Voor de gasten:

Voor de vrijwilligers:

> Een gast van Avondje-Uit kan per kwartaal maximaal 5 uitjes kiezen. Maar u
kunt ook een zelfgekozen uitje (buiten het programma om) opgeven.

> Alle vrijwilligers krijgen geregeld van de Avondje-Uitcoördinator een mail met een aantal
door de gasten aangevraagde uitjes. U kiest welke uitjes u wilt begeleiden. Deze mailt u
terug naar de coördinator.

> Geef de gewenste uitjes zo vroeg mogelijk door naar de coördinator
Yvonne Cras :
– via het antwoordkaartje naar Avondje-Uit, Kap.Heerenstr. 60, 5683EG Best
– of mail ze na coordinator@avondje-uit-best.nl (= Yvonne Cras)
– óf bel ze door via -nummer 06-38444600 van Avondje-Uitcoördinatie
> Wanneer u een voorstelling wilt bezoeken met rollator of in een rolstoel, dien
gelieve u dit bij aanmelding voor die voorstelling door te geven
> De coördinator van Avondje-Uit kiest een vrijwilliger uit die u thuis zal komen
ophalen en zal begeleiden tijdens het uitje. Deze zal u ongeveer een week
vóór de datum van het uitje opbellen om een afspraak te maken hoe laat
hij/zij u zal komen ophalen
> .Het is mogelijk dat er nog meer gasten mee zullen gaan, die zich voor hetzelfde uitje hebben opgegeven.
> De kosten van een uitje zijn: het entreekaartje + mogelijke reserveringskosten.
+ vervoerskosren. Voor vervoer wordt een vast bedrag van € 5.00 per gast
berekend, ongeacht de bestemming en het aantal medereizigers.
Bij uitjes in Best wordt € 2,50 voor het vervoer gerekend.
> Het totale bedrag zal binnen enkele weken na het uitje automatisch worden
geïncasseerd van uw bankrekening. Daarvoor hebt u bij de inschrijving voor
Avondje-Uit een doorlopende machtiging ondertekend.
> Als u onverwacht verhinderd bent, geef dit dan tijdig door aan de coördinator
Die zal proberen het bestelde of gekochte kaartje voor iemand anders te
gebruiken of bij het theater in te ruilen voor een tegoedbon. Lukt dat, dan zal
er niets van uw rekening worden afgeschreven.
> Bij andere problemen: neem contact op met de coördinator (zie hierboven)

> De coördinator kiest voor elk uitje de vrijwilligers die meegaan en mailt dat door, alsook
de telefoonnummers van eventuele andere vrijwilligers naar het zelfde uitje. U kunt onderling afspraken maken over vervoer en aankomsttijd
> Een à twee weken vóór de voorstelling krijgt u de kaartjes of e-tickets thuis bezorgd en
een mail met gegevens over de gast(en), het uitje, de locatie, parkeerplekken (als moeilijk te vinden) en een declaratieformulier
> .U belt ca. een week vóór het uitje elke gast om af te spreken hoe laat u hem thuis komt
ophalen. Plan het zo dat u ruim vóór de voorstelling ter plekke bent. Bel liefst enkele
dagen van tevoren ter herinnering nog eens.
> Op de dag van het uitje bent u de gastheer/gastvrouw. Haal uw gasten bij de voordeur
op. Help eventueel bij het lopen; loop langzaam. Neem bij aankomst jassen aan en
breng die bij vertrek weer terug. Help uw gasten overal waar dat nodig is. Haal ook de
drankjes die de gasten hebben besteld (en die ze zelf ter plekke betalen).
Breng ze terug naar huis en begeleidt hen tot aan de voordeur.
> Vul na thuiskomst het declaratieformulier in. Van het entreekaartje krijgt u als vrijwilliger
de eerste € 15 vergoed. Alles daarboven kunt u declareren, alsook de werkelijke vervoer- en parkeerkosten. Ook kunt u desgewenst een kleine donatie invullen.
Het eindbedrag kan positief of negatief of nul zijn.
Op het declaratieformulier meldt u ook hoe het uitje is verlopen en is ervaren
> Mail de declaratie binnen een week naar het vermelde e-mailadres, ook als het € 0,- is.
> Als u moet betalen, boek het dan binnen een week naar NL18RABO0155275003 t.n.v.
Avondje-Uit. .Als u geld krijgt, zal dat binnen enkele weken worden overgeboekt.
> Bent u voor het uitje onverwacht verhinderd, geeft dat dan zo snel mogelijk door aan de
coördinator; die probeert dan een andere vrijwilliger te vinden.

> Alle vrijwilligers en gasten zijn verzekerd via een collectieve vrijwilligersverzekering. Schade moet direct na het uitje worden gemeld aan de coördinator.
> Door de aanmelding voor een activiteit gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
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Riksjatocht of
op de duofiets

Laat u rijden op de riksja (alleen voor wie slecht ter been is) of de duofiets (als u
zelf af en toe meetrapt) voor een tochtje door de natuur. U kunt kiezen uit vele
routes: naar de Heilige Eik, Spoordonkse watermolen, kasteel Henkenshage,
kasteel Stapelen, Schutskuilen, of waar u maar heen wilt. Terrasje onderweg.
Bezoek in één tocht met de riksja, duofiets of auto een verschillende mooie kapellen in de omgeving van Best en steek een kaarsje aan. Onderweg legt u aan bij een
terrasje voor een koffie/theepauze met appelgebak. U krijgt er een boekje bij. Over
alle kapellen in de omgeving van Best

Biobest+ films

Een door uzelf gekozen
voorstelling

In 2021 is er elke donderdag- en vrijdagmiddag weer een Biobest+ film met gratis
koffie/thee én cake. Maximaal 30 stoelen en op 1,5 meter afstand. We weten nu
nog niet welke films. Haal voor het filmprogramma de BioBestplus folder bij de
kassa of kijk op de website www.biobest-theater.nl/specials/biobest-plus
Weet u dat u ook naar andere uitjes kunt gaan dan die in dit programma staan? Het
geeft niet welke, maar niet verder dan 20 km vanaf Best, Onze coördinator koopt er
graag een kaartje voor en zoekt er ook een vrijwilliger bij.

April
Do 1 april

19.00 uur € 26.00 De Schalm
Veldhoven

Do 1 april

19:15 uur € 24.00 Blauwe Kei
Veghel

Woe 7 april 19:15 uur € 24.00 Markant
Uden

Do 8 april

19:15 uur € 29.35 Markant
Uden

Karin Bloemen
Billie, Aretha, Norah,
Amy… Karin!
Vuile Huichelaar:
Het feest kan beginnen

Karin Bloemen is bekend van haar grote, extravagante personality shows, maar
haar eerste grote liefde is toch: zingen! In deze voorstelling gaat ze ‘old school’
helemaal voor de muziek, samen met de Old School Band.
Al jaren vieren de dames van Vuile Huichelaar op theatrale wijze het
leven. Elke nieuwe voorstelling van Paulette Willemse en Saskia van
Zutphen laat een spoor van vrolijke en opgekikkerde vrouwen achter en
ze deden dat tot voor kort voor volle zalen.

Christel de Laat:
Zijn daar nog
vragen over?
Maaike Widdershoven e.a.:
Toen was geluk heel gewoon.
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Waarom kussen we elkaar bij een ontmoeting drie keer? Waarom is koffie en thee
bestellen tegenwoordig zo’n gedoe? Geen wereldproblemen maar alledaagse
zaken die vragen bij Christel opwerpen. U gaat ongedwongen een avondje
ontspannen lachen over alledaagse dingen. Zijn daar soms nog vragen over?
Een speciaal gemaakt programma om iedereen een hart onder de riem te steken.
In deze heftige tijden is het fijn om even alles om je heen te vergeten en weg te
dromen of mee te deinen op de meest ontroerende, grappige en herkenbare
liedjes die dit trio voor het voetlicht heeft gebracht.

Vr 9 april

20:15 uur € 29.40 Muziekgebouw Philharmonie Zuid-Nederland:
Eindhoven
Brunello’s mooiste Mahler

Blumine is misschien wel een van Gustav Mahlers mooiste delen, met een rijke
orchestratie, boordevol melancholie en tedere melodieën. Kijk uit over de velden,
hoor de vogels fladderen en ruik de bloemen.

Vr 9 april

20:30 uur € 22.50 Theater aan
de Parade
Den Bosch

Aaf Brandt Corstius
Welkom bij mijn
zielige jeugd

We bevinden ons in het ouderlijk huis en dalen af naar de kelder. Het staat vol met
dozen en één voor één haalt Aaf de dia’s tevoorschijn. We kijken samen jarentachtig tv. Van Annie tot de kinderen Von Trapp. Aaf Brandt Corstius laat zien dat een
zielige jeugd een goudmijn kan zijn.

Veldhuis en Kemper:
Zonder Meer

Een intiem programma met grappige verhalen over deze bijzondere tijd en ruime
aandacht voor hun mooiste, liefste én leukste liedjes uit hun eindeloze oeuvre. Een
heerlijk dik uur Remco en Richard en een vleugel, met anekdotes en liedjes in hun
puurste vorm. Luchtig, indringend én komisch.

Za 10 april 20:00 uur € 25.00 Theater aan
de Parade
Den Bosch
Zo 11 april

15:00 uur € 26.25 Theater aan
de Parade
Den Bosch

Di 13 april

13.30 uur € 2.50

Vr 16 april

19:00 uur € 27.50 Theater aan
de Parade
Den Bosch

Natuurgebied
rondom best

Zo 18 april 14:15 uur € 29.40 Muziekgebouw
Eindhoven

Di 20 april

20:00 uur € 29.50 Theater aan
de Parade
Den Bosch

Di 20 april

13.30 uur € 2.50

Stef Bos:
Speelt

Wat achterbleef na deze verwarde tijd is een man, een man die liever zingt dan
ooit, een man die op avontuur ging, een man voor wie het theater altijd zijn echte
huis zal blijven. Hij heeft al te lang stilgezeten, dus hij komt met meer zin dan ooit.

Korte, begeleide
IVN-voorjaarswandeling

Deze wandeling is vooral bedoeld voor iedereen die graag een kortere wandeling
loopt onder begeleiding. Het duurt anderhalf uur, het tempo is niet hoog het gaat
over goed begaanbare paden en er zijn rustmomenten onderweg. De natuurgidsen
vertellen over wat u onderweg tegenkomt. Startpunt: BestZOO, Broekdijk 15

Gerard Maasakkers
Ik loop

Wat klein is maakt hij groot, wat persoonlijk is maakt hij herkenbaar.
Zo is Gerard op z’n best. Wat hij zingt is altijd dichtbij, warm, persoonlijk, ontwapenend. Nieuwe liedjes én klassiekers, een heerlijke avond
dus. Frank Cools en Mike Roelofs komen weer met hem mee.

Philharmonie ZuidNederland:
Sheherezade

Vanmiddag hoort u de symfonie Sheherazade van Rimsky-Korsakov, een meesterwerk vol opzwepende melodieën en orkestrale schittering. De ter dood veroordeelde prinses Sheherezade verleidt de sultan elke avond een nieuw verhaal te
vertellen. Vóór de pauze Paganini’s Vioolconcert nr.1 n Rossini’s La gazza ladra.
Interviewer Eddy van der Ley neemt Willem van Hanegem mee op reis door zijn
voetballeven aan de hand van videobeelden. Met o.a. aandacht voor het totaalvoetbal van Oranje en het WK van 1974 in West-Duitsland. U ziet de Kromme zoals hij
in al zijn puurheid is: kritisch, betrokken, met een geheel eigen, unieke en soms wat
dwarse kijk op voetbal en het leven.’

Willem van
Hanegem:
Een avond met de
Kromme

Natuur rondom IVN-lentewandeling
De Vleut

Beleef-de-seizoenenwandeling o.l.v. natuurgidsen van 5 á 6 km door de natuur
rondom De Vleut om de sfeer en kracht van de natuur zien, voelen en beleven.
Startpunt is de Natuurpoort aan de Koppelstraat.
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Wo 21 april 16.30 uur € 17.00 Proeflokaal
Bregje
Oisterwijk

3 gangen menu

Do 22 april 20:15 uur € 17.50 Lievekamp
Oss

Films: Laurel en Hardy

Vr 23 april

Michael David &
The Gospel Session

21:00 uur € 25:00 Theater aan
de Parade
Den Bosch

Proeflokaal Bregje staat voor lekker én betaalbaar eten. De heerlijkste gerechten,
met zorg samengesteld. Alles voor een goede prijs. Na het succes van vorige jaren
gaan we nog een keer naar Bregje voor een heerlijk 3-gangen menu.
Vier Laurel & Hardy-films worden deze avond op het filmdoek vertoond
als The Silent Movie Project. Tijdens de film zal pianist Stephan Graf von
Bothmer vanachter de vleugel de bijbehorende pianomuziek verzorgen.
Michelle David & The Gospel Sessions brengen hun meest kleurrijke en diverse
werk tot nu toe naar Den Bosch. Een hartverwarmende inspirerende muzikale
avond vol soul, blues, jazz, afrobeat en natuurlijk gospel!

Za 24 april 20:15 uur € 24.60 Muziekgebouw Philharmonie Zuid-Nederland:
Eindhoven
Dmitri Liss laat The Bells luiden

Chef-dirigent Dmitri Liss bekroont het seizoen met een van zijn lievelingswerken.
The Bells van Sergej Rachmaninov is een indrukwekkende ode aan het klokkengelui in ons leven.

Zo 25 april 20:15 uur € 22.50 De Schalm
Veldhoven

Een waardig eerbetoon aan The Everly Brothers door dé Nederlandse rock’n’roll
tributeband, Hits zoals Wake Up Little Susie, Bird Dog, Til I Kissed You en All I
Have To Do Is Dream, klinken alsof Don en Phil vlak voor je staan. Ondertussen
hoort u anekdotes uit de levens van de Everly Brothers en ontstaan van nummers

Everly Brothers

Do 29 april 20.15 uur € 22.00 Muziekgebouw Maestro Jules
Eindhoven
Ravel’’s Bolero

Stand-up dirigent Maestro Jules vertelt over de Bolero van Ravel toe, Wat maakt
het domweg herhalen van eenzelfde melodie zo geniaal? Ondersteund door beelden en live gespeelde muziekfragmenten. Daarna volgt de integrale uitvoering van
Ravels spectaculaire meesterwerk door ruim 100 musici.

Mei
Zo 2 mei

11.00 uur Gratis

Heilige Eik
kapel
Spoordonk

Openlucht Maria-mis met zang en
muziek.

Di 4 mei

19.30 uur Gratis

Heilige Eik
kapel
Spoordonk

Processie met gildes
en dodenherdenking.

Vr 7 mei

20.00 uur € 29.50 Theater aan
de Parade
Den Bosch

De 1e zondag in mei is er vanouds de bedevaart naar de Heilige Eik.
On¬der het groen vóór de kapel is het bij de openluchtmis dan een drukte
van belang en worden de mooiste Maria-liedjes gezongen vanaf 12.00 uur
Vanuit Oirschot en Middelbeers trekken acht gildes in processie naar de Heilige Eik
kapel, waar een dodenherdenking voor de gevallenen in WO II plaatsvindt met o.a.
het spelen van de Last Post, het lezen van een gedicht en bloemlegging

Tineke Schouten
Puur Tineke
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Tineke Schouten brengt ongedwongen humor in de vorm van liedjes, sketches en
persoonlijke verhalen naar het podium in haar nieuwe voorstelling puur Tineke

Vr 7 mei

20:15 uur € 12.50 Vestzaktheater Steven Brunswijk
Son

Za 8 mei
Zo 9 mei

Hele
dag

Za 8 mei
Zo 9 mei

13.30 uur € 5.00

Gratis

Volharding
Best

Allerlei molens
rondom Best

Wo 12 mei 20:00 uur € 39.50 Theater aan
de Parade
Den Bosch

Sinds het begin van de mensheid wordt het vrouwelijk geslacht als ‘zwakker’
gezien. Maar niets is minder waar! Ik heb geleerd van verschillende
powervrouwen in mijn leven zoals mijn moeder en mijn vrouw. Een vrouw kan
heel veel dingen ook veel beter dan een man. MAAR NIET ALLES!

Molenrondleiding
en molenfilm

Op deze Nationale Molendag zijn – als corona het toestaat – alle molens
van Nederland open voor bezoek. In Best bent u welkom in 'De Volharding'. Er zijn dan molenrondleidingen van onder tot boven. Moeite met
traplopen? Geniet dan van de mooie film die van deze molen is gemaakt

Molentocht
per auto, riksja
of duofiets

Wij hebben twee mooie molentochten uitgestippeld vanuit Best, die u per auto, riksja of duofiets kunt afleggen. Zo kunt u de molens bekijken in Oirschot, Moergestel, Oisterwijk, Nuenen, Lieshout, en/of de Hooidonkse en Collse watermolen. En u
krijgt er een informatief en kleurrijk boekje 'Molentocht vanuit Best' bij.
Hét perfecte uitje voor de echte James Bond fans! Tim Akkerman, Dorona Alberti
en het Metropole Orkest slaan de handen ineen en dompelen zich onder in de wereld van spionage en glamour. De meest iconische songs van vroege en recentere
James Bond-films komen in dit theaterconcert voorbij

Metropole Orkest:
The music of James Bond

Wo 12 mei 20.30 uur € 20.00 Verkadefabriek Panama pictures:
Den Bosch
The future is not what it
used to be

Een meeslepende mix van circus, dans en muziek. Zwevende objecten vormen een
surrealistisch universum, waarin de performers hoog in de lucht balanceren elkaar
vasthoudend boven de gapende afgrond. Zo ontrafelen ze de samenhang tussen
tijd en zwaartekracht. Zonder houvast begeven ze zich in het luchtledige.

Wo 12 mei 21:00 uur € 29.50 Theater aan
de Parade
Den Bosch

Lovestreams, maar dan live! Trijntje Oosterhuis maakt een optreden kleiner en intiemer dan ooit met het theateroptreden van haar populaire Lovestreams! Het pu
bliek krijgt de mogelijkheid om nummers aan te vragen, of om nummers en verzoekjes op te dragen aan geliefden, een vriend, een vriendin of andere dierbare.

Trijntje Oosterhuis:
Lovestreams live

Francis van Broekhuizen Francis van Broekhuizen, een van de bekendste operazangeressen van Nederland,
komt met haar eigen theaterrecital: een concert, theatercollege en cabaretvoorstelBij twijfel hard zingen
ling ineen. Ze neemt u mee op reis, zingt haar favoriete aria’s en liederen, vertelt
waarom die muziek haar zo raakt, en wat in haar persoonlijke leven speelt.

Do 13 mei

20:30 uur € 25.00 Theater aan
de Parade

Za 15 mei

20:30 uur € 20.00 De Schalm
Veldhoven

Fred Delfgauw:
In de wachtkamer van de liefde

Zo 16 mei

16:00 uur € 19.50 Theater aan
de Parade

Vera Mann
Goesting

Theatermaker en meesterverteller Fred Delfgaauw, winnaar van de
theaterpublieksprijs, laat in deze solovoorstelling bijzondere karakters
op onnavolgbare wijze tot leven komen, zoals Sjonnie, de bajesklant,
een doorrookte weduwe en meneer De Peuter.
De Vlaamse Vera Mann heeft goesting om te zingen, te spelen, verhalen te vertellen en vooral heel veel goesting in het leven zoals het zich aandient! Ze neemt je
mee op een ontroerende en muzikale reis, met verhalen over een vrouwenleven
over toevallige ontmoetingen, over familiegeheimen en liefdesperikelen.
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Zo 16 mei

20:15 uur € 35.85 Markant
Uden

Wo 19 mei 12:00 uur € 16.00 Hof Huibers
Mierlo

Elvis Tribute:
Return to Vegas

Waan je in de glitterstad Las Vegas om de allermooiste songs van Elvis Presley te
beluisteren. Beleef het samen met een 70-koppig orkest en een live band op deze
bijzondere avond uit!

Asperge verwennerij.

Bent u een liefhebber van asperges? Dan is het zeker de moeite waard om u op te
geven. We gaan heerlijk genieten van een ‘onderonsje met de witte dame’. U gaat
genieten van verschillende gerechten, gemaakt van asperges.

Do 20 mei

20:15 uur € 26.25 Lievekamp
Oss

Do 20 mei

19:30 uur € 17.50 De Schalm
Veldhoven

Vr 21 mei

20:15 uur € 15.00 Vestzaktheater Savannah
Son

Vr 21 mei

20.00 uur € 38.50 Theater aan
de Parade
Den Bosch

Vr 21 mei

20.15 uur € 33.00 Muziekgebouw Hong Kong Philharmonic
Eindhoven
Orchestra: Titaan

Het Nederlandse dirigeerfenomeen Jaap van Zweden en ‘zijn’ Hong Kong Philharmonic Orchestra zijn de gedroomde combinatie voor een indrukwekkende uitvoering van Mahler's Eerste. Titaan is de titel en dat is niet zomaar.

Za 22 mei

20:15 uur € 29.40 Muziekgebouw Philharmonie Zuid-Nederland
Eindhoven
Mendelssohn Italiaanse

Zo weemoedig als Schumann in zijn Pianoconcert, zo opgewekt is Mendelssohn in
zijn Vierde Symfonie. Net als Mozarts Dertiende Symfonie is het een reisverslag
over Italië. Richard Egarr is met zijn onstuimige musiceervreugde de gastdirigent.

Za 22 mei

19:30 uur € 25.85 Markant
Uden

Je moet het zien en horen, en dan komt de overtuiging: 'I'm a believer', en mogelijk
'Forever in bluejeans' samen met 'Sweet Caroline' en 'Cracklin Rosie' is het
genieten van deze Neil Diamond Tribute', compleet met 14 muzikanten!

Ma 24 mei 13.30 uur € 5.00

Omgeving
van Best

Scapino Ballet:
The Great Bean

Eveline van Rijswijk
Onewomanshow

Theatrale dans in de sfeer van de 'roaring twenties’. U ziet een wereld vol glitter en
glamour, opkomst van de jazz, Hollywood, variété op Broadway met dans in nieuwe
stijlen als charleston en tapdans, de aanstekelijke Gipsy jazz van Django
Reinhardt, de mystiek van Peer Gynt, circusacrobaten en goochelacts.
De Slimste-Mens-finalist Eveline van Rijswijk presenteert in deze onewomanshow
‘Einde Verhaal’ een scherpe, grappige en confronterende mix van theatercollege en
cabaret. Wat is nog goed en wat is fout? De held van vroeger is nu een schurk, Het
draait allemaal om de worsteling met onze identiteit
De band Savannah neemt u mee naar de hoogtijdagen van de country en rock‘n-roll. De jaren 50, 60 en 70, toen mooie liedjes van Johnny Cash, The Mave ricks, Buddy Holly, Jim Reeves en vele anderen die de hitparade domineerden.

Herman van Veen:
76 – Dat kun je wel
zien dat is hij

Neil Diamond
Tribute
Nat. kastelen dag
Kastelentocht
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In zijn show 76, dat kun je wel zien dat is hij, betreedt Van Veen de bühne en blikt
terug op het verleden, trekt conclusies die het heden hem brengt en maakt een
optimistische en ook realistische voorspelling voor de tijd die komen gaat.

Op deze 2e Pinksterdag zetten 100 kastelen in Nederland hun poorten wijd open.
Voor Avondje-Uit hebben we twee route uitgestippeld langs meerdere kastelen om
te bezoeken: kasteel Geldrop, kasteel Heeze, kasteel Heeswijk, kasteel Henkenshage en kasteel Maurik. U krijgt er ook het boekje 'Kastelentocht rondom Best' bij.

Ma 24 mei 10.00 uur Gratis

Heilige Eik
kapel
Spoordonk

Processie + H.Mis in
de openlucht met
harmonie en koren

Elk jaar wordt op 2e Pinksterdag het Mariabeeldje vanuit de St. Petruskerk door het
Oirschotse gilde in processie overgebracht naar de Heilige Eik kapel, waar een
openluchtmis plaatsvindt, die wordt opgeluisterd door de Oirschotse harmonie en
Oirschotse koren. Na de mis is er koffie met cake voor iedereen.

26, 27 mei 20.15 uur € 16.00 Verkadefabriek Panama pictures
28, 29 mei
Den Bosch
Road to Panama

Voel ze boven je hoofd zwieren in een spectaculaire acrobatische reis op de grens
van dans en circus. Balancerend aan touwen dagen twee mannen elkaar uit.
Jonglerende mannen-in-pak laten voortdurend ballen verschijnen en verdwijnen.
In en acrobatische duet weten Francesco en Tarek op te gaan in elkaars lichamen.

Do 27 mei

20:30 uur € 22.50 Theater aan
de Parade
Den Bosch

Nadat hij in 2018 ‘The Voice of Holland’ won, dook Jim van der Zee het theater in
en bracht twee albums uit. Zijn album, ‘Starting the Engine’ vormt het startschot
voor een theatertournee met covers van de legendes die hem inspireren, maar laat
hij vooral ook zijn eigen werk horen.

Vr 28 mei

19.30 uur € 19.00 De Schalm
Veldhoven

Thijs van de Meeberg:
Meer dan mogelijk

Kun je meer jezelf zijn dan je vroeger was? Cabaretier Thijs van de Meeberg, een
zelfbewuste man met een hond, vindt van wel. Hij heeft duidelijke doelen voor
ogen, een opgeruimd huis en louter heldere gedachtes, maar ook: al die onvervulde verlangens en dat de realiteit keihard botst met verwachtingen.

Vr 28 mei

19:15 uur € 27.85 Markant
Uden

Heel Holland Lacht

Een koekje van eigen deeg? Of wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt
opgediend? Heel Holland Lacht is een knipoog naar het immens populaire bakprogramma van dit moment en staat garant voor een avond onbezonnen lachen!

Za 29 mei

19:15 uur € 31.35 Markant
Uden

Za 29 mei
zo 30 mei

Komt
nog

Komt
nog

Brabanthallen
Den Bosch

Jim van der Zee
Staring the Engine

3J’s

Na het succes van de Heroes of Music tour van 2018 en met het oog op de anderhalve-meter-regels, hebben de 3JS besloten hun programma voor het voorjaar van
2021 om te gooien. Met een akoestische band zullen ze met een nieuwe Heroes Of
Music Unplugged show door het land trekken.

Poppen- en berenbeurs

Op deze beurs ziet u veel mooie, door hobbyisten zelfgemaakte poppen, teddyberen en poppenhuizen. En ook een schat aan mooie, antieke poppencollecties en
oud speelgoed van binnen- en buitenlandse deelnemers.

Viggo Waas &
Peter Heerschop

Peter Heerschop en Viggo Waas wachten op een bijzondere gebeurtenis. Eentje
die volgens hen zéker komt. Maar het blijft akelig stil. Daarom blikken ze nu terug
op alles wat ze samen hebben meegemaakt. En dat is nogal wat!

Juni
Di 1 juni

20:30 uur € 25.00 Theater aan
de Parade
Den Bosch

Do 3 juni

19;30 uur €10.00 Muziekgebouw Masterclass Boris Giltburg
Eindhoven

Een kijkje in de wereld van de piano en de professionele uitvoeringspraktijk.
Meesterpianist Boris Giltburg geeft les aan begaafde pianostudenten over de
pianosonates van Beethoven en brengt ze de fijne kneepjes van het vak bij.
–6–

Vr 4 juni

20:15 uur € 19.00 Schalm
Veldhoven

Za 5 juni

19.30 uur € 17.50 De Schalm
Veldhoven

Zo 6 juni

15:00 uur € 42.00 Muziekgebouw
Eindhoven

Wo 16 juni 20:30 uur € 25.35 Theater aan
de Parade
Den Bosch
Do 17 juni
t/m 20 juni

Komt nog Gratis

Rik Hoogendoorn:
Oppas Opa

Fuad Hassen:
Remmende
voorsprong

Wo 23 juni 20:15 uur € 22.50 De Schalm
Veldhoven

Do 24 juni

18.00 uur € 26.00 Vingerhoeds
Oirschot

Za 26 juni

19:15 uur € 25.85 Markant
Uden

Een avondje ongedwongen comedy, humor in perfectie, frisse inzichten, dat
zeggen ze over zijn voorstelling. Fuad houdt met kinderlijke verwondering van
kleine dingetjes in het leven, die hij op onnavolgbare wijze kan opblazen. En wat
als er een klein dingetje net anders was verlopen? Was de wereld dan anders.

Willeke Alberti

Willeke Alberti, viert haar 75 jaar met een verjaardagstournee langs vele zalen.
Samen met het publiek en haar live band haalt ze herinneringen op uit haar ruim
60-jarige carrière. Een imposante loopbaan met vele grote hits zoals ‘Mijn
Dagboek’, ‘Samen Zijn’, ‘Spiegelbeeld’ en ‘Telkens weer’.

Wim Daniëls
Koken met taal

Dommel in
Den Bosch

Rik Hoogendoorn is opa geworden van een kleinzoon waar hij één dag in de week
op past. Dat herinnert hem aan zijn eigen jeugd en vaderschap. Hij ziet overeenkomsten maar vooral verschillen tussen hoe er in drie generaties werd en wordt
gedacht over het krijgen en opvoeden van kinderen en verwondert zich over het
ontpoppen van de watjes generatie.

Letters, woorden, zinnen, leestekens, ze zijn als de ingrediënten voor het bereiden
van een maaltijd. In dit geval is taalexpert Wim Daniëls de kok, de taal kok, die laat
zien wat er allemaal voor lekkers gemaakt kan worden met taal
Bosch
Parade

Unieke kunstmanifestatie te water met Jheronimus Bosch als inspiratiebron. Het is
een drijvende optocht van kunstwerken en performances, een theatraal en
muzikaal kunstenspektakel te water. Nieuwsgierig? Kijk op boschparade.nl

Four Seasons:
Van Vivaldi tot Piazzolla

Vanavond worden zowel Vivaldi's als Piazzolla's 'Vier Jaargetijden'
gespeeld en toegelicht. Men zal ongetwijfeld tot de ontdekking komen
dat ondanks de verschillende achtergrond en stijl van de componisten
ze toch compositorisch veel met elkaar gemeen hebben.

3 gangen menu.

Henk Poort
en de Helden

Hoeve 1827 bestaande uit het bekende café Vingerhoeds en het restaurant De
Verwennerij. In het restaurant gaan we genieten van een proeverij van verschillende voorgerechten, hoofdgerecht keuze uit vis, vlees of vegetarisch en als afsluiter
genieten van verschillende kleine desserts.
In Henk Poort en de Helden klinken de mooiste songs uit opera, musical en het
Nederlands repertoire. Ze vormen samen een sterk persoonlijk verhaal. We
ontmoeten zijn voorbeelden en inspiratiebronnen: de helden van het Jordaanlied
(Willy en Johnny), van de opera en de helden uit zijn persoonlijk leven.
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Nog te
bepalen

14.00 uur € 8.00

Binnendieze
Den Bosch

Za 26 juni

20:15 uur € 29.50 Muziekgebouw Jazz Orchestra:
Eindhoven
The Story of Nina Simone

Langs de route door de Binnendieze staan beelden uit de schilderijen van Jeroen
Bosch. Vanaf de steiger Zuidwal vaart u eerst onder de stad door en vervolgens
door het Hellegat (spannend: donker en smal) naar De Groote Hekel, waar u onder
een van de togen kunt genieten van de bijzondere film ‘Hemel en Hel’.

Jeroen Bosch
vaartocht
door Binnendieze

Samen met singer-songwriter Sabrina Starke zoekt het Jazz Orchestra van het
Concertgebouw de rafelranden op in het wonderschone en zeer persoonlijke
oeuvre van Nina Simone.

Het bestuur van Avondje-Uit,
Carla van Eldijk
Yvonne Cras
Ineke ten Kate
Bram Flierman
Jacqueline van Boven
Margriet Vader
Anke Lips
John Peeters
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