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cabaret

CHRISTEL
DE LAAT

‘christel de laat’
Vrij 6 okt / 20:15 uur / €14,00

lokaal

cabaret

KARIN BRUERS
& NOL HAVENS
‘Bruers haalt uit’

DO 2 nov / 20:15 uur / €18,00

cabaret

COR
SARA KROOS
SWANENBERG e.a. ‘ZOder verdoving’
ZO 8 okt / 14:30 uur / €12,50

DO 9 nov / 20:15 uur / €21,00

Brabantse verhalen- en liedjesmiddag
met Cor Swanenberg, Annelieke Merx,
Nelleke de Laat en Henk Verhagen.

toneel

cabaret

(voor mantelzorgers)

HENRI VAN LOON
‘Sleutelmoment’

Vrij 13 okt / 20:15 uur / €17,00

lokaal

TONPRAATAVOnd
Zat 14 okt / 20:15 uur / €12,50

Jaarlijkse tonpraatavond met in de
ton: Wichard de Benis, Rob van Elst,
Hans Eijkemans, Jan Strik, Rien van
Geneugten en Frans Bevers.

kindervoorstelling 2+

‘WE HEBBEN ER
EEN GEITJE BIJ’

ZO 22 okt / 10:30 uur / €8,50

Een beeldende, interactieve en intieme
voorstelling voor de allerkleinsten..

muziek

ANDERMANS
VEREN LIVE
Vrij 27 okt / 20:15 uur / €16,00

Een muzikaal cabaretgezelschap
dat het Nederlandstalige theaterlied
levend houdt. Samen met Kick van
der Veer zoeken ze aan de hand van
een thema de mooiste, grappigste en
vreemdste liedjes van de afgelopen
100 jaar bij elkaar.

‘MET DE MANTEL
DER LIEFDE’
Vrij 10 nov / 20:15 uur / €15,00

In deze theatermonoloog maken we
kennis met de 80-jarige Lowie, die
veel zorg nodig heeft. Zijn zoon Kobe
probeert zoveel mogelijk hulp te bieden.
Een prachtig, kwetsbaar theaterstuk
met een humoristisch trekje.

cabaret

LEON VAN
DER ZANDEN

kindervoorstelling 2+

‘NIJNTJE OP
DE FIETS’

college

MICHAEL
BOOGERD

‘Interview en interactie’
DO 23 nov / 20:15 uur / €15,00

muziek

GERARD VAN
MAASAKKERS
’40 jaar liedjes’

DO 30 nov / 20:15 uur / €17,00

muziektheater

‘Vreemde Vogels’

‘In volle bloei’

ENGE BUREN

Woe 3 jan / 15:00 uur / €8,50

Vrij 16 mrt / 20:15 uur / €16,00

De voorstelling wordt gespeeld in een
herkenbaar decor waarin de wereld
van Nijntje, leuke liedjes en de iconische tekeningen van Dick Bruna op
een verrassende manier een rol spelen.

kindervoorstelling 4+

cabaret

BERT GABRIELS
‘Gelukszoeker’

DO 18 jan / 20:15 uur / €15,00

familievoorstelling

BRANDWEERMAN SAM

‘Brandweerman Sam
redt het Circus’
Zat 20 jan / 15:00 uur / €16,50

‘IK ZOU WEL EEN
KINDJE LUSTEN’
ZO 18 mrt / 10:30 uur / €8,50

Een gevarieerd optreden waarbij de
kinderen luidkeels mee kunnen zingen
en dansen!

muziektheater

LOS THEATER
‘Vast’

DO 22 mrt / 20:15 uur / €12,50

college

SIMEK ONTMOET
DO 29 mrt / 20:15 uur / €15,00

impro

OP STERK WATER
‘hotel’

DO 25 jan / 20:15 uur / €18,00

‘Kameleon’

DO 16 nov / 20:15 uur / €17,00

muzikaal cabaret

Invoelend en meegaand interviewt
Martin Simek zijn gasten in de setting
van de theaterzaal. Zijn gasten zijn
BN’ers uit de politiek, de culturele
hoek, sport of uit het bedrijfsleven.

KARIN BLOEMEN
Vrij 13 apr / 20:15 uur / €30,00

Een programma vol energie en inspiratie,
zodat u als publiek na afloop weer
helemaal opgeladen bent en voelt: de
bloei van mijn leven is nu! Vol overgave
zet ze al haar talenten in om dat doel te
bereiken. Bloemen in volle bloei!

college

ABDELKADER
BENALI, BRAM
BAKkER & HANS
KOELEMAN
DO 19 apr / 20:15 uur / €18,00

Drie mannen met een heel
verschillende achtergrond. Maar alle
drie hebben ze van hardlopen een
bezigheid gemaakt die een cruciale
plaats inneemt in hun leven. Wat
beweegt de hardloper?

RENE VAN MEURS cabaret
STEVEN
‘Ik beloof niks’
DO 22 feb / 20:15 uur / €16,00
BRUNSWIJK
muziek

LIEVE BERTHA

DO 5 apr / 20:15 uur / €12,50

Eric Corton

MA - HUGO BORST

KINDERKERST
POPCONCERT

PIETER DERKS

€75,0

Koop nu een TheaterPASpoort!

Wat houdt het PASpoort in?

.p.

€75,00 p

naar keuze
• zes theatervoorstellingen
voorstellingen
• voorrang bij reservering
• gratis theaternieuwsbrief
dan
een TheaterPASpoort, stuur
Kom je graag in het bezit van
met
Wij nemen vervolgens contact
deze kaart aan ons retour.
zes voorstellingen je kiest.
je op om te horen voor welke

...........................................................

Naam: ...............................................................................................................

.....................................
Voorletters:..........................................................................

.........................

Telefoon:

M/V
............

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................

E-Mail: ...............................................................................................................

Wat houdt het PASpoort in?
• zes theatervoorstellingen naar keuze
• voorrang bij reservering voorstellingen
• gratis theaternieuwsbrief
Kom je graag in het bezit van een TheaterPASpoort, stuur dan
deze kaart aan ons retour. Wij nemen vervolgens contact met
je op om te horen voor welke zes voorstellingen je kiest.

Naam: ..........................................................................................................................................................................

Telefoon:

muziek

THE BEST OF
BRITAIN
DO 26 apr / 20:15 uur / €23,00

Met de grootste hits van Engelse
bodem zet The Best of Britain
wederom een avondvullend
muziekspektakel op de planken.
Een feest van herkenning met o.a.
Syb van der Ploeg, Edward Reekers,
Maarten Peters en Brenda van Aarsen.

heerlijke gerechten | live muziek | kinderactiviteiten
www.heerlijkheesch.nl | Proef de gezelligheid

(BRABONEGER)
‘Als ik mezelf kon zijn’

De lefgozers van Lieve Bertha maken
geen cabaret, geen film, geen
ZO 8 apr / 14:30 uur / €20,00
popmuziek. En toch ook allemaal wel.
Spontaan, recht voor zijn raap, met veel
Zat 16 dec / 15:00 uur / €10,00
Ma stond altijd klaar voor haar zoon.
humor en lef.
Nu draait ‘meneer Alzheimer’ de
rollen om. Maar hoe zorgt een zoon
Wel eens een peuter - wild zwaaiend
voor zijn moeder? De tragikomische
met zijn fopspeen - zien headbangen? cabaret
solovoorstelling Ma is gebaseerd op
Of zesjarigen onbevreesd – in gestrekte
het boek dat Hugo Borst schreef over
draf- zien stagediven? Het zou zo maar ‘Spot’
de aftakelende geest van zijn moeder.
kunnen bij het Kinderkerst popconcert! Vrij 9 mrt / 20:15 uur / €20,00

Koop nu een TheaterPASpoort!
0 p.p.

Voorletters:........................................................................................................................................M/V

Zaterdag 20 mei 17.30 - 01.00 uur
Zondag 21 mei 14.00 - 22.00 uur

DO 1 mrt / 20:15 uur / €15,00

jeugd

Pim en Pom maken een feestelijke
voorstelling over jarig zijn en héél
oud worden! Vol met muziek en
vrolijke liedjes.

op de misse in heesch

‘Blow me Away’

cabaret

ZO 22 apr / 10:30 uur / €8,50

culinair
genieten

GERTJAN VERBEEK cabaret
ROB EN EMIel
‘Interview en interactie’
Vrij 30 mrt / 20:15 uur / €18,00

‘HET FEESTELIJK
FIEPBOEK’

................................................................................................................................................................

E-Mail: ........................................................................................................................................................................

Nieuw!

Theater
PASpoort
Zes voorstellingen voor € 75,00 p.p.
Info: info@de-pas.nl | 0412 - 451 634

Met dank aan

college

Vrij 2 feb / 20:15 uur / €15,00

kindervoorstelling 3+

‘t Dorp 86a
Heesch

Voor jou!
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