuwenlang heeft de Zeeridder 
alles gehoord en overzien. Hij is de 
bewaarder van de geheimen, verhalen 
en ontdekkingen. De metafoor voor land 
en zee, voor mythologie en symboliek, 
historie en verbeelding, een dappere 
strijder met een groot hart ...
Het Markiezenhof wordt steeds meer 
een stadspaleis vol geheimen uit stad 
en regio. De Zeeridder staat hiervoor 
symbool. Zijn legende is gecreëerd door 
Ward Warmoeskerken die samen met 
andere kunstenaars een prachtig kostuum 
voor de Zeeridder maakt, met een harnas 
en vissenstaart geschubd met verhalen. 
De belevingswereld van de Zeeridder is 
tastbaar in het museum, vooral in de 
Grote Galerij waar nu vreemde dingen 
gebeuren … 
Grote Galerij waar nu vreemde dingen 
gebeuren … 
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DE GEHEIMEN VAN HET WANDKLEED
Stagiair Benjamin Meijer, student illustratie en animatie, werkt in de Grote Galerij 
aan een voorproefje op het nieuwe museumconcept: de wereld van geheimen. 

Benjamin: “Doordat mijn stijl van verhalen 
vertellen met techniek en ambacht goed 
aansluit op de nieuwe koers van het 
Markiezenhof, kreeg ik als uitdaging: 
het geheim van het 16e-eeuwse wandkleed 
over het Colosseum. 
Hoe toon ik bezoekers wat ze kunnen 
verwachten van het nieuwe Markiezenhof? 
Welke verhalen horen bij het museumstuk: 
het gigantische wandkleed, deel van een 
serie wandkleden over de wereldwonderen?
Zo begon mijn onderzoek. Ik zocht online 
naar interessante geheimen en verrassende 
feiten. Elk idee schreef ik op, schetste ik uit. 
Ook begon ik met testen. Had ik een 
technisch idee, dan maakte ik een miniatuur 
om te zien of het zou werken. Dit bracht me 
weer op nieuwe ideeën. 

Zo kwam ik op wat je nu in de Grote Galerij
kunt zien: drie interactieve installaties, die 
elk een verhaal en een geheim over een 
ander aspect van het wandkleed vertellen:
•  De Verborgen Passie van Maarten van 

Heemskerck, de man achter de serie 
tekeningen waarop het wandkleed 
gebaseerd is;

•  Keizer Vespasianus ‘Vergeten Feiten’, 
waar je de spannende geschiedenis van 
het Colosseum leert;

•  De Geheimen van het Vak van de 
weefster, die je vertelt hoe dit soort 
wandkleden gemaakt werden en waar 
ze voor dienden.

Ook het bouwen van de installaties deed ik 
grotendeels zelf. Hier kwam veel bij kijken, 
want hoe laat je door te gaan zitten op een 
kruk een verhaal starten? 

Hoe maak je een levens grote Romeinse 
buste? Kom ik er mee weg om een heel 
weef getouw in het midden van mijn 
kantoorruimte op te hangen? (Ja!)

Ik vind het belangrijk dat je echt iets leert 
en meeneemt van je bezoek. Dit pak ik 
bijvoorbeeld aan door bezoekers te 
verrassen met de installaties zelf en 
door de verhalen persoonlijk te maken. 
De personages spreken je direct aan. 
Mijn werk bij het Markiezenhof zit er nog 
niet op, mijn volgende project? De oudste 
meest complete bril van Nederland. Die is 
hier in het Markiezenhof en daar ga ik iets 
mee doen …”
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Het Markiezenhof is een van de vijf musea waarin het Rijksmuseum haar schatten 
exposeert, in vier reizende tentoonstellingen rondom de vier elementen.  
(De overige musea zijn: Stedelijk Museum Zutphen, Westfries Museum Hoorn, 
Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen en Museum Gouda.) 
Aarde is het thema van de eerste expositie: 'Lage Landen'. Tot en met 10 juni 2019 pakt 
het Markiezenhof groot uit met ook het verhaal van de eigen Lage Landen: de Brabantse 
Wal. Met de vele activiteiten en samenwerkingspartners (o.a. Arsis, AtelierNL en 
boswachter/natuurfotograaf Erik de Jonge) is Lage Landen een belevenis voor iedereen!

Schatten uit het Rijks
KONINKLIJKE JAPON
Uniek pronkstuk bij Lage Landen is  
de japon van Hare Majesteit Koningin 
Máxima die ze droeg op Prinsjesdag 
2009, ontworpen door Jan Taminiau. 
Deze ‘Rubia-japon’ is geverfd door 
een Bergs bedrijf met de wortel van 
meekrap. Alleen te zien in het 
Markiezenhof!

Lage Landen
38 parels uit het Rijksmuseum zijn in Bergen  
op Zoom! Van bekende schilders, waaronder 
Paul Gabriël, Jacob van Ruisdael, Jozef Israëls, 
Jacob en Willem Maris en Willem Roelofs.  
Een selectie uit de eigen collectie van het 
Markiezenhof, een expositie van kunstenaars 
uit binnen- en buitenland en activiteiten voor 
jong en oud geven een extra dimensie aan de 
tentoonstelling. Kies je eigen audiotour met 
gedichten, streekverhalen of kinderliedjes.
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‘SAMEN KIJKEN = MEER ZIEN!’: 
LAGE LANDEN, SCHATTEN UIT HET RIJKS
12/05 + 10/06/2019 

Doe mee en ontdek meer in de kunstwerken! 
Op deze data kun je de rondleiding individueel 
of als kleine groep boeken. 

Deelname kost p.p.:
€ 12,50 (volwassenen) / e 7,50 (kinderen) 
= inclusief de reguliere entreeprijs. 
Aanmelden doe je via: 
markiezenhof@bergenopzoom.nl
0164 277070

Rondleidingen vaste collectie

Deze groepsrondleiding (1 uur) kun je het 
hele jaar door als groep boeken. Kies uit:

• Het Markiezenhof en zijn bewoners 
•  Geschiedenis van Bergen op Zoom, 

al ruim 800 jaar stad
•  Jaarmarkten en kermis: Bergen op Zoom 

was er beroemd om!

Kosten: € 60,00 per groep (max. 25 personen) 
= exclusief de reguliere entreeprijs. 
Deze groepsrondleiding boek je via: 
markiezenhof@bergenopzoom.nl
0164 277070

TIP: maak je rondleiding compleet met een 
heerlijk koffie-, lunch-, of borrelarrangement!

BELEEF KUNST ANDERS: 
'SAMEN KIJKEN = MEER ZIEN!'
Maak kennis met een nieuwe en 
inspirerende manier van kijken naar 
kunst, volgens de methode Visual 
Thinking Strategies (VTS). 
Omdat iedereen anders kijkt, ontdek je 
samen (met een gespreksleider) veel 
meer in een kunstwerk! 

Tijdens de rondleiding (ongeveer 45 
minuten) kijk je intensief en het kan 
zomaar gebeuren dat je niet uitgepraat 
raakt over een kunstwerk! 
Kennis van en ervaring met (kijken naar) 
kunst heb je niet nodig. Wél de wens om 
stil te staan bij wat je ziet, je te 
verwonderen en te onderzoeken. 

‘Samen Kijken = Meer Zien!’ 
is geschikt voor jong en oud!

Activiteiten & fotowedstrijd
Bij de foto-expositie van Erik de Jonge hoort de 
wedstrijd: Deel de Brabantse Wal. Doe mee! 
De mooiste foto’s tonen we bij de schilderijen 
uit het Rijksmuseum. Je kunt ook meedoen 
met een kookworkshop, sacred dance, 
aquarelworkshop, historische tour onder de 
grond, speciaal arrangement met rondleiding 
en workshop (o.a. verfplanten), stadswandeling 
Pottenbakkers en je laten inspireren door de 
lezing 'De identiteit van de Brabantse Wal'. 

Na de tentoonstelling Lage Landen komen ook: 
Koele Wateren (2020), Hoge Luchten (2022) en 
Hete Vuren (2023) naar het Markiezenhof! 
Vraag in de museumwinkel naar de bijhorende 
catalogus met foto’s van de schilderijen. 
Geniet ook van heerlijke Lage Landen 
arrangementen in het Museumcafé!

Kijk voor meer info op:
www.markiezenhof.nl/rijksmuseum 
www.schattenuithetrijks.nl

HISTORISCHE STADSMOESTUIN
In de Beeldentuin van het Markiezenhof 
is een historische stadsmoestuin met 
meerjarige en vergeten groenten, 
kruiden en verfplanten.  Zo vind je hier 
meekrap, verbonden met de 
geschiedenis van Bergen op Zoom en 
guichelheil, van oudsher een kruid tegen 
krankzinnig heid. En er zijn nog veel 
meer, o.a. vrouwen mantel, brave 
hendrik, eeuwige moes, kardoen
pastinaak, haverwortel, blonde pluklof. 
Jolande Vermaas is de initiatiefneemster 
van deze (gratis toegankelijke) tuin. 
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Meer exposities en activiteiten  
voor jong en oud

ROOFVOGELS, ZEERIDDERS & PRINSESSEN
Elke zomer vliegen er imposante roofvogels door de Franse tuin, net zoals in de tijd van de 
markiezen. In historische kleding vertelt Sjobbe boeiende verhalen over de schitterende dieren  
die (soms met hulp van de kinderen) graag hun kunsten vertonen en af en toe er zelfs even 
tussenuit knijpen om vanaf het dak het publiek gade te slaan. 
Op 24 en 31 juli en op 3, 7, 10 en 14 augustus zijn er om 13:30 en 15:00 roofvogelshows.
Met je museumkaartje ben je van harte welkom (zie pag. 10). 
 
TIP: combineer je Roofvogelshow met een bezoekje aan het Kermismuseum!

Favoriet is ook de jaarlijkse Zeeridders & Prinsessen Dag, nu op zondag 20 oktober 2019.  
Iedere keer krijgt deze een ander programma rondom een speciaal thema. De kinderen voelen zich 
een middag lang een echte (zee)ridder of prinses en iedereen doet enthousiast mee met allerlei 
workshops en andere activiteiten. Beleef het mee! Geef je op via: www.markiezenhof.nl 

KERMISMUSEUM 
Bovenin het Markiezenhof vind je het 
interactieve Kermismuseum. Laat je 
meevoeren in de wereld van lichtjes, 
muziek, glans, glitter, draaiende 
kermisattracties, de middeleeuwse 
jaarmarkt, het anato misch kabinet en  
de cinematograaf. Kinderen mogen zelf 
op alle knoppen drukken!  
 
Bergen op Zoom is de thuishaven van 
veel kermisexploitanten en handelaars 
kwamen van heinde en verre naar de 
Bergse jaarmarkten. 
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‘75 JAAR BEVRIJDING BRABANTSE WAL’
20/10/19 t/m 06/20 - diverse locaties

Het Markiezenhof organiseert i.s.m. Stichting Bevrijding Brabantse Wal, verzamelaars uit 
de regio, De Bibliotheek, het West-Brabants Archief en het Bevrijdingsmuseum Zeeland 
deze expositie over 75 jaar bevrijding Brabantse Wal. Met allerlei objecten en verhalen 
komt de geschiedenis tot leven op verschillende locaties.

Na vier jaar bezetting door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog landden op 6 juni 1944 
de geallieerden in Normandië. Hiermee begon de bevrijding van Europa. Op de Brabantse 
Wal werden de gemeenten in oktober en begin november dat jaar door de Canadezen 
bevrijd. De hevige gevechten die hiermee gepaard gingen waren onderdeel van de Slag 
om de Schelde in West-Brabant en Zeeland. 

In De Bibliotheek (Bergen op Zoom, Hoogerheide, Steenbergen) staan de verhalen 
achter de objecten centraal tijdens deze tentoonstelling. Ook gebruiken 
we verhalen die zijn opgehaald door het project Crossroads van Visit 
Brabant en Erfgoed Brabant en de Liberation Route. 

Daarnaast werken we samen met de Stichting VeteranenKunst die 
diverse kunstvoorwerpen voor de tentoonstelling beschikbaar stelt. 
Deze veteranenkunst zie je in de Tuinzaal van het Markiezenhof van 
20 oktober 2019 t/m eind mei 2020, de toegang is gratis.

‘DE BEVROREN VRIENDSCHAP 
MET DE WINTERKONINGIN’
Vanaf de herfstvakantie 2019 in:
Schatkamers Markiezenhof

De Winterkoningin was woest. 
Elizabeth Stuart voelde zich verraden, 
nota bene door haar eigen dochter! 
Louise Hollandine. Hoe kon ze! Wist ze 
niet wat haar ouders allemaal hadden 
meegemaakt. Ze waren zelfs gevlucht 
naar Holland, en niet zonder reden. 
Trillend van boosheid legde ze de drie 
brieven naast zich neer. Een briefwisseling 
tussen haar dochter en de markiezin in 
Bergen op Zoom. De Winterkoningin wist 
niet op wie ze meer boos moest zijn, 
op haar dochter of op haar vriendin. 
Even verborg ze haar hoofd in haar 
handen. Toen ze opkeek, was het voor 
haar volstrekt helder. De markiezin 
moest gestraft worden ….

Een verhaal over een verbroken 
vriendschap, vertrouwen en wisselende 
portretten. Een oude les over 
hedendaagse thema’s als privacy en 
vrijheid van keuze. Bij deze expositie 
onthullen we ook de aankoop van een 
zeer bijzonder collectiestuk, waarover 
onze stadshistoricus zei: ‘we wisten wel 
dat er nog twee moesten zijn, maar dit 
hadden we niet verwacht …’  

‘OP REIS DOOR HET PALEIS’
Het Markiezenhof heeft toffe speurtochten die je het hele jaar kunt doen!

Onze nieuwste speurtocht heet: ‘Op Reis door het Paleis’ 
Op je reis door het Markiezenhof zoek je de schatkisten met verhalen en geheimen, 
en voer je leuke opdrachten uit. Vergeet niet om de geheimcode te kraken, deze heb 
je nodig voor een geheimzinnige opdracht, waarmee je een leuke prijs kunt winnen! 
De speurtocht is geschikt voor het hele gezin en heeft drie verschillende niveaus. 
Hoe meer sterretjes hoe moeilijker de opdracht. Je krijgt een leuk rugzakje mee (mag 
je houden) met een begeleidersboekje. In de schatkisten vind je opdrachtkaarten.

Je kunt ook kiezen voor een van de andere speurtochten:
‘Koffer vol’ (4 t/m 8 jaar) en ‘Zwieren, zwaaien en rondjes draaien’ (7 t/m 12 jaar).

Je speurtocht boek je bij de Cultuurbalie/Ingang Markiezenhof, Steenbergsestraat 6.

TIP: doe een Markiezenhof speurtocht voor je kinderfeestje! Kom je met een groep, 
bel ons even van tevoren: 0164 277070 of mail markiezenhof@bergenopzoom.nl

Na vier jaar bezetting door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog landden op 6 juni 1944 
de geallieerden in Normandië. Hiermee begon de bevrijding van Europa. Op de Brabantse 
Wal werden de gemeenten in oktober en begin november dat jaar door de Canadezen 
bevrijd. De hevige gevechten die hiermee gepaard gingen waren onderdeel van de Slag 

In De Bibliotheek (Bergen op Zoom, Hoogerheide, Steenbergen) staan de verhalen 
achter de objecten centraal tijdens deze tentoonstelling. Ook gebruiken 
we verhalen die zijn opgehaald door het project Crossroads van Visit 

zeer bijzonder collectiestuk, waarover 
onze stadshistoricus zei: ‘we wisten wel 
dat er nog twee moesten zijn, maar dit 
hadden we niet verwacht …’  
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Hoffelijk genieten in het Museumcafé

BEZOEK HET VERNIEUWDE (EN ONLANGS UITGEBREIDE) MUSEUMCAFÉ! 
Even geen zin in een vol stadsterras of lawaaierig café?  
Het Markiezenhof is de mooiste locatie om even tot rust te komen en te genieten. Ontsnap aan de 
drukte en drink in het Museumcafé op je gemak je kopje koffie/thee of drankje en bestel verse 
gerechten rechtstreeks gemaakt en geserveerd uit onze keuken.  
TIP: voor kinderen hebben we speciale drankjes, zoals Kinder Cappuchoco!

Het Museumcafé vind je op de gratis toegankelijke begane grond van het Markiezenhof.  
Regelmatig zijn ook hier exposities, zodat je tussen de kunstwerken zit. Bij goed weer kun 
je natuurlijk plaats nemen op het terras in de Franse tuin of op de Kleine Binnenplaats. 

Het Museumcafé in het Markiezenhof is geopend van dinsdag t/m zondag: 11:00 - 17:00. 
Loop binnen, je bent van harte welkom! (ingang Steenbergsestraat 6)

GROEPSARRANGEMENTEN  
Op zoek naar een uniek groeps uitje? 
Geniet van een heerlijk arrangement 
tijdens je museumbezoek. 

Wij bieden diverse varianten aan:
• Gebaksarrangement
  Keuze uit een warme drankje en het 

gebak van de dag
• Luncharrangement
  Keuze uit twee wisselende lunch

gerechten en een drankje naar keuze
• Borrelarrangement
  Borrelplateau met een heerlijk 

bijpassend glas wijn

Interesse of reserveren? 
Neem voor een groepsarrangement op 
maat contact op met  Kim Cremer:  
k.c.cremer@bergenopzoom.nl
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‘EXTRA LEUK ALS JE VOOR JE IDOOL MAG SPELEN'
Arthur kreeg de kans om voor twee SENA award winnaars te spelen: Joe Satriani en Joe 
Bonamassa. “Ik heb al gitaarles sinds mijn zevende en, hoewel ik het puur voor de hobby 

doe, is het heerlijk om af en toe op te treden ... toch zeker 
voor je idool! De CKB les is helemaal op maat: Harald en ik 
kiezen de muziek die ik graag speel, steeds weer met een 
nieuwe uitdaging, zoals jazz. Voor het eerst doe ik nu ook 
de cursus CKB Popschool in Gebouw-T. Binnenkort staan we 
daar met de band Ready to 
go op het podium.  
Als je een instrument wilt 
leren spelen: doe het 
gewoon, je kunt bij het CKB 
nog zoveel bereiken! ...” 

CKB cursisten aan het woord, laat je inspireren!
Als je bij het CKB binnenloopt krijg je gelijk zo’n FAME gevoel ... Mooie, oude ramen vormen 
het decor voor allerlei soorten muziek, dans, theater en beeldende kunst. In de gangen 
zie je kunstwerken, springende danscursisten, acteurs in spe die hun mimiek oefenen 
en muziekcursisten die hun collegaatjes op de meterslange foto van het Leerorkest 
bewonderen. En van de hal maken ze tussen de bedrijven door hun tweede thuis.  
CKB cursisten Fenne, Julí, Jesse, Lilian, Arthur, Imme, Janneke, Saskia, Pieter, Jorn, Jan 
Ruud en Tom delen op deze pagina's hun CKB les met jou. Laat je door hen inspireren.  
Kom langs, neem een gratis kijk- of proefles, doe mee, het CKB is voor iedereen!

‘WE MAKEN ZELF DE DANS'
Na klassiek ballet koos Imme (15) voor 
moderne dans en Grondwerk. Imme: “Bij 
Grondwerk maken de cursisten zelf de 
choreografie en Greetje helpt ons daarbij. 
Je durft steeds meer, zoals in De Maagd bij 
onze Pierrot dans: iets compleet anders, 
met humor, schmink en mime. Ook doe ik 
zang lichte muziek en met Yvonne ga ik 
steeds verder in op de techniek en 
probeer ik nieuwe dingen uit. Eerst 
durfde ik amper te zingen en nu vind ik 
het alleen maar leuk op het podium. 
Zingen en dansen tegelijk deed ik op het 
Roncalli in o.a. High School The Musical 
en ik had veel profijt van de CKB lessen! 
Mijn tip: ga kijken bij een Open Les en 
wie weet treed je straks ook op! ...” 

‘HET LIEFST WIL IK 
MUSICALSTER WORDEN!'
Janneke (9 jaar) gaat drie keer per 
week naar het CKB: voor pianoles, de 
Musical Kids en het CKB Kinderkoor. 
Ze vindt het allemaal even leuk, dat is 
maar goed ook want ze wil later 
musicalster worden. “Ik heb al heel 
vaak opgetreden en als ik op het 
podium ben denk ik: waarom was ik 
nu zenuwachtig, het is zó leuk!” Ze 
zingt zelfs tijdens de pianoles, waarbij 
ze zichzelf leert begeleiden. “Tegen 
mijn vriendinnen zeg ik: dit is echt iets 
voor jou, kom een keer kijken! Op de 
CKB poster sta ik ook, jullie herkenden 
mij waarschijnlijk niet, haha. Dat was 
in de musical Grieselstate ...” 
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‘IK LEER STEEDS BIJ EN HET IS ERG GEZELLIG’
Met veel plezier gaat Lilian naar de lessen 
Klarinetchoir, Seniorenorkest Young4ever en 
Zumba Gold. “Ik ben bij het CKB terecht 
gekomen toen mijn docent Gerrit-Jan zijn 
lessen voortaan daar gaf. Als bonus-uitdaging 
(voor mij!) kon ik ook bij het nieuwe choir ... 
leuk! Toen Jan een seniorenorkest begon zijn 
we met een paar dit erbij gaan doen. Bij een 
benefietconcert voor ’t Druppeltje traden we 
met beide ensembles op. Ik heb me over mijn 
podiumvrees heen kunnen zetten, alhoewel 
het nog wel spannend blijft haha. Ik leer elke 
keer weer bij, word steeds zelfverzekerder en 
het is vooral heel gezellig. Wat mij betreft mag 
dit nog jaren doorgaan ...”

‘IK DOE AL DRIE CURSUSSEN, ANDERS ZOU IK BEST OP VIOOL WILLEN’
Fenne (12) acteert, zingt en maakt kunst in het jongerenatelier. Zoals dit poezenmasker dat 
haar precies past … heel precies! Fenne: “Ja, want daarvoor heeft mijn vriendin eerst gips op 
mijn gezicht gedaan, en ik weer bij haar! En bij de les modeltekenen maakten we in tien 
minuten een schets van elkaar, het gaat dan niet om de details maar om de houding.“  
Ook trad Fenne op in volle zalen: in de zelfgemaakte voorstelling van het CKB Theaterlab, 
met jongerenkoor After-8 en met het Leerorkest. “Daarin speelde ik viool. We gingen vanuit 
school (de Aanloop) naar het CKB, daar kwamen steeds meer instrumenten bij … tot we een 
groot orkest waren: op het podium van De Maagd! Ik had best door willen gaan met viool, 
maar ja ik doe al drie cursussen. Het is erg leuk bij het CKB, je kunt hier heel veel doen! ...”

‘MET LICHTJES DANSEN VIND IK 
HET LEUKST’
Julí (5) laat trots een ‘mooie positie aan 
de bar’ zien. Met de andere kinderen van 
Kleuterdans sprong ze eerder ‘vliegend’ 
met pirouetjes door de dansstudio.  
“Net als de ballerina uit de verhaaltjes 
van juf Elise, die doen we dan na. Het 
allerleukste vond ik het toen we met een 
lichtje mochten dansen voor allemaal 
mensen. Ik wil ballerina worden of 
pianiste, want ik zit ook op pianoles, 
samen met Chloë. Bij meneer Ted, die 
altijd grapjes maakt. Gitaar vind ik ook 
leuk. Mijn zus leert me soms dansjes en 
we spelen samen op het keyboard thuis. 
Van dansen krijg je energie. Ik hoop dat 
mijn vriendinnetjes ook op les gaan! …”

LEES DE COMPLETE VERHALEN OP:
www.ckboz.nl/cursistenaanhetwoord
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Theater is een belevenis voor groot en klein. We geven je de 
eerste beginselen van het toneelspel zoals een rol leren 
spelen, improviseren, spelen zonder woorden en toneelspelen 
met muziek. Je krijgt bij ons ook les in zingen en bewegen. 
Voor meer gevorderde cursisten staat de verdieping centraal; 
zij maken zelfs hun eigen voorstelling.

Zelf op de planken staan! Deze droom is voor onze theatercursisten werkelijkheid. 
Ze schitteren in de CKB Theaterzaal bij de Theater Driedaagse of bijvoorbeeld in 
De Maagd bij de 4 mei voorstelling. De Theaterlabs en de Musical Kids krijgen elk 
jaar in volle zalen het publiek uit de stoelen!  

VOOR HET 
VOETLICHT!
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THEATER

KEIGAVE THEATERDAGEN
Naast de lessen Theater en 
voorstellingen organiseren we leuke 
theateractiviteiten. Een Theaterkamp 
bijvoorbeeld of Keigave Theaterdagen. 
We nodigen dan gastdocenten, artiesten 
of een grimeur uit die workshops geven. 
We gaan naar buiten en maken op 
diverse locaties samen theater of we 
verrassen de stad met bijvoorbeeld een 
flashmob. Onze theatercursisten doen 
graag mee!

De volgende keer zit je niet in de zaal, maar sta je zelf op het podium.  
Veel Theaterplezier!

MUSICAL KIDS
Als je van acteren, zingen én dansen 
houdt dan is dit echt voor jou!  
Vanaf 6 jaar (groep 3 basisschool) kun je 
beginnen. Je krijgt les van wel drie 
enthousiaste docenten! Elk jaar zet je 
met jouw groep een musical op de 
planken, vaak gebaseerd op een leuk of 
spannend kinderboek. 

THEATERLAB
Net als in een laboratorium (lab) doe je 
experimenten en proefjes om tot een 
bijzonder resultaat te komen. Het 
Theaterlab is voor kinderen vanaf 10 jaar, 
jongeren en volwassenen. Samen 
werken, samen ontdekken en samen 
theater maken zijn de ingrediënten 
waarmee in het Theaterlab een prachtige 
voorstelling ontstaat die tijdens de CKB 
Theater Driedaagse in première gaat. 

EEN VOLWASSEN MUSICAL KID
In zijn drukke repetitieschema voor de nieuwe 
musical van The MusiCompany heeft Tom Kelling  
(21) gelukkig ook tijd gevonden voor Grieselstate XL, 
op 18, 19 en 20 juni in de CKB Theaterzaal. 
Want dit is zijn comeback als CKB Musical Kid, 
samen met andere toenmalige theatercursisten! 

Tom: “Met de makers van Grieselstate, Annique en Virginie (CKB docenten) had ik het er 
ineens erover: hoe zou het zijn om deze musical weer op de planken te zetten, met de 
volwassen mensen die we nu zijn?! Gewoon doen dachten we … Een remake met nieuwe 
decors en kostuums (in een grotere maat). En een volwassen script met volwassen (en 
langere) teksten die Annique echt naar onze persoonlijkheden heeft toegeschreven, en …  
nu kan er wel echte horror in! De liedjes zijn dezelfde gebleven en bij de eerste bijeenkomst 
van de cast kwamen die vanzelf weer naar boven: echte ‘oorwurmen’.  
Het is zó leuk om dit met de mensen te doen met wie je vroeger de Musical Kids of het 
Theaterlab deed. Het Theaterlab is overigens in onze groep ontstaan. Wij wilden zelf de 
voorstelling maken voor onze uitvoering en sindsdien doen ze dat nog steeds. Bij onze 
laatste Theaterlab voorstelling hebben Fabian Bakkerus en ik het zilveren masker ontvangen 
voor ‘uitstekende creatieve inzet gedurende vele jaren’. 
Dankzij de CKB theatercursussen speel ik nu ook bij The MusiCompany: bij Grease was ik 
Mark (aanvoerder football team) en nu ben ik Tackeberry in de nieuwe musical: How to 
Succeed in Business Without Really Trying (14 t/m 17 november in De Maagd).  
Inmiddels heb ik de opleiding Facilitair voltooid, die komt goed van pas in de theaterwereld. 
Bij het TMC zit ik in het bestuur, ik kan dus lekker regelen, en bij de landelijke filmserie  
De Club van Sinterklaas begeleid ik de figuratie. 
Het CKB was voor mij een groot deel van mijn jeugd, daar ging ik 11 jaar lang elke week naar 
toe. Eerst als Musical Kid, toen als Theaterlab cursist en nu wederom als Musical Kid, haha. 
Het leuke is dat de kinderen van toen nog steeds vrienden zijn en dat we Grieselstate XL echt 
samen gaan doen! Een soort Musicallab dus …” 
 
Kijk voor 
meer info en 
kaarten voor 
Grieselstate XL 
op 
www.ckboz.nl

Zelf rekwisieten maken

18+19+20/06
CKB Theaterzaal
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‘IN BEN NOOIT MEER GESTOPT MET DANSEN!' 
Macy (15) is het stralende middelpunt op deze foto van de dansscène ‘Ritme’, waarmee de 
CKBeentjes voor een explosie van energie zorgden in De Maagd. Met 30 dansen rondom het 
thema muziek brachten ruim 300 danscursisten de dansproductie FEEST!  
Macy: “Optreden voor een volle zaal vind ik alleen maar leuk. Ik danste in vier scènes en  
stond daarvoor o.a. in een rode jurk op spitzen. In de neus van die schoen zit papier mache, 

die mag dus nooit nat worden.  
Als ik naar Het Zwanenmeer 
ga, denk ik: wat knap, maar ik 
weet niet of ik zelf de hele tijd 
op spitzen zou willen … Ik ben 
bij CKB dans terecht gekomen 
omdat een vriendin mij 
meenam naar een proefles.  
Zij is nooit begonnen en ik ben 
nooit meer gestopt! ….  
Lees verder op www.ckboz.nl

HET CKB HEEFT:
• Peuterdans 
• Kleuterdans 
• Pre-Ballet 
• Klassieke dans 
• Moderne dans 
• Presentatiegroepen
• Dansimprovisatie 
• Ierse dans 
•  Caribbean dance- 

Showdance-Ladies styling 
• Streetdance 
• Zumba 
• Piloxing Barre 

KIES JOUW DANS:
Bij het CKB vind je allerlei dansvormen in een 
ruim, gevarieerd aanbod. Je kunt bij ons al op 
peuterleeftijd beginnen, maar ook als je 50+ 
bent. Houd je van klassieke of moderne dans,  
of juist van show, streetdance of Zumba? 
Probeer het uit, dansen is ook voor jou! 

Was je er ook bij? Toen alle 300 danscursisten van het CKB op het Maagdpodium 
dansten?! Ruim 1.100 mensen genoten van dit spektakel met afwisselende 
scènes en sfeervolle theatereffecten. Regelmatig staat zo’n dansproductie op 
ons programma. Want, wie wil er nu niet graag laten zien hoe het is om lekker 
vrij te kunnen dansen, in de stijl van jouw keuze?! Dus let’s dance, of je nu een 
danscarrière zoekt of gewoon lekker uit je dak wilt gaan: welkom bij CKB Dans!

LET’S DANCE!
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DANS

ZUMBA, PILOXING BARRE 
Dans, fitness en fun komen samen in 
deze energieke danscursussen voor 
volwassenen. Onze dansdocente is o.a. 
gespecialiseerd in Piloxing Barre, een 
populaire low impact dans workout. 
Piloxing Barre kun je als jaarcursus of  
als korte cursus doen. 

VOOR DE JONGSTEN: 
Peuterdans: beleef veel dansplezier 
samen met je kind of kleinkind.
Kleuterdans: dansen vanuit je fantasie, 
het is heel leuk en je krijgt gelijk een 
goede dansbasis.
Pre-Ballet: leer hier de beginselen van 
danstechnieken in vrolijke, uitdagende 
lessen.

 
KLASSIEK OF MODERN?
Met klassieke en moderne dans kun je al 
jong beginnen (7-8 jaar). In deze lessen 
leg je de basis voor alle dansvormen. 
Stapje voor stapje kom je steeds verder 
in de danswereld. Houding, passen, 
spierontwikkeling, uithoudingsvermogen, 
danscombinaties, maar ook jouw 
dansgevoel en muzikaliteit ontwikkel je 
hier. Beide cursussen hebben een eigen 
presentatiegroep: bij modern is dit 
Grondwerk en bij klassiek: CKBeentjes. 

DANSIMPROVISATIE
Ontdek, ontwikkel en vergroot je 
natuurlijke bewegingsmogelijkheden. Je 
lichaam wordt soepeler en je fantasie en 
beleving geven het dansspel kleur. Je 
hebt geen danservaring nodig.

STREETDANCE VOOR KINDEREN
Leer stoere danscombinaties vol snelle, 
soepele moves op te gekke beats, 
geïnspireerd op de nieuwste trends en 
videoclips. 

DANSEN VOOR 50+
Bij het CKB kun je dansen tot op hoge 
leeftijd, of er zelfs dan mee beginnen! 
Want, nu heb je juist meer tijd voor deze 
heerlijke uitlaatklep en de gezelligheid 
die erbij hoort.  
Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een 
speciaal aangepaste danscursus zoals 
Zumba Gold en Dansimprovisatie 50+.

IERSE DANS 
Net als in het Ierse Riverdance, maar dan 
gewoon in Bergen op Zoom! Onze 
docente volgde zelfs lessen in Dublin.  
Je danst op verschillende schoenen en 
leert dus ook het Ierse ‘tappen’.  
Een aantal cursisten van de Ierse 
dansgroep is al op TV geweest, heeft 
opgetreden met bekende artiesten en 
zelfs internationale prijzen gewonnen!

CARIBBEAN DANCE–
SHOWDANCE–LADIES STYLING
Dansen op tropische Latin ritmes, 
swingende show, zelfverzekerd bewegen en 
werken aan je uitstraling: dit komt allemaal 
voorbij in deze gevarieerde jaarcursus!
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Ontdek bij ons jouw talenten en verbaas jezelf! In een inspirerende, gezellige sfeer 
maak je je eigen kunstwerk. Keramiek, schilderen, pottenbakken, tekenen, aquarel, 
glaskunst ... Ga aan de slag in de CKB ateliers! Onder leiding van vakkundige, 
enthousiaste docenten verleg je steeds verder jouw creatieve grenzen.

CURSUSSEN BEELDEND
Ontdek jouw creativiteit en stijl.  
Ga o.l.v. kunstenaars in een fi jne 
sfeer samen met anderen aan de 
slag. Werk met professionele 
materialen en leer de vele 
technieken. 

Kies bij het CKB uit:
•  Tekenen en Schilderen 

Basiscursus 
• Tekenen en Schilderen 
• Model tekenen/schilderen 
• Portret tekenen/schilderen
• Keramiek en Pottenbakken
• Academieklas
• Jongerenatelier
• Jeugdatelier
• Glasatelier (korte cursus)
• Aquarel (korte cursus)

EXPOSEREN 
De werkstukken van cursisten Beeldend prijken in de CKB gangen en in andere gebouwen 
van het Cultuurbedrijf. De cursisten modeltekenen exposeerden zelfs in het Markiezenhof! 
Het Jeugdatelier en Jongerenatelier presenteren hun kunst op YouTube of bijvoorbeeld in De 
Maagd bij een jeugdvoorstelling. De afdeling Keramiek heeft een vaste vitrine in de zijbeuk 
van de theaterzaal. Na de expositie wordt je kunstwerk een sieraad voor je eigen huis (of dat 
van een ander). Iedereen kan kunst leren maken: daag jezelf uit en kijk op onze CKB site! 
Op www.ckboz.nl vind je allerlei inspirerende cursussen Beeldend voor jong en oud.

GEEF JE LEVEN 
KLEUR!
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BEELDEND

Met een CKB cursus Beeldend ontdek je de vele mogelijkheden om kunst te maken. 
Je hebt er gegarandeerd een heerlijke hobby bij!

CKB OP MAAT
Geen tijd om het hele seizoen elke 
week naar les te gaan? 
Kies dan voor een korte cursus 
Beeldend, of stel zelf je lessenpakket 
samen in overleg met de CKB docent. 
Gerard: “Omdat mijn vrouw en ik het hele 
jaar door graag regelmatig op vakantie 
gaan, heeft het CKB voor mij aangepaste 
lessenblokken samengesteld, zodat ik 
toch zo vaak mogelijk kan komen genieten 
van de lessen modeltekenen”. 

KERAMIEK & POTTENBAKKEN
Als CKB cursist Keramiek heb je al snel 
een mooi resultaat. Zo mooi, dat je 
kunstwerk zelfs tentoongesteld wordt. 
Onder deskundige leiding werk je met 
allerlei technieken, zoals handvormen 
(o.a. gietklei), potten bakken, raku stoken 
etc. Een unieke sierpot, een verrassend 
object, naamplaatje... : je maakt in 
het CKB atelier de mooiste cadeaus 
(ook voor jezelf )!

JEUGDATELIER & 
JONGERENATELIER
Stop motion fi lmpjes, pottenbakken, 
boetseren, solderen, tekenen, schilderen 
… Je kunt het zo gek niet bedenken of 
het gebeurt in de CKB ateliers!

Vanaf 6 jaar (basisschoolleeftijd) kun je al 
beginnen in het CKB Jeugdatelier. Er zijn 
verschillende leeftijdsgroepen. Je werkt 
met materialen die je thuis niet hebt en 
jouw fantasie en plezier staan voorop. 
We maken toffe fi lmpjes met green 
screen zodat het net lijkt of je zelf in de 
jungle loopt of op de planeet Mars die je 
zelf geschilderd hebt. De fi lmpjes komen 
op YouTube!

Zit je op de middelbare school, dan 
hebben we voor jou een speciaal 
Jongerenatelier. Je krijgt uitdagende 
opdrachten (o.a. fi lmpjes) en gaat zelfs 
naar buiten voor een les graffi ti. 

Je kunt je bij ons o.a. voorbereiden voor 
een Kunstopleiding, in de academieklas.

‘IN HET GLASATELIER MAAK IK 
GRAAG PERSOONLIJKE CADEAUS'
Jan Ruud Pelle (38) combineert zijn grote 
passies: werken met vormen, kleuren en 
lijnen én echt iets creëren. Hij legt de laatste 
hand aan de kop van een wolf in glas met 
schitterende blauwgroene tinten. 
“Tiffany heet dit. Anders dan bij glas-in-
lood, moet het glas nu helemaal aansluiten, 
waarop tin komt. Deze wolf maak ik als 
verjaardagscadeau voor mijn zoon zijn tiende verjaardag. Al eerder heb ik een persoonlijk 
geboortecadeau gemaakt voor de baby van een hele goede vriend. Het belangrijkste voor 

mij is om er mijn gevoel in te leggen. Ik ga dan ook met veel plezier 
naar de les bij Floor. Hiervoor deed ik modeltekenen bij Saskia, 
onze werken hingen zelfs in het Markiezenhof, daar was ik zeer 
trots op! Ik experimenteer graag met verschillende materialen en 
technieken. Op vakantie maak ik schetsen, zo blijft het beeld veel 
langer hangen dan bij zo’n snelle foto. In de kunst kan ik mijn 
gedachten de vrije loop laten: het resultaat is wisselend maar het 
belangrijkste is dat ik er heel blij van word. Pure ontspanning, 
een echte aanrader! ...” (lees verder op www.ckboz.nl) 
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KIES UIT RUIM  
30 INSTRUMENTEN:
• harp 
• gitaar 
• elektrische gitaar 
• basgitaar 
• ukelele 
• viool 
• altviool 
• cello 
• contrabas 
• blokfluit 
• klarinet 
• saxofoon 
• hobo 
• dwarsfluit 
• trompet 
• cornet 

• bugel 
• trombone 
• hoorn
• bastuba 
• euphonium 
• bariton 
• piano 
• keyboards 
• orgel 
• beiaard 
• klavecimbel 
• percussie 
• slagwerk 
• zang 
• zang & balansKIES JOUW LESVORM: 

Voor elke agenda, ambitie en portemonnee 
heeft het CKB een passende les. Kies uit:
• individueel wekelijks/tweewekelijks 
• duoles 
• groepsles 
• 10 lessenkaart (volwassenen) 
• op maat i.o.m. de CKB docent 

Moeilijk? Nee hoor, want je leert bij ons stapje 
voor stapje, op jouw niveau, in jouw tempo.
Voor iedereen? Jazeker, want het CKB biedt heel 
veel mogelijkheden. Kies de lesvorm die bij jou 
past en maak jouw favoriete muziek: alleen of 
samen met anderen. 
Op het podium? Ja, daar bieden we je alle kans 
toe, maar je kunt ook komen genieten van de 
vele optredens van andere CKB cursisten. 
Moet je al muzieknoten kunnen lezen? Nee, dat 
hoeft niet, de noten leer je er spelenderwijs bij. 

Het allerbelangrijkste is: plezier in muziek! 
Dus, aarzel niet, neem de stap en de 
muziekwereld gaat voor je open!

Muziek maken =  
voor iedereen!

Kies je favoriete instrument, of gebruik je eigen stem en doe mee! In een 
laagdrempelige omgeving en fijne sfeer bereik je onder deskundige leiding 
jouw doel; of dit nu een nieuwe hobby is, een fijne uitlaatklep of een complete 
muziekcarrière. 
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MUZIEK

CKB POPSCHOOL 
Leer/bespeel je instrument of zing 
gelijk in een popband!  
Je oefent o.l.v. ervaren CKB bandcoaches 
wekelijks in de studio’s van Gebouw-T en 
treedt met je band al snel op.  
Kies uit: zang, gitaar, basgitaar, 
slagwerk, toetsen en Popschool horns, 
voor beginners en gevorderden!

CKB ENSEMBLES 
Ook als je nog geen CKB cursus muziek 
doet kun je meedoen (toelating i.o.m.  
de CKB docent). Kies uit:
• Musicalkoor Musical4All 
• CKB Popkoor / CKB Popkoor Sing it! 
• CKB Kinderkoor 
• Jongerenkoor After-8 
• Wereldmuziekensemble 
• Seniorenorkest 55+ (ook starters) 
• Kamermuziek 
• Strijkersensemble 
• Klarinetchoir 
• Trompetensemble, koperensemble 
• Percussiegroep 
• en meer ...

KORTE CURSUSSEN
Laat je inspireren! 
•  Muzikale Dreumes- of Peuterpret  

(samen met je kind/kleinkind de 
muziekwereld ontdekken)

• Stemvorming  
•  Van spijkers naar noten  

(trompet en trombone) 
•  4chords 4many songs  

(begeleid jezelf of anderen op gitaar, 
toetsen of ukelele)

HEB JE AL MUZIEKERVARING?
Dan kun je bij het CKB je kennis opfrissen en je verder specialiseren, of juist eens een ander 
instrument proberen. Ook zijn er de diverse CKB ensembles en koren die je stimuleren om 
weer eens je instrument van zolder te halen of lekker te gaan zingen. En bij de CKB Popschool 
zijn al veel ervaren muzikanten (en beginners) samen een band begonnen! 
Het CKB biedt je regelmatig het podium, o.a. in de CKB Theaterzaal, theater De Maagd,  
de Hofzaal van het Markiezenhof, Gebouw-T en bij allerlei events. Daarnaast treden heel wat 
CKB cursisten op in de voorstellingen van de vele verenigingen die de gemeente Bergen op 
Zoom rijk is, zoals bijvoorbeeld Stichting BOV en The MusiCompany. 

DUOLES 
Bijvoorbeeld met een leeftijdsgenootje,  
of met een van je ouders! 
 
Pieter (10): “Ik doe de duoles muziek 
met mijn moeder. Heel gezellig: samen 
oefenen, elkaar helpen en ook samen 
optreden. We houden gelukkig allebei 
van rock. Ik koos gitaar omdat me dat 
stoer leek, maar ik zou ook wel piano en 
drums willen leren spelen. En bij het CKB 
heb ik al het jeugdatelier gedaan. Een 
CKB cursus is superleuk, vooral als je dit 
samen met anderen doet.  Dus ik zou 
zeggen: ga ’t zeker proberen! …”  
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De felbegeerde KNA prijs
Voor muziektalenten organiseren we het KNA 
concours, waarbij je als publiek van harte 
welkom bent. Na een spannende voorronde 
kiest een jury de finalisten die een intensieve 
training krijgen om zich voor te bereiden op de 
spannende eindstrijd om de KNA trofee.  
De meest recente KNA winnaar was de jongste 
ooit: Romy de Laet!

Talenten

‘IK WAS EEN VAN DIE  
2000 DRUMMERS AAN ZEE'
Jesse (12) is begonnen aan de 
Vooropleiding Muziek bij RSG ’t Rijks, de eerste stap naar een drumcarrière. Op het CKB krijgt 
hij al zeven jaar les van Jeroen. Jesse heeft bij optredens totaal geen last van zenuwen. Jesse: 
“Bij Rick’s Tribute Concert in De Maagd heb ik Cesar Zuiderwijk nog gesproken over zijn 
project ‘2000 drummers aan zee’ … want ik was toen zelf een van die drummers! Met de 
drummer van de Bazzookas mocht ik achter de schermen bij Concert at Sea en zelfs op het 
podium spelen. Elk jaar doe ik mee met Samen Muziek Maken Geblazen. Ook was ik tamboer 
bij de Monumentendag en de Maria Ommegang. Het leukste optreden vond ik bij D’n 
Olifanten’aar. Ik heb al twee audities gedaan: voor (talentenjacht) Hotel La Pucelle én voor 
mijn toelating bij de Vooropleiding.  
 
Ik oefen veel en heb piano als bijvak. Die CKB les krijg ik van Annique. Soms is het druk in 
combinatie met mijn huiswerk, maar het lukt wel. Op school krijgen we wekelijks 
muziektheorie en podiumpresentatie. Nu zijn we hard aan het repeteren voor het 
eindspektakel, waar ik voor eerst aan meedoe. Regelmatig treed ik op in het groot orkest van 
Harmonie Kolpings Zonen, samen met mijn vader (trompet) en moeder (klarinet).”  
Jesse weet elk jaar wat hij als verjaardagscadeau wil: “Iets voor mijn drumstel!” ... 

‘DIE VREEMDE NOOT, DIE 
MAAKT HET NET SPANNEND!'

Jorn (17) is vergevorderd, hij staat voor het eindexamen Vooropleiding Muziek. Met slechts 
een minimum aan noten voor zich speelt hij minutenlang. Jorn: “Dat heet improviseren,  
iets wat ik heel graag doe. Ik probeer de ‘vreemde’ noten op te zoeken; die maken dat het 
spannend klinkt.” CKB docent Ron knikt: Jorn is klaar voor een beroepsopleiding in de 
muziek. Toch koos Jorn voor de studie biologie! “Ik blijf natuurlijk saxofoon spelen, maar  
dan in onze band, waarin ik ook regelmatig de basgitaar pak.” Jorn doet als bijvak gitaar 
(akoestisch en elektrisch). “In de zes jaar Vooropleiding werd ik regelmatig beoordeeld door 
CKB docenten, mensen van ’t Rijks en het conservatorium. Zo werd ik steeds beter en dat 
was, naast dat ik muziek maken erg leuk vind, voor mij de voornaamste reden om dit te 
doen. In het najaar deed ik mee met een compositiewedstrijd van het Nederlands Blazers 
Ensemble. Dat muziekstuk mocht ik ook spelen samen met het NBE!  
 
Een half jaar geleden ben ik samen met andere leerlingen van de Vooropleiding begonnen 
met een eigen band: ‘Blessing in disguise’. Nu bereid ik me voor op het examenconcert in de 
theaterzaal van ’t Rijks. Ik speel daar o.a. ‘Sorry’ van Kyteman.  
Het liefst maak ik jazzmuziek. Daarin heb je zoveel vrijheid, bijvoorbeeld om steeds gekkere 
dingen te verzinnen, op zoek naar de spannende tonen! …” 

Lees de complete verhalen van de CKB cursisten op:
www.ckboz.nl/cursistenaanhetwoord

Een CKB cursus is voor iedereen, want 
je kunt op je eigen niveau en in je eigen 
tempo leren. 
Onze drempels zijn zo laag mogelijk,  
maar voor sommigen mag de lat juist flink 
omhoog. Die cursisten volgen een speciaal 
talentenprogramma of doen mee met het 
KNA concours.

Vooropleiding voor jouw toekomst
Met RSG ’t Rijks en de Hogeschool voor 
Kunsten werken we samen in de 
Vooropleiding die talenten voorbereidt 
op een carrière in de muziek, dans of 
beeldende kunst. Wil je hier meer over 
weten kijk dan op: www.rsgrijks.nl

“Op je 14e al het KNA concours winnen! Trots op mijn 
dochter Romy!!” – Carmen Jacobs
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Historie, beeldend, muziek, 
dans, theater en meer...

Beleef jouw  
eigen kunst!



Cultuur is voor iedereen! Dit is het uitgangspunt van het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom, 
dat gevormd wordt door De Maagd, het Markiezenhof en het CKB. Hier komt een scala  
aan cultuur samen in een gevarieerd aanbod voor jong en oud.  
Theatervoorstellingen, concerten, allerlei cursussen muziek/theater/beeldend/dans, 
historie, exposities met bijhorende activiteiten en meer ... je beleeft het op onze eigen 
sfeerlocaties en daarbuiten.  
Het Cultuurbedrijf organiseert i.s.m. diverse organisaties ook culturele activiteiten in de 
wijk en op scholen. Professionals zorgen overal voor cultuur op maat, met volop variatie 
en lage drempels. Dus: laat je inspireren en doe mee, je bent van harte welkom! 

Samenwerken voor meer cultuur
Vernieuwing en co-creatie staan hoog in ons 
vaandel! Daarom vind je in en om Bergen op 
Zoom allerlei evenementen waarin het 
Cultuurbedrijf een creatieve rol heeft.  
Een aantal voorbeelden zijn: ProefMEI, Kunsten 
in de Monumenten, JazzBoZ en Hotel La Pucelle. 
Het Cultuurbedrijf werkt ook samen met de 
verenigingen voor verrassende Cultuur uit de 
regio-voorstellingen in De Maagd, de CKB 
Theaterzaal en Hofzaal van het Markiezenhof. 

EEN PODIUM VOL MUZIEKPLEZIER! 
Een spectaculair voorbeeld van 
drempelverlaging naar cultuur en 
samenwerking is het Leerorkest!  
Elk jaar zit het podium van De Maagd 
(twee keer) bomvol met kinderen van  
de ABBO-scholen in Bergen op Zoom  
die samen een heus symfonieorkest 
vormen. Ze spelen op violen, cello's, 
contrabassen, klarinetten, fagotten, 
hobo’s, hoorns, dwarsfluiten en diverse 
soorten slagwerk, en doen hun ouders 
compleet versteld staan! Ze hebben  
dit allemaal in één jaar geleerd van  
CKB docenten, op hun eigen school  
en wekelijks op het CKB zelf waar er  
steeds meer instrumenten bijkomen.  
En dan is het orkest compleet en ben  
je klaar voor het het grote podium: 
theater De Maagd!  
Het Leerorkest is een activiteit waar 
kinderen, docenten, ouders en personeel  
Cultuurbedrijf steeds weer naar 
uitkijken, en die alle kinderen de kans 
geeft om muziek te maken. 

Kunst & Cultuur voor iedereen! ...
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... Zo doen we dat!! 
Om zoveel mogelijk mensen kunst, cultuur en erfgoed te laten ervaren werken wij met  
onze Kunstroute. Deze route loopt als een rode draad door verschillende belevingen:  
Kunst naar keuze, Kunst beleven, Kunst en school, Kunst in de zorg, Kunst in de wijk en 
Kunst aan de top. Zo zorgen we er, met onze partners, voor dat het in Bergen op Zoom  
en omgeving aan niets ontbreekt en dat iedereen op zijn of haar manier van kunst en 
cultuur kan genieten. 

Kunst & cultuur op recept
Met allerlei kunstvormen helpen we je zo 
gezond en gelukkig mogelijk oud te worden. 
Bijvoorbeeld in ‘Tijd van je leven’ waarbij  
we samenwerken met GGD West Brabant,  
de Cultuurcompaan en De Nieuwe Veste.

Welkom in ons theater en museum!   
Hier bieden we een divers professioneel 
theaterprogramma, aangevuld met cultuur uit 
de regio en tentoonstellingen, van landelijk 
niveau en van lokale kunstenaars. Op onze 
sfeerlocaties speelt beleving de hoofdrol!

Aan de slag met: 
beeldend / dans / muziek / theater  
Ons cursusaanbod is voor iedereen: van 
piepjong tot heel oud, van prille beginner tot 
vergevorderd. Je kunt kiezen uit een scala aan 
lesvormen, op maat en op je eigen niveau.  
Heel wat CKB cursisten staan al op het podium 
en presenteren zich bij allerlei evenementen. 

Jonge talenten helpen we naar het podium
Zo bereikten al diverse CKB cursisten de 
professionele artiestenwereld. Voor talenten 
werkt het Cultuurbedrijf samen met RSG ’t Rijks 
en de Hoge school voor Kunsten in de 
vooropleiding muziek, dans of kunst.  
Ook organiseren we het KNA-concours. 

In jouw klas al heel jong kunst, cultuur  
en erfgoed ontdekken
Het Cultuurbedrijf werkt nauw samen met het 
basis- en voortgezet onderwijs waarmee we 
educatieve producten ontwikkelen.  
Voorbeelden zijn: Samen Kijken = Meer Zien: 
een vernieuwende vorm van kunst beleven in 
het Markiezenhof en het Leerorkest.

Kunst & cultuur als motor voor een fijne 
samenleving
Als wijkbewoner kom je o.l.v. een kunstenaar 
met elkaar én met cultuur in contact bij speciale 
community art-projecten van het Cultuurbedrijf 
en het Stadlander Buurtcultuurfonds.  
De kinderen genieten in hun eigen wijk van 
(gratis) naschoolse lessen dans, theater, 
muziek, beeldend en nieuwe media. 
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COMMUNITY ART
De buurt extra kleur geven, 
meedenken over het park 
en diverse activiteiten voor jong en oud: 
de Rijtuigweg in Bergen op Zoom is een 
recent voorbeeld van Kunst in de Wijk.  
Een community art-project voor en door 
de bewoners i.s.m. een kunstenaar  
(Het Cultuurvenster), Stadlander 
Buurtcultuurfonds en het Cultuurbedrijf. 
De mensen vonden elkaar in de kunst: 
gezamenlijk maakten ze een vleugeldorp 
en koetsiersverhalen voor aan de muur. 
Dit alles ter compensatie van de gekapte 
bomen die altijd het beeld van hun 
straat bepaalden, maar ook om elkaar te 
leren kennen ... en dat is zeker gelukt!  

TIJD VAN JE LEVEN  
EN WENSBREIEN
Door middel van kunst en cultuur komen 
ouderen met elkaar in contact en gaan 
ze samen aan de slag o.l.v. kunstenaars.  
De deelnemers reageren enthousiast en 
zelfs emotioneel: ‘het is fantastisch!’ 
Speciale handen speelden de hoofdrol 
bij de meest recente editie van 'Tijd van 
je Leven' in Lepelstraat.  
En bij Senioren Ontmoetingspunt Bergse 
Plaat gaven ouderen o.l.v. Maurice 
Spapens hun wensen weer in een 
droomwenskleed met droomwensboek. 
Samen met het Cultuurbedrijf wordt een 
deel van die wensen vervuld!

DE KUNST VAN HET VERBINDEN!
Het Cultuurbedrijf gaat de verbinding 
aan met diverse organisaties om zoveel 
mogelijk mensen in contact te brengen 
met cultuur! We werken bijvoorbeeld 
intensief samen met de Stichting Bergse 
Jazz Evenementen in JazzBoZ en met 
Stichting Stadlander in Hotel La Pucelle. 

•  JAZZBOZ  
De KCA Award-uitreiking waarbij 
nieuw jong jazztalent een podium 
kreeg; het Basisschoolconcert in  
De Maagd; jazz acts in de Franse tuin 
van het Markiezenhof en meer ...  
Als partner leveren we onze bijdrage 
aan het grootschalige evenement 
JazzBoZ, op 14, 15 en 16 juni 2019. 
Kijk op www.jazzboz.nl

 
•  HOTEL LA PUCELLE 

Dankzij dit initiatief van Stadlander 
wagen veel wijkbewoners de stap 
naar het podium. Onze docenten 
coachen de deelnemers bij hun rol  
in de voorstelling Hotel La Pucelle  
op 15 + 16 juni 2019 in De Maagd.  
Kijk op www.hotellapucelle.nl
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Het team educatie van het Cultuurbedrijf denkt graag mee over kunst- en 
cultuureducatie op scholen. Maar ook voor zorginstellingen, seniorenclubs, 
kinderopvang en verenigingen maken we aanbod op maat. Onze bevlogen 
en professionele docenten stimuleren de verbeelding, prikkelen de 
zintuigen en versterken zo samen de creatieve kracht!

Cumenu
De open marktplaats met kunst- en 
cultuuraanbod voor het basisonderwijs. 
Naast het eigen aanbod van het 
Cultuurbedrijf bieden wij als intermediair 
hiermee ook een platform voor 
aanbieders uit de hele regio. 

Naschools aanbod
Op diverse scholen in de gemeente 
Bergen op Zoom kunnen alle kinderen 
uit de wijk meedoen met het gratis 
aanbod na schooltijd. Lessen in muziek, 
dans, theater, beeldend en nieuwe 
media vormen een mooie kennismaking 
met kunst en cultuur.

Educatie Markiezenhof
Ook voor scholen zijn er uitdagende 
speurtochten in het stadpaleis.  
Met speciale leskisten (Romeinen in 
Nederland, Middeleeuwse stad) en ‘Een 
doos voor later’ reizen kinderen door  
de tijd. Of ze gaan op ontdekking o.l.v. 
een museumdocent. Het Markiezenhof  
heeft een prachtige educatieruimte.

Aanbod voor docenten
Begeleiding bij de invoering van  
lesmethodes kunstonderwijs; deskundig- 
 heidsbevordering en teamtraining; maar 
ook informatie en begeleiding bij de 
aanvraag van subsidies.

Een plan op maat
Elke vraag is anders. Bij de aanvraag en 
uitvoering van lessen en projecten 
houden we rekening met het soort 
school/instelling, accenten en thema’s. 
In nauwe samenwerking kunnen we het 
kunst- en cultuuraanbod integreren.

Leerorkest
In dit project leren alle leerlingen een 
muziekinstrument bespelen en ze nemen 
plaats in een echt orkest! Met dit project 
zijn de ABBO-scholen en het 
Cultuurbedrijf al een paar jaar onderweg 
in een succesvolle samenwerking waarbij 
de kinderen volop genieten van het 
samen muziek maken. 
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WIL JE ZELF OP HET PODIUM?
Bij het CKB word jij zelf een ster! 
Als Musical Kid, danser of danseres, achter een microfoon of 
met een instrument ga je zelfs het podium op! Of wie weet, 
word je een kunstenaar, want in het jeugdatelier maak je hele 
mooie kunstwerkjes met materialen die je thuis niet hebt.

Doe je mee? Kijk snel op www.ckboz.nl

VOEL JE ALS EEN RIDDER OF EEN PRINSES
In het Markiezenhof ga je op speurtocht door een echt paleis 
met leuke, spannende opdrachten. Als je dan ook nog je 
prinsessen-  of ridderoutfi t aantrekt voel je je hier helemaal 
thuis. Er is zelfs een speciale Zeeridders & Prinsessen Dag en 
in de zomervakantie kun je komen picknicken of roofvogels 
zien vliegen. Kom je ook? Je Kinder Cappuchoco staat al klaar! 

Speur alvast op www.markiezenhof.nl

26 T/M 
31/08/19 
OPEN 
LESWEEK CKB
lesrooster: www.ckboz.nl 

AL HEEL JONG 
MUZIEK MAKEN

JE EIGEN KUNST IN 
HET JEUGDATELIER

PICKNICKEN EN SPELEN 
AAN HET HOF
DIVERSE DAGEN ZOMERVAKANTIE

OP REIS DOOR HET PALEIS 
EN MEER SPEURTOCHTEN
HELE JAAR DOOR

WELKE THEATERROL 
SPEEL JIJ?

DANS JE OOK MET 
ONS MEE? 

ZINGEN IN HET 
CKB KINDERKOOR

ZEERIDDERS & 
PRINSESSEN DAG
20/10/2019

ROOFVOGELSHOWS
24+31/07/19 
3+7+10+14/08/19  13:30+15:00

1+

6+

6+

2+

8+
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VOOR DE 

KINDEREN



LUUK & LIEKE 
4+CKB Theaterzaal

zaterdag+zondag
08+09/06/19

DE EFTELING-MUSICAL 
SPROOKJESBOOM 

3+
zondag
06/10/19
13:30+16:00 UUR

2+

zondag
27/10/19
13:30 UUR

9+

vrijdag
22/11/19
19:30 UUR

4+

zondag
15/12/19
13:30 UUR

HET ZWANENMEER 

donderdag
02/01/20
19:00 UUR

JUF ROOS 
GAAT OP VAKANTIE 2+
zondag
19/01/20
13:30+16:00 UUR

6+

vrijdag
20/03/20
19:00 UUR

DE GRIEZELBUS ON TOUR

6+

zondag
03/05/20
15:00 UUR

2+
zondag
24/05/20
13:30+16:00 UUR

Vergeet niet je kleurplaat te downloaden 
op www.demaagd.nl

OP THEATERAVONTUUR!
Wie wil jij ontmoeten in De Maagd? 

Maak jij Doornroosje wakker, 
of help je Brandweerman Sam? 

Ga je vliegen met Peter Pan, gezellig zingen 
met Juf Roos, of op visite in Sesamstraat? 
Durf jij in de echte Griezelbus te stappen? 

En in de foyer eten we lekker pannenkoeken, 
ga je op de foto met jouw ster, word je 

geschminkt en swingen we op 
het sprookjesbal. Jouw theateravontuur 

kan niet meer stuk! 

SESAMSTRAAT LIVE!  
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Organiseer het  
in De Maagd of  
in het Markiezenhof!
VOOR UW PERFECTE:
| presentatie | meeting | symposium | lezing | receptie | optreden | 
expositie | congres | huwelijk | bedrijfsfeest ...

ONTDEK DE VELE MOGELIJKHEDEN: 
| combinatie van locaties | theatertechniek | catering | co-creatie ...

MEER WETEN?
Kom eens langs, we helpen u graag uw 
zakelijke of culturele evenement 
onvergetelijk te maken!
Bel voor een afspraak 0164 280503 of mail 
verhuurcultuurbedrijf@bergenopzoom.nl

Het Cultuurbedrijf beschikt over  
4 unieke locaties: theater De Maagd, 
gevestigd in een voormalige kerk; 
stadspaleis het Markiezenhof;  
het CKB (voormalige kazerne);  
de Gevangenpoort, een van de oudste 
stadspoorten van Nederland.

Elk monument heeft zijn eigen sfeer  
en dit geeft extra beleving aan uw 
evenement. Diverse zalen en andere 
ruimtes zijn op elke locatie te huur.  
De bijzondere ambiance en de vele 
mogelijkheden zorgen ervoor dat uw 
activiteit eruit springt. Met onze eigen 
professionele (theater) techniek en 
horeca bieden wij service op maat en 
denken wij graag met u mee. 

In theater De Maagd (620 stoelen), het 
CKB Theater (155 stoelen) en de Hofzaal 
Markiezenhof (120 stoelen) bieden wij 
naast het professionele theaterprogramma 
het podium aan verenigingen en andere 
culturele organisaties (o.a. Stichting BOV 
en The MusiCompany). Daarbij zijn er tal 
van mogelijkheden, waaronder een 
co-productie of co-creatie. 
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‘Met de prachtige herinneringen 
aan onze bruiloft lijkt het 
Markiezenhof nog mooier  
dan voorheen’  
Nadia en Alan

‘Bedankt voor de gastvrijhuid  
en de perfecte (technische) 
ondersteuning van onze  
musical Grease’ 
The MusiCompany 
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WWW.DEMAAGD.NL
WWW.MARKIEZENHOF.NL

WWW.CKBOZ.NL

WWW.CULTUURBEDRIJFBERGENOPZOOM.NL




