Voor de gasten:
> Een gast van Avondje-Uit kan per kwartaal maximaal 5 uitjes kiezen.
> 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 naar coordinator@avondje-uit-best.nl
– óf bel ze door via nummer 06-38444600 van Avondje-Uitcoördinatie
> Wanneer u een voorstelling wilt bezoeken met rollator of in een rolstoel, dan
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.
+ vervoerskosten. Voor vervoer wordt een vast bedrag van € 5.00 per gast
berekend, ongeacht de bestemming en het aantal medereizigers.
Bij uitjes in Best met vervoer zal € 2,50 voor het vervoer worden 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)

Voor de vrijwilligers:
> 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.
> 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.

Januari 2022
Dagelijks

Overleg € 5.00

Omgeving van
Best

Dagelijks

Overleg € 8.50

Binnendieze
Den Bosch

Kapellekestocht

Bezoek de mooiste kapellen in de omgeving van Best en steek er een kaarsje
aan. Dit kan met de auto, duofiets of riksja. U krijgt er een geïllustreerd boekje
bij, met verhalen over alle 20 (!) kapellen in een straal van 10 kilometer rondom Best.

Rondvaart
Binnendieze

In steden als ‘s-Hertogenbosch zijn er nog grachten die de oude nederzetting
omringen. Een rondvaart over de Binnendieze neemt je mee naar andere tijden met verhalen die een tourgids graag vertelt. Dit uitje vind je regelmatig terug in ons programma. Let op: niet toegankelijk als je slecht ter been bent.

Elke
14.00u
donderdag
& vrijdag

€ 8,00

Biobest
Best

Plus+ films

Elke donderdag- en vrijdagmiddag worden er in Biobest geselecteerde kwaliteitsfilms vertoond (voorheen ‘Biobest 50 Plus’ genoemd, maar nu voor alle leeftijden)
Er wordt een gratis kopje koffie/thee bij geschonken met cake. Voor 2022 was het
Plus+ programma nog niet bekend. Haal hiervoor t.z.t. een folder bij de kassa of
raadpleeg www.biobest-theater.nl/50plus.php of kijk geregeld in Groeiend Best.

Bijna elke
week

Meestal
13.30

€ 2,50

Omgeving
van Best

IVN Natuurwandelingen

Bijna elke week is er wel een natuurwandeling in de natuurrijke omgeving van
Best, telkens door een ander natuurgebied. Datums, bestemmingen en
vertrektijden kunt u vinden op de website www.ivn.nl/afdeling/best/activiteiten

Bijna elke
maand

20.00u

gratis

Prinsenhof
Best

Lezingen van
Dye van Best

Bijna elke maand, meestal op een woensdagavond om 20.00 uur organiseert de
erfgoedvereniging (= heemkundekring) Dye van Best een lezing door een deskundige spreker over een interessant onderwerp. Deze vindt u aangekondigd op de
website www.dyevanbest.nl/nieuws-en-agenda/lezingen en in Groeiend Best.

Dagelijks
t/m 6 jan

Overleg € 5.00

De Vleut
Best

Kerststallentocht met de
riksja of duofiets.

In de voortuinen aan de kerststallenroute door de Vleut zijn meer dan 80 kerststallen te bewonderen. Rondom de Mariakapel een levensgrote kerststal met
engel hoog in de boom. Vanaf 17.00 uur zijn alle kerststallen verlicht. Te bekijken te voet of per fiets; voor wie slecht ter been is ook op een riksja of duofiets.
U wordt dan thuis opgehaald. Wel ruim van tevoren aanmelden.

Di 4 jan

Overleg € 5.00

St. Jan
Den Bosch

Kerststal
St. Jan

De kerststal in de Sint Jan kathedraal trekt jaarlijks zoveel duizenden bezoekers dat hij nog t/m 30 januari te bewonderen is. Hij behoort dan ook tot de
fraaiste kerststallen van Nederland met realistische dieren en grotere beeldengroepen, elk jaar weer anders.

Do 6 jan

20:15

Markant
Uden

€ 28.50

Huisvrouwen
bestaan niet.

“Het leven is soms net een vuilniszak, er kan altijd nog wat bij.” Of je nou ziek,
verliefd, vrolijk of verdrietig bent, de was wacht nooit. Net als de rest van het
huishouden. En dat terwijl je gewoon wil léven. In deze voorstelling ziet u drie
vrouwen die totaal verschillend omgaan met de combinatie relatie, werk, kinderen, vrienden en familie en elkaar proberen te overtuigen van elkaars gelijk.
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Vrij 7 jan

20:15

€ 28.50

Schalm
Veldhoven

Hoog Spel

Zat 8 jan

20:15

€ 35.00

Schalm
Veldhoven

Zat 8 jan

20:15

€ 28.70

Muziekgebouw
Eindhoven

Zo 9 jan

13:30

Gratis

‘t Tejaterke
Best

Nieuwjaarsconcert
Harmonie St Cecilia

Do 13 jan

13:30

€ 22.50

Vleutse Hoeve
Best

Workshop Klompen
beschilderen

Do 13 jan

20:15

€ 39.50

Muziekgebouw
Eindhoven

Giovanca geeft
een ode aan
Diana Ross

Vrij 14 jan

20:15

€ 29.00

Markant Uden

Zat 15 jan

20:15

€ 35.00

Markant Uden

Zat 15 jan

20:30

€ 14.50

Tejaterke Best

Ode aan Elvis

Dit toneelstuk draait om een moord en om de vraag wie het gedaan heeft. Was
het degene die met het mes in zijn hand boven het lijk stond, zijn praktisch ingestelde echtgenote of de plots verschijnende buurman met vreemde trekjes?
Met grote namen als, Johnny Kraaijkamp Jr. Doris Baaten en Trudy Labij.
De carrière van de legendarische Elvis Presley was één grote aaneenschakeling van hits. Daaruit selecteerden de Symphonic Harmonia en Rock Band
Franz in deze voorstelling de beste nummers, in combinatie met enkele minder
bekende pareltjes. Luister naar de King zoals u dat nog nooit eerder deed.

Philharmonie
Zuidnederland:
Nieuwjaarsconcert

Dit nieuwjaarsconcert is een sprankelend vuurwerk van hoogtepunten uit de
Italiaanse film- en operamuziek. Zoals de Triomf-mars uit Verdi’s opera Aïda,
Morricone’s meeslepende muziek voor de zoet swingende soundtrack van La
Dolce Vita, het virtuoze Tromboneconcert van Nino Rota. Gelukkig Nieuwjaar!
Traditiegetrouw verzorgt de Bestse harmonie ook dit jaar weer een nieuwjaarsconcert. Eerst hoort u het Beginnersorkest, gevolgd door het ‘Klein orkest’ van
muzikanten in opleiding en daarna het ‘Groot orkest’ van volleerde muzikanten
met een fraaie mix van verschillende muziekstijlen.
Bij de Vleutse Hoeve gaat ieder een houten klomp beschilderen.
Een leuke workshop onder het genot van koffie met gebak. En je
houdt er een fraaie klomp aan over. Voor bij je thuis op de
schouw of een andere opvallende plek.
Met liedjes, bewerkingen en verhalen neemt Giovanca je mee door de verschillende hoogtepunten in Diana’s carrière; van de sixties tot nu, van The
Supremes naar The Wiz, tot de grand diva die haar 75ste verjaardag in volle
glorie vierde. Een avond met de bekendste hits, groots en intiem.

Story of Sting

Het Zwanenmeer

Spectaculair concert van de veelzijdige en eigenzinnige muziek van Sting met
zijn band The Police, uitgevoerd door de top live band Legends Remastered.
U hoort hits als Roxanne, Englishman In New York en Message in a Bottle. En
verrassende speciale bewerkingen van Desert Rose en It’s Probably Me.
Het Zwanenmeer is een balletvoorstelling vol romantiek met fantastische muziek. Het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan brengt een sprookjesachtige
uitvoering van deze klassieker. Een versie die jong en oud betovert.

Pieter Jouke met
Laars lappen
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In Laars Lappen trakteert Pieter Jouke u op interessante inzichten en hilarische grappen. Volgens NRC is Jouke “uitgegroeid tot een alternatief voor Herman Finkers en Kees Torn, taalkunstenaars die momenteel niet op de podia te
vinden zijn. Zijn associaties zijn geestig en vindingrijk”.

Zo 16 jan

14:30

€ 6.50

Hofdael Geldrop Bkant:
Zandgrond

BKant (spreek uit “bekant”) brengt eigen werk in de Nederlandse taal. Nou ja,
met een Brabantse tongval. Er wordt (semi-)akoestisch gespeeld. “Zandgrond”
bevat liedjes over vroeger en vandaag, over leven en dood en over Brabant en
onszelf. Soms weemoedig, of met een lach, maar altijd origineel.

Ma 17 jan

20:00

€ 31.50

Parktheater

Plien en Bianca

Di 18 jan

20:15

€ 23.00

Schalm
Veldhoven

Christel de Laat

Wo 19 jan

14:00

€ 18.50

Frisz Best

Do 20 jan

20:15

€ 42.50

Muziekgebouw
Eindhoven

Do 20 jan

20:00

€ 34.50

Parktheater
Eindhoven

Zo 23 jan

11:30

€ 8.50

Tejaterke Best

Zo 23 jan

16:15

€ 18.75

Biobest Best

Opera Tosca,
live vanuit Londen

Do 27 jan

20:00

€ 37.50

Parktheater
Eindhoven

Igone de Jongh

Ze zijn terug! Plien & Bianca, een genre op zich. Met hun
meesterlijke typetjes, scherpe dialogen en een sublieme
timing.
In Hoe dan?!, is Christel de Laat weer ouderwets op dreef. Moeiteloos pakt ze
de draad op van haar vorige shows en vertelt op volstrekt eigen wijze over
haar worsteling met het leven. Het zijn als vanouds weergaloos hilarische verhalen.
High Tea Bij lunchroom Frisz aan de Hoogstraat houden ze van (puur) eten en gezelligheid. Elke keer maken ze er een feestje van. Wij gaan genieten van een heerlijke High Tea met zoet en hartige gerechtjes.

Frans Bauer

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? Zorg dan dat je erbij bent!
Het oog van de In Het Oog van de Storm volgen we André en Madeleine die al meer dan 50
storm.
jaar gelukkig getrouwd zijn. Hij was ooit een succesvol schrijver, maar de
laatste tijd is hij vergeetachtig en verward.

Soepconcert:
Keltische folkmuziek

The Mummers maken Keltische folkmuziek (Iers, Schots) met uitstapjes naar
Noord-Amerikaanse en Bretonse (F) verhalende liederen en melodieën. De
bijbehorende sferen variëren van zeer gevoelig tot uitermate opzwepend.
Na afloop een heerlijke kop soep met en broodje.
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U bent live getuige van de opera Tosca, opgevoerd in Royal Opera House.
Het gaat over de romantische wereld van schilder Cavaradossi en zijn sensuele minnares Tosca, waarin baron Scarpia kwaadaardig intrede doet. De liefde
en het kwaad komen oog in oog te staan. Vanaf de demonische eerste akkoorden tot aan de gewelddadige wending op het einde blijft de spanning hoog.
Igone de Jongh is prima ballerina, gelauwerd en bejubeld, voormalig eerste
soliste van Het Nationale Ballet. Zij was tot nu toe alleen te bewonderen in
gerenommeerde opera- of ballethuizen in New York, Parijs, Sint-Petersburg of
Amsterdam. Dit is haar eerste solo optreden in de theaters van ons eigen land.

Zo 30 jan

14:00

€ 12.50

Tejaterke Best

Ja Zuster,
nee Zuster

Wie kent “Ja zuster nee zuster” niet van de tv in de 60-er jaren met teksten en
liedjes van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink, zoals “Wil u een stekkie van
de fuchsia” en “Mijn opa”. Dit kunt u nu zien spelen in ons eigen Tejaterke.
Liever een avondvoorstelling? Kijk dan op zaterdag 5 februari 2022.

Di 1 febr. & 18:00
Wo 2 febr.

€ 26.00

D’n Hut
Wintelre

Wo 2 febr.

20:00

€ 26.50

Parktheater
Eindhoven

Paulien
Cornelissen
cabaret

Do 3 febr.

13:30

€ 22.50

Vleutse Hoeve
Best

Workshop
Klompen beschilderen

Vrij 4 febr.

20:00

€ 39.50

Parktheater
Eindhoven

Amélie,
de Musical

Voor het eerst als musical: een ontroerend sprookje van nu in de romantische
stad Parijs. Daar leidt ze een rustig leventje als serveerster, totdat ze ontdekt
wat ze wil met haar leven: anderen helpen om liefde en geluk te vinden, op
haar eigen unieke en betoverende manier. Dan wordt ze zelf verliefd en kan
Amélie zich voor het eerst in haar leven niet meer verbergen.

Vrij 4 febr.

20:30

€ 20.00

Schalm
Veldhoven

Fred Delfgaauw
‘In de wacht-kamer
van de liefde’

Op onnavolgbare wijze laat Fred Delfgauw, winnaar van de Toneelpublieksprijs, de personages tot leven komen die door Paul van
Vliet, Hans Dorrestijn, Freek de Jonge, Jeroen van Merwijk en
Sjaak Bral voor hem zijn bedacht, zoals Sjonnie, de bajesklant, de
doorrookte weduwe en meneer De Peuter.

Zat 5 febr.

20:15

€ 34.75

Markant
Uden

Musical
The Visit

Deze musical vertelt het bloedstollende verhaal van miljardair Claire Zachanassian, die na 40 jaar terugkeert naar het verarmde stadje Güllen. De inwoners staan wanhopig aan de rand van de afgrond, hopen te profiteren van haar
fortuin. Claire biedt hun twee miljard, op één voorwaarde: de dood van haar
jeugdliefde Alfred. Een overweldigend dilemma tussen geld en geweten.

Zat 5 febr.

20:00

€ 12.50

‘t Tejaterke
Best

Februari 2022
4 gangen diner

Er heerst een Brabantse gemoedelijkheid bij restaurant d’n Hut in Wintelre,
gelegen aan de grens van de Oirschotse hei en bij Airport Eindhoven.
We gaan er genieten van een overheerlijk 4 gangen diner.
We leven in onzekere tijden, maar wanneer zijn die ‘tijden' precies begonnen?
Paulien Cornelisse vermoedt 50.000 jaar geleden, om 3 uur ’s middags, want
dat is het onzekerste moment van de dag. Het beste wat je kunt doen, vindt
Paulien, is de onzekerheid te accepteren, omarmen en een plekje geven in je.
Bij de Vleutse Hoeve gaat ieder een houten klomp beschilderen.
Een leuke workshop onder het genot van koffie met gebak. En u
houdt er een fraaie klomp voor bij u thuis op de schouw aan over.

Ja Zuster,
nee Zuster

Wie kent “Ja zuster nee zuster” niet van de tv in de 60-er jaren met teksten en
liedjes van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink, zoals “Wil u een stekkie van
de fuchsia” en “Mijn opa”. Dit kunt u nu zien spelen in ons eigen Tejaterke.
Liever een middagvoorstelling? Kijk dan op zondag 30 januari 2022.
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Ma 7 febr.

20:15

€ 32,00

Muziekgebouw
Eindhoven

Janine Jansen &
Denis Kozhukhin
Sonates

Di 8 febr.

20:30

€ 24.50

Parktheater
Eindhoven

Do 10 febr. 20:15

€ 27.50

Markant Uden

Vrij 11 febr. 20:15

€ 28.70

Muziekgebouw
Eindhoven

Zat 12 febr. 20:15

€ 22.50

Schalm
Veldhoven

Zat 12 febr. 20:30

€ 15.00

Parktheater
Eindhoven

Zat 12 febr. 19:00

Vrije
bijdrage

Lidwinakerk
Best

Lidwina in concert

Di 15 febr.

20:30

€ 22.50

Parktheater
Eindhoven

Cliënt E.Busken

Do 17 febr. 11:00

€ 22.50

Loods 20
Helmond

Karin Bruers:
Love is
wonderful
Wie slaapt er
op de bank?

Op viool en piano hoort u drie sonates: Schubert – Sonate in A "Gran Duo",
met een uitbundig, harmonisch scherzo en een wiegend en zonnig eind.
Beethoven - Sonate nr. 9 “Kreutzer" dat vol zit met virtuoos, springerig spel,
Brahms - Sonate nr. 3 in d, geïnspireerd door het diepblauwe meer in Thun.
Geniet van een humoristisch bad van liefde. Karin Bruers op haar best, recht door
zee en kort door de bocht. Maar ze bedoelt het goed! Volgens Karin zijn de zeven
hoofdzonden de vijand. Ze fileert ze één voor één.
Ook te boeken op vrijdag 11 maart 2022.
Een doldwaze komedie vol Haagse intriges, achterkamertjespolitiek en draaikonterij! John, een begeerlijke vrijgezel, maakt snel carrière in politiek Den
Haag. Hij zal de aankomende verkiezingen wel winnen, maar dan klopt studente Emma bij hem aan, behoorlijk zwanger en op zoek naar onderdak ….

Philharmonie Zuidnederland: Ravel
Hillbilly Moonshiners
folkband

In een schaarsverlicht Spaans café klimt een meisje op tafel en begint de bolero te dansen, steeds feller, tot alle stamgasten in extase raken. De opzwepende orkestmuziek van Ravel vol Spaanse kleuren brengt iedereen in vervoering.
De Nederlandse band The Hillbilly Moonshiners brengt hun tribute aan de
Britse folkband Mumford and Sons. Ze spelen wereldhits als I Will Wait, Lover
of the Light en natuurlijk Little Lion Man. Maar ook minder bekende songs en
de covers die ook Mumford and Sons in hun liveshows ten gehore brengen.

Lisa Ostermann
cabaret

Lisa Ostermann won in 2020 alle prijzen op het Leids Cabaret Festival. Vanavond gaat het over enthousiasme, wanhoop en hulpmiddelen waarmee we de
sfeer erin proberen te houden. En over hoe weinig de sfeer zich daarvan aantrekt. Scherpe grappen en muzikale intermezzo’s van een breakdancegroep.
In de “Ronde kerk’ van Best kunnen we maandelijks genieten van
een aankomende muzikant of een prachtig koor. Wie dat vanavond is, was bij het drukken van dit programma nog niet bekend,
Lees het in Groeiend Best of op de website lidwinaconcerten.nl.
Tegen zijn wil verblijft meneer Busken op de gesloten afdeling van een instelling voor hoogbejaarden. Hij voelt zich er als een kleuter behandeld en weigert
te spreken. Hij geeft zich over aan een stroom van herinneringen en observaties van zijn medebewoners en het verplegend personeel. Raaskalt hij of is hij
– zoals hij zelf beweert – nog bij zijn volle verstand?

Edah
Museum
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We beginnen deze dag met een kijkje in het EDAH museum. Wie heeft daar
nu geen herinneringen aan. Na een kleine lunch maken we dan een stop in het
draaiorgelmuseum van Helmond. Allemaal op dezelfde locatie.

Do 17 febr. 20:15

€ 25.00

Muziekgebouw
Eindhoven

Maaike Ouboter
& Eric Corton

Maaike Ouboter en Eric Corton gaan de dialoog aan met het publiek. Deze
muzikale avond staat in teken van het leven - loslaten, vasthouden, over hoeveel liefde er in verdriet zit én maken ze samen muziek. Op deze manier maken ze je deelgenoot van hun beider wereld van kwetsbaarheid en doorzetten.

Vrij 18 febr. 20:15

€ 31.00

Markant Uden

Zat 19 febr. 20:15

€ 38.50

Blauwe Kei
Veghel

Zo 20 febr. 16:15

€ 18,75

Biobest Theater Royal Opera House
Best
Romeo en Juliette

Op deze Valentijnsmiddag kunt in Biobest life kijken naar het klassieke ballet
Romeo and Juliet in het Royal Opera House in Londen. U gaat zien hoe twee
verliefde jongelingen uit elkaar vijandig gezinde families, hun weg vinden in het
kleurrijke, levendige Verona van de renaissance – met een dramatische afloop.

Zo 20 febr. 14:15

€ 32.00

Muziekgebouw
Eindhoven

Seldis brengt samen met 9 top-musici een programma vol persoonlijke verhalen over het leven op de planken, gecombineerd met prachtige populaire muziek. Een verrassend programma waarin Seldis zichzelf in vieren deelt en met
vier Dominics muziek maakt. Hoe dan?

Do 24 febr. 14:00

€ 24.00

Textielmuseum
Tilburg

Dana Winner:
One moment

Zangeres Dana Winner vertelt haar persoonlijke en muzikale verhaal. Het
wordt een emotionele en onvergetelijke avond, waarop vanzelfsprekend ook
de grote Nederlandstalige en Engelstalige hits aan bod komen.

Henk Poort
& Big Band

Henk Poort, begonnen als operazanger, gaat nu op tournee met zijn eigen HP
Bigband en met het mooiste materiaal uit het American Songbook, Het was
een wens van Henk om dit te realiseren en dat gebeurt nu. Zie ook op 17 mrt.

Dominic Seldis

Rondleiding en
bezichtiging museum

We worden ontvangen met koffie en heerlijk appelgebak. Daarna krijgen we
onder leiding van een gids een rondleiding in dit prachtige museum. In de
werkplaats van het TextielLab kun je zien hoe kunstenaars en ontwerpers bezig zijn met het maken van vernieuwende modecollecties en kunstwerken,

Maart 2022
Vr 4 mrt

20:30

€ 23.00

Markant Uden

Sven Figee op
hammondorgel
en piano

Een soloprogramma van Sven Figee op hammondorgel en piano met muziek
van Bach, Vivaldi en Satie. Dat laat hij moeiteloos overvloeien in werken van
Thelonious Monk naar The Beatles, via Booker-T en Jimmy Smith naar eigen
werk. Komt deze datum niet uit? Kijk dan naar Zondag 20 maart!

Zo 6 mrt

15:00

€ 20.00

’t Tejaterke
Best

Caramba:
Dichterbij

De Nederlandstalige band rond zanger/tv-presentator Joris Linssen geeft een
theaterconcert vol mooie muziek, ontroerende teksten met veel energie en lol.
Ze brengen pareltjes van streekartiesten in hun dialect of streektaal omgezet
naar het Nederlands en in een Caramba-jasje gestoken.
De studenten, die een horeca-opleiding doorlopen bij De Rooi Pannen school,
staan graag voor ons klaar om te zorgen voor een kostelijke beleving tijdens
een 3-gangen lunch.

Wo 9 mrt.

12:00

€ 13.50

De Rooi Pannen 3-gangen lunch
Eindhoven
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Vr 11 mrt

20:15

€ 23.00

Markant
Uden

Karin Bruers:
Love is
wonderful

Geniet van een humoristisch bad van liefde. Karin Bruers op haar best, recht
door zee en kort door de bocht. Maar ze bedoelt het goed! Volgens Karin zijn
de zeven hoofdzonden de vijand. Ze fileert ze één voor één.
Ook te boeken op dinsdag 8 februari 2022.

Zat 12 mrt

19:30

Vrije
bijdrage

Lidwinakerk
Best

Lidwina in Concert

Zat 12 mrt

20: 30

€ 8.00

‘t Tejaterke
Best

Maas:
Klassiek
ontmoet pop

Zat 12 mrt

20:15

€ 22.50

Schalm
Veldhoven

Zat 12 mrt

20:15

€ 28.70

Muziekgebouw
Eindhoven

Zo 13 mrt

11:30

€ 8.50

‘t Tejaterke
Best

Zo 13 mrt

16:15

€ 18.75

Biobest Theater Opera
Rigoletto
Best

Di 15 mrt

18:00

€ 34.00

Zusje
St. Oedenrode

Do 17 mrt

13:30

€ 22.50

Vleutse Hoeve

Maandelijks kunnen we in de “Ronde kerk’ van Best genieten van
een prachtig koor. Welk koor er op deze dag gaat optreden is bij
het drukken van het programma niet bekend, maar het zal zeker
de moeite waard zijn. Zie Groeiend Best of lidwinaconcerten.nl
5 Topmuzikanten zorgen voor een tijdloze ontmoeting tussen grote klassieke
meesters en iconen uit de popmuziek. Beleef hoe het werk van componisten
als Bach, Rossini en Beethoven prachtig samengaat met muziek van o.a. The
Beatles, Stromae en Prince.

Top 1000

Philharmonie
Zuidnederland

Een heerlijk nostalgische avond met prachtige evergreens, zoals Het Dorp van
Wim Sonneveld, Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses
Shaffy, maar ook Nights In White Satin van The Moody Blues, songs van The
Beatles, Tom Jones, André Hazes, ABBA, Bee Gees en Elvis Presley.
Vanavond gaat gastdirigent Gabor Káli u betoveren met dartele en weemoedige volksklanken uit Roemenië, en ook met muziek van de Nederlandse
Wilms, zijn Tweede Pianoconcert, een pareltje! Na de pauze Beethovens toneelmuziek voor Egmont. Strijd, onderdrukking, moed en bevrijding.

Soepconcert

Ook dit seizoen zijn er een vijftal Soepconcerten gepland in ’t Tejaterke. Na
ontvangst in de foyer gaat u luisteren naar een concert van 1 á 1,5 uur. Na afloop een heerlijke kop soep en een broodje. Wie er op 13 maart het concert
verzorgt, is op dit moment nog niet bekend.
U bent nu in Biobest life verbonden met de Royal Opera in Londen om de moderne opvoering van Verdi’s opera Rigoletto mee te beleven. Die speelt zich af
in een meedogenloze wereld van luxe decadentie, corruptie en maatschappelijk verval. U ziet macht tegenover onschuld, lelijkheid tegenover schoonheid.

Tapas eten.

Klompen Schilderen

Avondvullend bourgondisch genieten in de aantrekkelijke entourage en gezellige sfeer van restaurant ‘t Zusje. We gaan
tapas eten en versbereide kleine gerechtjes, die je de hele
avond mag bestellen. Indien vol: zie ook donderdag 24 maart.
Bij de Vleutse Hoeve gaan we een houten klomp beschilderen.
Een leuke workshop onder het genot van een kopje koffie en
gebak. En iets moois om mee te nemen naar huis.
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Do 17 mrt

20:15

€ 38.50

Blauwe Kei
Veghel

Henk Poort
& Big Band

Henk Poort, begonnen als operazanger, gaat nu op tournee met zijn eigen HP
Bigband en met het mooiste materiaal uit het American Songbook, Het was
een wens van Henk om dit te realiseren en dat gebeurt nu. Zie ook op 19 febr.

Vrij 18 mrt

20:15

€ 28.70

Muziekgebouw
Eindhoven

Vrij 18 mrt

19:30

€ 20.00

‘t Tejaterke
Best

ABBA Tribute

Zat 19 mrt

20:00

€ 8.00

‘t Tejaterke
Best

Woensels Muziek Corps

Zat 19 mrt

20:15

€ 29.50

Blauwe Kei
Veghel

Dennis Aarssen
met bigband

Zat 19 mrt

20:15

€ 28.00

Markant
Uden

Zo 20 mrt

20:30

€ 23.00

Markant
Uden

Do 24 mrt

18:00

€ 34.00

‘t Zusje
St. Oedenrode

Do 24 mrt

14:00

€ 9.00

‘t Tejaterke
Best

Philharmonie
Zuidnederland:
Filmmuziek

Muziek van filmcomponisten zit via onze lievelingsfilms diep in het geheugen. ’
De componisten bepaalden de sfeer van films, ook nu nog. U hoort vanavond
klassieke meesterwerken uit films als Pirates of the Caribbean, La Vita è Bella, ET en nog veel meer. Een feest van herkenning!
In de concerten van ABBA Tribute worden uw oren weer gestreeld door veel
klassieke ABBA hits, als “Dancing Queen”, “Waterloo”, “Mamma mia” en andere hits die ABBA tussen 1972 en 1982 heeft uitgebracht,
Om de twee jaar geeft het opleidingsorkest van het Woensels Muziek Corps
een groots concert. In 2022 is ’t Tejaterke in Best het decor voor het project:
“Kijk mee met WMC”. U wordt getrakteerd op filmmuziek door de jaren heen.
Dat wordt vergezeld door zang, dans, leuke acts en beelden via de beamer.
Dennis van Aarssen komt met negen bigband muzikanten naar theaters om
elke dag weer te vieren. Ze spelen een verrassende combinatie van herkenbare hits van o.a. Frank Sinatra, Michael Bublé, Jamie Cullum en songs uit
hun eigen repertoire.

Bonita Avenue

Sven Figee op
hammondorgel
en piano

In dit spannend familiedrama gaat het om het gevaar van geheimen en hoe
goed je anderen echt kunt kennen. Siem Sigerius, wiskundige en oud-judoka
heeft het al ver geschopt en zijn carrière stijgt tot grote hoogte, totdat Siem
privé steeds verder weg zinkt in een poel van leugens en bedrog. Wie houdt
wat geheim? Wie kan hij vertrouwen? Siem gaat een wurgend lot tegemoet.
Een soloprogramma van Sven Figee op hammondorgel en piano met muziek
van Bach, Vivaldi en Satie, Die laat hij moeiteloos overvloeien in werken van
Thelonious Monk naar The Beatles, via Booker-T en Jimmy Smith naar eigen
werk.

Tapas eten.

Avondvullend bourgondisch genieten in de aantrekkelijke entourage en gezellige sfeer van restaurant ‘t Zusje. We gaan
tapas eten en versbereide kleine gerechtjes, die je de hele
avond mag bestellen. Indien vol: zie ook dinsdag 15 maart.

Kolder in de In een klein dorpje beneden Eindhoven bestaat nog altijd een buurtsuper. Een
Polder
sociaal ontmoetingspunt voor de dorpsbewoners, waarbij iedereen elkaar kent.
Maar de zaken lopen steeds verder terug en Henk en Annie kunnen het hoofd
nauwelijks boven water houden. Het wordt nog erger, als een grote keten
plannen heeft voor een echte supermarkt, vlakbij de buurtsuper.
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Zo 27 mrt

14:15

€ 22.40

Muziekgebouw
Eindhoven

Philharmonie
Zuidnederland:
Vuurvogel

Met zijn ballet De Vuurvogel brak Stravinsky door. Meestal horen we in de
concertzaal alleen de Suite, maar vanmiddag het complete ballet, waarin alle
orkestregisters worden opengetrokken. Een buitenkans om dit kleurrijke
meesterwerk van de Russische grootmeester in zijn totaliteit te beleven.

Zo 27 mrt

20:00

€ 9.00

‘t Tejaterke
Best

Kolder in de
Polder

Zie de omschrijving bij donderdag 24 maart.

Di 29 mrt

20:00

€ 28.50

Parktheater
Eindhoven

Do 31 mrt

20:00

€ 28.50

Parktheater
Eindhoven

Do 31 mrt

20:15

€ 30.00

Blauwe Kei
Veghel

Marc Marie
Huijbregts

Marc-Marie is uitgesproken. Maar is hij ook uitgesproken? Is hij pas sinds kort
uitgesproken of was hij altijd al uitgesproken? Kortom een avond met de
uitgesproken Marc-Marie Huijbregts.

Stef Bos

'Vanaf de eerste noot tot het laatste woord kippenvel en pure emotie! We
hebben in Nederland maar weinig artiesten die zich zo mooi puur en in warme
emoties kunnen geven aan het publiek', schreef een bezoeker vorig jaar na
een bezoek aan een voorstelling van Stef Bos.
Jon van Eerd

Het bestuur van Avondje-Uit:
Carla van Eldijk
Yvonne Cras
Ineke ten Kate
Bram Flierman
Jacqueline van Boven
Anke Lips
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Een nieuwe klucht, waarin twee politieagenten opdracht krijgen een illegaal
huis van plezier op te rollen. Maar dat gaat niet zomaar. Madame Claude en
haar assistente Bibs zijn de twee dienders steeds te vlug af. De hoofdcommissaris wil de tent uit wanhoop sluiten. Maar dan trekken de dienders stiekem ten
strijde om de dames op heterdaad te betrappen. Met een verrassend einde….

Avondje-Uit – coördinatie:
Kap. J.A.Heerenstraat 60, 5683EG Best
Tel. 06-38444600
E-mail: coordinator@avondje-uit-best.nl
Website: www.avondje-uit-best.nl
Secretariaat:
Klabots 15, 5683LJ Best
E-mail: info@avondje-uit-best.nl
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