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.

April 2022
Vrij 1 april

20:15

€ 28.70 Muziekgebouw
Eindhoven

Vrij 1 april

20:30

€ 19.00 Verkadefabriek
Den Bosch

Di 5 april

13:30

€ 5.00 Omgeving van
Best

Kapellekestocht

Do 7 april

13:30

€ 22.50 Vleutse Hoeve
Best

Workshop Klompen
beschilderen

Vrij 8 april

20:00

€ 34.50 Parktheater
Eindhoven

Vrij 8 april

20:15

€ 21.00 Verkadefabriek
Den Bosch

Vrij 8 april

20:15

€ 26.50

Zat 9 april

19:30

€ 20.00 Legerplaats
Oirschot

Muziekgebouw
Eindhoven

Philharmonie Zuidnederland
Muziek van hoop en troost

Micha
Wertheim:
Voor heel even

Geen requiem bedoeld om de doden de beklagen, maar om de levenden te
helpen treuren en hen troost te geven. Samen met het Groot Omroepkoor en
twee topsolisten uit Engeland brengt de Philharmonie en deze troostende
muziek. Vóór de pauze ook klinken nog Mahlers symfonisch gedicht Totenfeier
en Lili Boulangers verklanking van een oud Boeddhistisch gebed.
Micha Wertheim zoemt in, en in, en dan nog iets verder in. Tot er heel weinig
overblijft. Zo weinig overblijft dat je er een hele avond mee kunt vullen:Met eigenzinnige grappen, verhalen en beschouwingen met de vraag hoe om te
gaan met alle apocalyptische informatie die ons dagelijks overspoelt.
Bezoek de mooiste kapellen in de omgeving van Best en steek er een kaarsje
aan. Met de auto, duofiets of riksja. U krijgt er een geïllustreerd boekje bij, met
verhalen over alle 20 (!) kapellen in een straal van 10 km rondom Best. En
natuurlijk kunt u ergens stoppen voor een lekkere kop koffie.
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.

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.
Wonderlijk, dat je zomaar achterover zakt voor iemand die je niet persoonlijk
kent. Alleen omdat hij de meest intieme ontboezemingen verpakt in liedjes, wil
je met hem mee. Ook al zal hij je opeens de orenwassen. Nijland rekt nu
eenmaal altijd de grenzen op van wat er mogelijk is binnen een liedje.

Theo Nijland
Ontboezemingen
van een blij mens
Basily Gipsy
Band

Paasproms:
Fanfare Bereden Wapens
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De band, bestaande de zigeunerfamilie Basily, laat je in ‘Het verborgen land
van de zigeuners’, naast de diverse muziekgenres, kennismaken met hun
geschiedenis, cultuur, de taal en levensstijl. Een gevarieerd programma vol
swing, romantiek, entertainment en met een lach en een traan.
Het is de 'Fanfare Bereden Wapens' van de Koninklijke
Landmacht, die ons op de Paasproms gaat verrassen met
opgewekte klanken. Hun repertoire is erg gevarieerd:
modern en klassiek, voor jong en oud. De fanfare bestaat
uit 22 muzikanten en heeft als thuisbasis: de Van Brederode kazerne in Vught.

Zat 9 april

20:00

€ 26.50 Theater aan de
Parade
Den Bosch

Guilty Pleasure

Zat 9 april

19:30

Vrije Lidwinakerk Best Valkenswaards Kamerkoor
bijdrage

Schuif alle gêne aan de kant en laat je gaan! Een dijk van een liveband
bestaande uit vijf muzikanten en twee backing vocals zorgen voor een
spetterend feest der schaamteloosheid.
Met uitvoeringen op het gebied van klassieke muziek op hoog niveau
heeft het Valkenswaards Kamerkoor de afgelopen jaren al het hart van
menig bezoeker in vervoering gebracht.

Zon 10 april 14:15

€ 28.70 Muziekgebouw
Eindhoven

Philharmonie
Zuidnederland

Zon 10 april 15:00

€ 25.00 Theater aan de
Parade
Den Bosch

Francis Broekhuizen en
Gregor Bak

Di 12 april

19:00

€ 0.00

Do 14 april

10:30

€ 12.50 Hofdael Geldrop Film klassieker
The Sixth Sense
met lunchbuffet

Een ochtend erop uit: om 10.30 u begint al de filmklassieker The Sixth Sense.
een bovennatuurlijke thriller over een jongetje dat geesten kan zien en door zijn
gave veel problemen heeft op school en met z'n moeder. De film is genomineerd
voor 6 Oscars. Om half 1 kan je aanschuiven bij een uitgebreid lunchbuffet.

Do 14 april

20:00

€ 24.50 Parktheater
Eindhoven

Dans, acrobatiek, schitterende muziek, licht, illusie en fysieke inspanning. My
Land is een geslaagd voorbeeld van een modern verhalend circus. Artiesten
bewegen zich over een met aarde bedekte ondergrond terwijl ze fascinerende
beelden creëren die thema’s als traditie, vrijheid en liefde oproepen.

Zat 16 april

19:00

€ 28.70 Muziekgebouw
Eindhoven

Zat 16 april

20:00

€ 27.00 Parktheater
Eindhoven

Werelden versmelten en grenzen vervagen als meesters de handen ineen
slaan. Dan is er alleen nog muziek. Het bruist, leeft, raakt je in het diepst van je
ziel. U hoort de Ouverture Wilhelm Tell. Van Rossini, Schuberts ‘Onvoltooide’
en Beethovens Vijfde Pianoconcert (Keizersconcert).
‘Bij twijfel hard zingen’ is een avond in het theater met de operazangeres Francis van Broekhuizen, die niet alleen graag zingt, maar er
ook heel graag over praat. Een concert, college en cabaret in één.
Lezing door Karel Govaerts; voorzitter van het Gevangenismuseum in het Belgische Merksplas, die op een boeiende en meeslepende wijze weet te vertellen over de omgang met armoe door de eeuwen heen, toen bedelaars en
landlopers en zwervers nog als misdadigers werden gezien en behandeld.

Prinsenhof Best Lezing Dye van Best:
Toen armoede nog
een misdaad was.

Circus My Land

De ‘Mattheüs’ is elk jaar rond Pasen op vele plaatsen te horen. Word ontroerd
door onsterfelijke aria’s als Erbarme dich en Aus Liebe. Laat je raken door Sind
Blitze sind Donner. Beleef het lijdensverhaal van Jezus, een vertelling van
verraad, eenzaamheid, dood, liefde en vergeving.

Philharmonie
Zuidnederland
Mattheus

Bonita Avenue
Familiedrama
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Hoe goed kun je anderen in je gezin echt kennen? Terwijl Siem’s zijn carrière
tot grote hoogte stijgt, zakt hij privé steeds verder weg in een modderpoel van
leugens en bedrog. Wat houden zijn kinderen geheim? Wie kan hij vertrouwen? Het wurgende lot krijgt Siem en zijn gezin in haar greep.

Zat 16 april 20:00
Zo 17 april 14,00

€ 12.50 ‘t 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.

Zon 17 april 16.15

€ 18.75 Biobest theater
Best

Opera
La
Traviata

Di 19 april

13:30

€ 2.50

Woe 20
april

14:00

€ 18.50 Lunchroom Frisz High Tea
Best

Woe 20
april

20:00

€ 23.50 Parktheater
Eindhoven

Woe 20
april

19:30

€ 13.50 Verkadefabriek
Den Bosch

Toneelgroep Kriebels
Kortsluiting

Ineens overvalt Catherina een gevoel van eenzaamheid en voelt ze zich alleen
onder de mensen. Wat doe ik hier? Waar ben ik? Wie ben ik? Ze probeert haar
vergeetachtigheid te verbergen; voor haar man Victor, dochter Julia en haar omgeving .Met humoristisch dialogen in allerlei situaties weet ze woorden vast te houden en contact te houden met de mensen om haar heen.

Vrij 22 april

20:00

€ 20.00 Hofdael
Geldrop

ForEverly
Brothers

Tijdens hun optreden met gitaar spat het plezier van het podium. Met hun
tribute act laten de mannen de legende van The Everly Brothers voortduren en
vinden zij het een eer om hun repertoire actueel te houden en een nieuwe
generatie kennis te laten maken met deze bijzondere muziek.

Zat 23 april

20:15

€ 17.00 Vestzaktheater
Son

Ma 25 april

18:00

€ 25.00 De Beurs
Oirschot

Vanuit het Royal Opera House in Londen beleeft u de opera die zich afspeelt in
het 19e-eeuws Parijs, een plek vol contrasten: passie en oppervlakkigheid, liefde en lust, leven en dood. Geniet van de courtisane Violetta als ze enkele van
Verdi's meest gelauwerde aria's zingt..

Best en de
omgeving

Korte IVNnatuurwandeling

Een korte voorjaarswandeling door de natuur in de omgeving van Best onder
leiding van deskundige natuurgidsen van IVN Best. We starten bij het Boshuys
voor een groepswandeling van 3 km in ca 1.5 uur. Het tempo ligt dus niet te hoog
en indien nodig stoppen we onderweg.
Bij lunchroom Frisz aan de Hoofdstraat in Best houden ze naar eigen zeggen van
(puur) eten en gezelligheid. Eten moet in hun ogen heerlijk vers en gezond zijn,
een werkelijk feestje! Daarvan gaan we eens genieten en wel op een high tea van
heerlijke huisgemaakte zoete en hartige hapjes.

Lenette van Dongen. Lenette van Dongen is een echte vakvrouw, strijdvaardig, expressief, snel en grapParadijskleier
pig, In Paradijskleier zal ze op een hilarische wijze uw dromen fileren en u weer
verliefd laten worden op uw eigen werkelijkheid. Zit u uitgeput op de bank en weet
u het ook allemaal effe niet meer? Paradijskleier is het antwoord.

Rapalje
Celtic Folk
music &
dance
3 gangen menu

De muzikanten van Rapalje met hun wilde haardossen en middeleeuwse kilts
creëren door hun enthousiasme en gedrevenheid een vlammende energie. Door
middel van gevoelige ballades, vurige liederen en temperamentvolle Keltische
melodieën laten zij een flinke vonk overslaan op hun publiek.
Heerlijk dineren in het monumentale centrum van Oirschot. We gaan genieten van
een 3 gangen menu in restaurant De Beurs aan de markt. De koks in de keuken
staan garant voor een stijlvolle opmaak van de borden en een smaakbeleving voor
iedere gast.
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Do 28 april

10:30

€ 12.50 Hofdael
Geldrop

Zat 30 april

11:00

€ 0.00

’t Tejaterke
Best

Filmklassieker
Taxi Driver
incl. lunch

U ziet vanochtend Taxi Driver, een klassieke film uit 1967 met Robert De Niro
en Jodie Foster., Het gaat over een oorlogsveteraan die werkt als taxichauffeur. Hij is een eenzame man; Zijn leven gaat steeds verder neerwaarts en
eindigt langzaam in paranoia. Na de film is er een gezamenlijke lunch .

12 ½ jarig
Jubileum
Avondje Uit

We gaan er met z’n allen een hele leuke dag van maken. Iedereen is vanaf 10:30
welkom en we hebben een dagvullend programma gepland. We gaan hier niet
verklappen wat we allemaal gaan doen, maar het wordt een verrassende, hele
leuke dag met een hapje en een drankje. Dit is een extra uitje op uw kalender.

Gerard van
Maasakkers

Gerard van Maasakkers vult het podium met zijn ontwapenende persoonlijkheid, én natuurlijk met de heerlijkste liedjes. Nieuwe en minder nieuwe, oude
en minder oude.

Mei 2022
Zo 1 mei

15:00

Zo 1 mei

Rond
11.00

Zo 1 mei

20:00

€ 39.50 Hal 8
Brabanthallen
Den Bosch

The Elvis Concert
2022

Don 5 mei

11:00

€ 20.00 Loods 20
Helmond

Edah museum, lunch en
Draaiorgelmuseum

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.

Vrij 6 mei

20:00

€ 37.00 Parktheater
Eindhoven

Tineke
Schouten:
Dubbel

Dit is Tineke’s 25e jubileumshow. Is het leven nu makkelijk of moeilijk? Is het
leven nu mooi of lelijk? Dat vraagt Tineke zich al heel lang af. Hoe worstelen
wij ons met goed fatsoen door dit ‘dubbele’ leven? Liever op een andere dag?
Deze voorstelling staat op donderdag 19 mei ook in ons programma.

Zat 7 mei

20:15

€ 25.00 Vestzaktheater
Son

14:00

€ 7.50 Hofdael
Geldrop

Zo 8 mei

€ 26.50 Parktheater
Eindhoven
gratis

H. Eikkapel
Oirschot

H.Mis met zang en De eerste zondag van mei is er elk jaar een bijzondere Mariamisviering in de
muziek rond kapel openlucht. Op het grasveld voor de H.Eikkapel zingen honderden mensen de Mavoor Maria
rialiedjes uit volle borst mee. Het gilde en de fanfare Concordia zijn er en waarschijnlijk ook de zangeres Lya de Haas en haar begeleider Hennie Korsten.

Originele Elvis bandleden en ander muzikanten brengen de onmiskenbare
Presley-sound en vele hits van The King op authentieke wijze live op het podium. De hits van The King uit de jaren 50, 60 en 70, worden aangevuld met
andere juweeltjes uit het omvangrijke oeuvre van de legendarische Elvis.

Absolutely Floyd:
Trip down
Memory lane

Absolutely Floyd brengt een voorstelling, waaruit de diepgewortelde liefde voor
de muziek van Pink Floyd spreekt. De combinatie van muziek, een prachtige
lichtshow en veelal zelfgemaakte videoprojecties, maken het concert van
Absolutely Floyd tot een waar genot om naar te luisteren en te kijken.

Mellowtones The Mellowtones is een jazztrio uit de regio Eindhoven. Ze spelen voor de
fun. In het repertoire veel jazz maar ook andere stijlen, net wat ze leuk vinden.
Als het maar lekker easy en mellow is. De vaste bezetting is zang, gitaar en
contrabas. Voor optredens worden regelmatig "toffe gasten" uitgenodigd.
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Di 10 mei

19:00

€ 0.00 Prinsenhof
Best

Di 10 mei

20:15

€ 27.00 Muziekgebouw
Eindhoven

Woe 11
mei

20:00

€ 23.50 Parktheater
Eindhoven

Do 12 mei

10:30

€ 12.50 Hofdael
Geldrop

Do 12 mei

20:00

€ 39.50 Parktheater
Eindhoven

Do 12 mei

20:30

€ 24.50 Parktheater
Eindhoven

Vrij 13 mei

20:15

€ 28.70 Muziekgebouw
Eindhoven

Vrij 13 mei

20:15

€ 25.00 Markant
Uden

Zat 14 mei

19:30

Vrije Lidwinakerk
bijdrage Best

Lezing Dye van
Best over Maria
in Brabant

Eric Kolen en Lily Hollanders vertellen en laten zien hoe Maria in Brabant al
eeuwenlang wordt vereerd met zovele kapellekes, bedevaarten en processies
Zij is de middelares, die een goed woordje doet bij haar zoon, bijvoorbeeld bij
ziektes, examens of andere belangrijke gebeurtenissen. Ook zult u Marialiederen horen als ‘Sterre der Zee’ en ‘Reinste der Schepselen’

Lucas en Arthur De broers Jussen behoeven geen introductie. In een mum van tijd ontwikkelJussen
den ze zich tot de bekendste pianisten van Nederland. Ook internationaal
gooien ze hoge ogen. Vanavond hoort u pianowerken van Bartok, Norman,
Gershwin (Rhapsodie in Blue voor 2 piano’s) en Bernstein (West side story)

Patrick Laureij

Filmklassieker
The full monty
incl. lunch

Musical
Amelie

Cabaretier Patrick Laureij komt met een splinternieuwe show naar het Parktheater. Anderhalf uur verbaal geweld. Over zichzelf en de wereld om hem heen.
Genadeloos, goudeerlijk, hilarisch.
De film die u op deze ochtend kunt zien is The full monty uit 1997. Het is een
komedie over zes werkloze mannen die op zoek zijn naar een manier om geld
te verdienen. Geïnspireerd door een rondtoerende groep mannelijke strippers.
Na de film kunt u om 12.30 uur genieten van een lunch.
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.

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 vrijdag 11 maart 2022.

Philharmonie
Zuidnederland
Beethovens
Vioolconcert

Klassiek in optima forma, Boordevol levensvreugde, ongelooflijk krachtig en
bruisend van grenzeloze vindingrijkheid. Onder erbarmelijke omstandigheden, ziek
en financieel aan de grond, componeerde Mozart aan het eind van zijn leven in
slechts negen weken tijd drie grootse symfonieën.

Richard
Als er op dit moment iemand is, die een zaal kan laten bulderen van het
Groenendijk: Voor lachen, is het Richard Groenendijk wel. Voor iedereen beter is een voorstelling die
iedereen beter
je niet snel zal vergeten. Dus kom van die bank en ga hem zien in Markant Uden.
Dat is écht voor iedereen beter!

Lidwinaconcert:
Melos Ensemble

Het vrouwenensemble Melos bestaat sinds 2015 uit twaalf goed-geschoolde
zangeressen. De eeuwenlange traditie van vrouwenkoorzang wordt door Melos met grote gedrevenheid en liefde voor de muziek voortgezet in het uitvoeren van repertoire van alle tijden, wat resulteert in een prachtige samenklank.
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Op
afspraak

gratis

Molen
De Volharding,
Best

Op
Zat 14 mei
Zo 15 mei afspraak

gratis

Molens
rondom Best

Zo 15 mei

14:00

€ 7.50 Vestzaktheater
Son

Zo 15 mei.

20:00

€ 17.50 Schalm
Veldhoven

Woe 18
mei

18:00

€ 29.50 Mieke
Vingerhoeds
Oirschot

Woe 18
mei

20:30

€ 20.00 Verkadefabriek
Den Bosch

Do 19 mei

20:00

€ 2.50 ’t Tejaterke
Best

Do 19 mei

20:15

€ 43.00 Markant
Uden

Tineke
Schouten:
Dubbel

Is het leven nu makkelijk of moeilijk? Is het leven nu mooi of lelijk? Dat vraagt
Tineke zich al heel lang af. Hoe worstelen wij ons met goed fatsoen door dit
‘dubbele’ leven? Liever op een andere dag? Deze voorstelling staat op vrijdag
6 mei ook in ons programma.

Vrij 20 mei

20:15

€ 28.70 Muziekgebouw
Eindhoven

Philharmonie
Zuidnederland:
Dvorák en Rodrigo

U hoort vanavond Midvoors symfonie ‘Uit de nieuwe wereld’, een all-time favoriet
die boordevol zit onstuimige ritmes en melancholieke melodieën, denkend aan
zijn geboorteland Tsjechië. Net zo bijzonder In het hart van dit concert is het geliefde gitaarconcert Concerto de Aranjuez van Rodrigo.

Zat 14 mei

Molenrondleiding
en -film

Nationale molendag::
bezoek aan 3 molens

Dit weekend draaien bijna alle molens van Nederland en zijn ruim 950 molens
open voor bezoek. In Best bent u van harte welkom in molen 'De Volharding'.
De hele dag zijn er molenrondleidingen van beneden naar boven. Moeite met
trappen? Dan kunt ook alles zien in een prachtige film over deze molen.
We hebben een mooie molentocht per auto uitgestippeld vanuit Best, waarop
u 3 molens bezoekt: in Moergestel, Oisterwijk, Nuenen, of die in Lieshout. Opwetten en Nuenen. En u krijgt er een boekje 'Molentocht rondom Best' bij.

Tieners
van Toen

Luna Zegers
Entre dos mundos

Het dameskoor Tieners van Toen nodigt u uit met hen het 15-jarig jubileum te
komen vieren. U wordt vanaf 13.30 uur ontvangen met een kopje koffie met
wat lekkers, dat u krijgt aangeboden door het koor. Geniet samen met ons van
de liedjes uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
Met haar zelfgeschreven teksten én muziek schept Luna Zegers
een wereld waarin ze alle bagage die ze onderweg heeft
verzameld samenbrengt. Ze koppelt flamenco-ritmes aan haar
jazz-zangachtergrond en creëert zo een uniek geluid.

3 gangen
diner

Op veler verzoek opnieuw opgenomen in het programma: Hoeve 1827, bij de
meesten bekend als café Vingerhoeds. We gaan er genieten van een proeverij van verschillende voorgerechten, hoofdgerecht keuze vis, vlees en vegetarisch en als afsluiter verschillende kleine desserts. Het is ook op 30 juni.
René van Meurs vertelt eerlijke verhalen, hilarische anekdotes, bomvol steengoede grappen. Hij gaat vanavond terug naar de basis, je geboortegrond. Daar waar
alles leeft, bruist, tegensputtert en beweegt. Om eens kritisch te bekijken wat je
gevormd heeft. Hij maakt “theater als troost in optima forma”.

René van Meurs

IVN Lezing:
Kijken en luisteren naar vogels
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In deze interessante lezing vertelt Bart Gras uit Uden en laat horen hoe belangrijk geluid is voor vogels: dat zij niet zouden kunnen leven zonder geluid.
Hoe ze communiceren via geluid, hoe ze boodschappen over brengen naar
soortgenoten, hun territorium afbakenen en op zoek gaan naar een partner.

Vrij 20 mei

20:15

€ 21.50 Podium
Boxtel

Vuile Huichelaar
Editie 7

Zo 22 mei

14:00

€ 21.00 Eendracht
Gemert

Zo 22 mei.

16:15

€ 18.75 Biobest theater Opera
Best
La Traviata,

De koninginnen van het meezing-cabaret, Paulette Willemse en Saskia van Zutphen maken al 10 jaar de theaters in
Nederland (on)veilig voor duizenden vrouwen. En vanavond brengen zij voor u Vuile Huichelaar-show nummer 7

Musical
Oliver

De hartverwarmende familiemusical ‘Oliver!’ is gebaseerd op het wereldberoemde verhaal ‘Oliver Twist’ van Charles Dickens. ‘Oliver!’ vertelt het verhaal
van het weesjongetje dat opgroeit in een oud, somber weeshuis in het Londen
van de 19e eeuw.
Vanuit het Royal Opera House maakt u de opvoering mee van deze mooiste
opera van Verdi over de strijd tussen goed en kwaad en de poging om alles
met liefde te overwinnen. U hoort courtisane Violetta enkele meest gelauwerde
aria's zingen bij haar aangrijpende, gepassioneerde ontmoetingen met Alfredo
Aangrijpende toneelvoorstelling vol humor en drama. Familieleden komen vrolijk bijeen om vaders verjaardag te vieren. Verloren zoon duikt op en houdt tijdens het diner een speech die de feestelijke avond verandert in een slagveld.
Gespeeld door een vermaarde cast met Han Romer als pater familias.
We starten deze middag in Hoeve 1827, bij de meesten bekend als Mieke
Vingerhoeds, met een heerlijk 12 uurtje met koffie of thee. Daarna kunnen we
gaan genieten van livemuziek. Dit alles vindt plaats buiten op het terras. De
consumpties tijdens het liveoptreden zijn niet inbegrepen.

Festen

Zat 28 mei. 20:30

€ 37.50 Parktheater
Eindhoven

Zo 29 mei

12:00

€ 15.00 Hoeve 1827
(Vingerhoeds)
Oirschot

Vrij 3 juni

20:15

€ 37.00 Muziekgebouw
Eindhoven

Di 7 juni

12:30

€ 16.50 Big Bread
Best

Lunchen

Do 9 juni

10:30

€ 12.50 Hofdael
Geldrop

Filmklassieker
Saturday Night
fever incl. lunch

Do 9 juni.

20:00

€ 24.00 Parktheater
Eindhoven

Lunch en
Muziekmiddag

Juni
Al 50 jaar staat George Baker op het podium en schreef hij pakweg 600 songs
waaronder hits als Little Green Bag en Una Paloma Blanca en ging met zijn shows
20 keer de wereld rond. Die herinneringen wil hij graag met zijn fans delen tijdens
deze theatershow; een muzikale reis door de tijd.

George Baker
50 jaar live

We gaan genieten van een heerlijke 3 gangen lunch bij Big Bread Kitchen aan
de Hoofdstraat in Best. We starten met een soepje, dan is er keuze uit diverse
broodjes en we eindigen met een lekker ijsje als dessert.
Vanochtend kunt u in het Hofdael theater genieten van de film Saturday Night Fever. Deze film uit 1987 vertelt het verhaal van Tony Manero, gespeeld door John Travolta als een probleemjongere. Deze
film was het die een wereldster van hem maakte.

Paulien
Cornelissen:
Aanstalten

‘Zullen we maar eens aanstalten maken?’ is een vraag die iedereen begrijpt, maar
waar ‘aanstalten’ begint en eindigt, is volstrekt onduidelijk. Bij veel van zulke
schijnbaar onbenullige onderwerpen is ze in haar naïviteit en onhandigheid een
meesterlijk vertelster en speelt ze virtuoos met de Nederlandse taal.
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Do 9 juni.

20:15

€ 32.50 Muziekgebouw
Eindhoven

Trijntje Oosterhuis
What the world
needs now

Op haar nieuwste album Everchanging Times werkt Trijntje Oosterhuis weer
samen met de wereldberoemde componist Burt Bacharach. Samen met haar
band, die zoals altijd uit de beste musici van Nederland bestaat, trekt zij langs
de theaters om dit prachtige Songbook ten gehore te brengen.

Vrij 10 juni

20:15

€ 37.00 Muziekgebouw
Eindhoven

Aynur

Zat 11 juni

19:30

Vrije Lidwinakerk
bijdrage Best

Lidwinaconcert: Vanavond hoort u in het Lidwinconcert Orkest Zuid, bestaande uit 40 amateurmuzikanten. Zij spelen Eine Alpen-symfonie van Richard Strauss, een pittoresk klankOrkest Zuid
beeld van een trektocht door de bergen met prachtige vergezichten, mooie uitkijkjes: zonsopgang, waterval, bloeiende weiden, mistvlagen en een onweersstorm.

Zat 11 juni

19.00

Vrije Hofdael
bijdrage Geldrop

Zo 12 juni

14:30

Vrije Hofdael
bijdrage Geldrop

Wo 15 juni

20:15

€ 42.50 Muziekgebouw
Eindhoven

Do 16 juni

14:00

€ 24.00 Textielmuseum
Tilburg

Zo 19 juni

12:00

€ 15.00 Hoeve 1827
(Vingerhoeds)
Oirschot

Do 23 juni

10:30

€ 12.50 Hofdael
Geldrop

Aynur, dé ster uit Turkije, wil bijdragen aan de innerlijke rust van haar luisteraars
en muzikale troost bieden in de hedendaagse hectische moderne samenleving
Haar sound is een harmonieuze mix van klassieke Koerdische, Westerse en
jazzmuziek, spelend op contrabas, slagwerk, strijkkwartet. klarinet en tembur

Tijdens het Frans weekend in centrum Hofdael kunt u zaterdagavond luisteren
naar een concert van Franse muziek, Soiree musical, uitgevoerd door leerlingen
van Kunstkwartier – jong en oud. Na afloop kan er met een goed glas wijn geproost worden op La douce France

Frans weekend:
Soiree Musical

Frans
weekend:
Chanson!

Tijdens het Frans weekend in centrum Hofdael speelt en zingt zondagmiddag
het Joop Jonkers trio Franse chansons van o.a. Edith Piaf, Jacques Brel, Georges Brassens etc.….Het timbre van hun zangstemmen vermengt zich wonderschoon met de harp en accordeon.

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!

Rondleiding en
bezichtiging
museum
Lunch en
Muziekmiddag

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 Textiel Lab kun je zien hoe kunstenaars en ontwerpers bezig zijn met het maken van vernieuwende modecollecties en kunstwerken,
We starten deze middag bij café Vingerhoeds met een heerlijk 12 uurtje met
koffie of thee. Daarna kunnen we gaan genieten van livemuziek. Dit alles vindt
plaats buiten op het terras. De consumpties tijdens het liveoptreden zijn niet
inbegrepen.

Filmklassieker
Moonstruck
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Vanochtend kunt u in Hofdael kijken naar de filmklassieker Moonstruck uit 1987:
Het gaat over Loretta, die op jonge leeftijd weduwe is geworden en een huwelijksaanzoek krijgt van Johnny. Loretta zegt ja, maar het is niet van harte.
Om 12.30 uur kunt u aanschuiven bij een uitgebreid lunchbuffet.

Vrij 24 juni

20:00

€ 24.50 Parktheater
Eindhoven

Zo 26 juni

15:00

€ 59.50 Parktheater

Di 30 juni

18:00

€ 29.50 Mieke
Vingerhoeds
Oirschot

Uit Het Hoofd is een voorstelling over een leven dat lijkt op dat van Loes Luca.
Toevallig speelt diezelfde Loes Luca een actrice die haar leven beschouwt. Ze
wordt bijgestaan door een jonge actrice die haar souffleuse speelt en daarom
oortje wordt genoemd.

Loes Luca:
Uit het hoofd

Musical
Titanic

Musical over de laatste dagen en uren van het meest legendarische schip ter
wereld. Op 10 april 1912 vertrekt het grootste en meest luxe passagiersschip
ooit uit Southampton met bestemming New York. Aan boord 1301 passagiers
en 941 bemanningsleden, onwetend van wat hen te wachten staat.

3 gangen diner

Op veler verzoek opnieuw opgenomen in het programma: Hoeve 1827, bij de
meesten bekend als café Vingerhoeds. We gaan er genieten van een proeverij van verschillende voorgerechten, hoofdgerecht keuze vis, vlees en vegetarisch en als afsluiter verschillende kleine desserts. Het is ook op 18 mei.

Het bestuur van Avondje-Uit:
Carla van Eldijk
Yvonne Cras
Ineke ten Kate
Bram Flierman
Jacqueline van Boven
Anke Lips
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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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