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ZEKER ZAKENDOEN MET DEHAAN ADVOCATEN EN NOTARISSEN

T 088 737 38 00   |   info@dehaanlaw.nl   |   dehaanlaw.nl

ELKE DAG JE BESTE 
PRESTATIE LEVEREN

Bij uw ambities past een daadkrachtige juridi-
sche partner die net als u top prestaties wil 
leveren. Die vandaag al werkt aan wat u  
morgen wilt bereiken. Die met u meedenkt, 
kansen ziet en deze weet te benutten. U vindt 
het bij DeHaan Advocaten en Notarissen.  
Met 70 specialisten en 40 jaar ervaring is  
DeHaan dé full-service juridische dienst - 
ver lener. We ondersteunen cliënten met de 
beste juridische hulp. Van ondernemings-
recht, registergoederenrecht tot arbeids-
recht. 

Met onze sectoraanpak krijgt u passend  
advies in sectoren als: Afval, Milieu & Energie, 
de Maak-Industrie en Bouw & Vastgoed.  
Cliënten kiezen voor DeHaan door onze  
aan dacht en betrokkenheid. We horen en  
begrijpen de uitdagingen, vragen en proble-
men van cliënten. Samen kiezen we voor  
de beste juridische én zakelijke oplossing.  
Benieuwd waarom cliënten DeHaan waarde-
ren met een 8,2? Advies nodig van een  
advocaat of notaris in uw sector? 
Bel of mail ons of bezoek onze website.
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teller-
likker
festival
18-20 sep

Chaos door 
corona
Op 12 maart van dit jaar reed ik, 

tamelijk onverwacht, naar Utrecht. De 

reden was een telefoontje van onze 

belangenvereniging VSCD, de Vereniging 

van Schouwburg- en Concertgebouw 

Directies, voor een spoedoverleg. Premier 

Mark Rutte zou die middag om 15.00 uur 

een persconferentie houden en het zag 

ernaar uit dat alle podia nog diezelfde dag 

de deuren moesten sluiten. Terwijl ik op 

weg naar mijn auto door de gang liep bij 

de kleedkamers, trof ik de theatertechnicus 

van Huub Stapel. Huub zou die avond 

optreden in De Klinker. Ik vroeg hem om 

Huub de groeten te doen en hij vroeg 

mij specifiek of ik ervoor wilde zorgen 

dat de theaters niet zouden sluiten, want 

‘dan zit ik zonder werk’, zei hij. Hij lachte 

er zelfs bij, overtuigd van het feit dat het 

sluiten van de theaters hem toch niet echt 

realistisch leek. Ik maakte me meer zorgen, 

en terecht, want al tijdens mijn autorit naar 

Utrecht bereikte mij het bericht dat Huub 

Stapel die avond niet mocht optreden. Op 

last van de regering mochten alleen nog 

voorstellingen tot maximaal 100 mensen 

doorgaan. Enkele dagen later moesten ook 

de muziekschool, de bibliotheek en de 

filmzaal dicht. 

De afgelopen maanden hebben we, 

ondanks de sluiting, niet stilgezeten. 

Alle voorstellingen moesten worden 

geannuleerd of verplaatst en nieuwe 

voorstellingen moesten worden geboekt. 

En dan blijkt toch maar weer eens hoe 

creatief de theatersector in elkaar steekt, 

want gedurende die maanden van 

intelligente lockdown hebben artiesten 

en producenten bedacht dat er toch ook 

wel twee keer op een avond gespeeld kon 

worden. Daarmee is ook De Klinker aan 

de slag gegaan. Vanaf medio september 

starten we dan ook met de zogenaamde 

1,5 meter voorstellingen. Dat betekent 

dat bezoekers op een veilige 1,5 meter 

afstand van elkaar zitten. Er is dan ruimte 

voor 163 bezoekers in de Grote zaal 

en 52 in de Rabozaal. Om toch zoveel 

mogelijk bezoekers de kans te geven een 

voorstelling bij te wonen, spelen er soms 

twee voorstellingen op een avond. 

Voor u ligt, in plaats van een 

seizoensbrochure, een theaterkrant voor 

de eerste helft van het seizoen 2020-2021 

(september t/m december). Let op, alleen 

de voorstellingen tot 1 januari 2021 zijn in 

deze krant opgenomen. Dat komt omdat 

we nog niet weten of we na 1 januari 2021 

weer meer mensen mogen toelaten in de 

theaterzalen. We hopen natuurlijk dat dit 

wel het geval is. Eind november komen we 

daarom met een tweede theaterkrant voor 

de tweede helft van het seizoen 2020-2021. 

Neem op uw gemak deze krant maar eens 

door, want ondanks alle coronaperikelen 

is het ons toch gelukt een bijzonder 

programma samen stellen. Met o.a. Igone 

de Jongh van het Nationaal Ballet, 

Dominique Seldis, contrabassist van het 

Concertgebouworkest, maar vooral bekend 

als jurylid van Maestro en JB Meijers de 

vaste gitarist van o.a. Ilse DeLange, Heel 

Holland Lacht met Arjen van Bavel, vooral 

bekend als Adje, Iris Hond, Jan Akkerman, 

Fuse en de veel besproken Johan Derksen, 

Bert Visscher met de Groninger Revue, 

populaire muziek met o.a. The Best Of The 

Carpenters, The Story of George Michael 

met Charly Luske en nog veel meer.

Maar let op! Sommige voorstellingen 

spelen twee keer op een avond en de 

aanvangstijden zijn dan 19.30 uur en 

21.15 uur.

Namens alle medewerkers

Leo Hegge, directeur

De Klinker 
bestaat 
5 jaar!

gratis
entree
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Colofon
©Cultuurhuis De Klinker

Deze krant is een uitgave van 

Cultuurhuis De Klinker in Winschoten

BEZOEK ADRES 
Mr. D.U. Stikkerlaan 251

9675 DG Winschoten

THEATER/FILMHUIS

Kassa 0597-700270, optie 1

kassa@indeklinker.nl

K ANTOOR

0597-700270, optie 2

info@indeklinker.nl

OPENINGSTIJDEN

Di t/m vr 13.00 – 17.00 uur

Za 13.00 – 16.00 uur 

Bij voorstellingen is het theater een 

uur voor aanvang geopend.

Redactie Bianca de Winter

Ontwerp Studio Neon

Drukwerk  Janssen/Pers 

 Rotatiedruk B.V. 

Advertentieacquisitie Mediapalet B.V. 

Oplage 46.000 exemplaren

FOTOGRAFIE

Wij hebben getracht alle rechthebbenden 

van beeldmateriaal te achterhalen. Denkt u 

aanspraak te maken op beeldrechten, dan 

verzoeken wij u contact op te nemen met 

info@indeklinker.nl.

Foto cover Ewoud Rooks 

Artiest cover Marieke Klooster

 en Sanneke 

 Van der Meulen

Fotografie 

Hans Bakker Photography, Ina Muntinga, 

Anita Meis, Marijke de Vries, Sander Blom, 

Mark Engelen, Laura Besch, Hagemeier 

Fotografie, Judith van der Meulen, 

Annemieke van der Togt, Levin den Boer, 

Erik van der Burgt, Merlijn Doomernik, 

Andreas Terlaak, Wim Lanser, Astley Baker 

Davies, Vanessa Hofstra, Reyer Boxem, 

Carla Gorter Fotografie, Bram Willems, 

Hans Dekker, Meis Belle Wahr & Jip Merkies, 

Rianne Paardekooper, Sanaa Swart, Sam 

Warnaar, Paul Bergen, Stefan Schipper, 

Kern Thompson, Vanessa Wessels, 

Bianca de Winter 

DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS!

Onze hartelijke dank aan de adverteerders 

die het mede mogelijk hebben gemaakt 

deze brochure te realiseren.

Door coronamaatregelen kan 

het programma wijzigen. Kijk 

daarom voor actuele informatie 

op indeklinker.nl
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Laat �e zien 

I.s.m. Fieret Optiek komen w� ook aan huis 

Venne 97 

9671 ER  Winschoten 
Telefoon: 0597-768002 

E-mail: fil700@eyewish.nl 
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Wij vinden het erg belangrijk om bij te 

dragen aan het culturele aanbod in de 

regio en zijn daarom een samenwerking 

met Cultuurhuis De Klinker aangegaan.

We zien onderlinge samenwerking als beste 

middel om doelen te bereiken. Samen 

sta je immers sterker dan alleen. Door de 

samenwerking met De Klinker willen we 

graag een belangrijke en positieve bijdrage 

leveren aan de maatschappij. Niet alleen als 

bankier, maar ook als betrokken partner bij 

lokale initiatieven die het wonen, werken 

en leven aangenaam maken.

Harry Scholte

Directievoorzitter Rabobank 

Groninger Land

Samenwerken 
om cultuur 
voor een 
breed publiek 
toegankelijk 
te maken.

special

13 dec  .  15.00 uur  .  Grote zaal
leden Rabobank € 17,00  .  incl pauzedrankje 

(normaal €  19,50)     

A Broadway 
Christmas 
Show  
Klaas Spekken, 
Ingrid Stijsiger 
en combo

Deze avond  kunt u genieten van 

populaire musicalsongs en duetten, met 

streektaalzanger Klaas Spekken en mezzo 

sopraan Ingrid Stijsiger. West Side Story, 

Carrousel, Sunset boulevard, Follies, 

e.v.a. komen in de eerste helft van de 

voorstelling voorbij. De tweede helft is 

alles in kerstsfeer en brengen zij bekende 

Christmas songs: White Christmas, Let 

it Snow, O Holy Night e.a. Natuurlijk dit 

alles overgoten met een Gronings sausje. 

Ingrid en Klaas worden begeleid door 

een vierkoppige combo: Piano Vincent 

Gritt, gitaar Joost van der Beek, bas Marco 

Kerver en drums Dennis Elderman. 



€ 12,50 p.p.

Maak uw 
avond uit 
compleet 
met een VIP-
arrangement! 
Voorafgaand, in de pauze en na afloop 

van de voorstelling bieden wij u de 

mogelijkheid om aan een gereserveerde 

tafel te genieten van een hapje en drankje. 

Op deze manier hoeft u niet in de rij te 

staan. 

Vanaf 19.30 uur wordt u in ons Theatercafé 

ontvangen door onze gastheer of -vrouw. 

Na het ophangen van uw jas in onze 

bewaakte garderobe begeleidt hij/zij u 

naar een speciaal voor u gereserveerde 

tafel. Van onze horecamedewerker krijgt u 

vervolgens een kop koffie of thee met een 

lekkernij.

In de pauze staat op uw gereserveerde 

tafel een pauzedrankje* voor u klaar met 

een schaaltje heerlijke nootjes. Na afloop 

van de voorstelling praat u gezellig na 

onder het genot van een VIP-drankje en 

een bittergarnituur.

Reserveren 

Wanneer u kaarten koopt voor een 

voorstelling via de website krijgt u de 

mogelijkheid om het VIP-arrangement direct 

te boeken. Daarnaast kunt u tot twee dagen 

voor de voorstelling het VIP-arrangement 

reserveren via de theaterkassa of telefonisch 

0597-700270 (optie 1).

* Het pauzedrankje zit veelal bij de kaartprijs 
inbegrepen. Indien dit niet het geval is, kunt u 
ervoor kiezen uw VIP-drankje te nuttigen in de 
pauze. Wanneer u naast uw kop koffie/thee en 
VIP-drankje nog een consumptie wilt, dan dient 
deze achteraf afgerekend te worden.

Word 
Medeklinker 
en profiteer! 
Wilt u als eerste kaarten kopen in de 

voorverkoop en profiteren van vele 

voordelen? Word dan Medeklinker! 

Een Medeklinker is een vriend van ons 

theater. De kosten voor lidmaatschap 

zijn € 15,- per seizoen. 

De voorverkoop voor Medeklinkers start 

op dinsdag 1 september om 13.00 uur. 

De reguliere verkoop gaat op dinsdag 

8 september om 13.00 uur van start.

Als Medeklinker ontvangt u korting 

op 5 geselecteerde voorstellingen. 

Voor de eerste helft van het seizoen 

(sep-dec 2020) zijn dit:

24 okt  .  Heel Holland Lacht 

 (met o.a. Arijan van Bavel, alias Adje)

21 nov  . Iris Hond – Home

 

De andere 3 voorstellingen worden in 

nov/dec bekend gemaakt. Dit omdat door 

het coronavirus nog onduidelijkheden zijn 

over het verloop van de tweede helft van 

het seizoen.

€ 15,00 p.p.

Als medeklinker geniet u van de 

volgende voordelen:

> 25%  korting op 5 geselecteerde 

 voorstellingen  (max. 2 kaarten) 

> Als eerste de seizoensbrochure/krant 

 op de mat

> Voorrang in de voorverkoop én op 

 ingelaste voorstellingen

> Als eerste op de hoogte van 

 aanbiedingen, acties en nieuws

> Een persoonlijke uitnodiging voor 

 de seizoenspresentatie
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Je kijkt je ogen uit bij een geweldige film en 

geniet in de pauze van een beker popcorn 

en een drankje. Er staat een versierde tafel 

klaar en de jarige krijgt een cadeautje. 

Na afloop van de film krijgen jullie een 

patatje met een kroket/frikandel en een 

kan ranja. € 12,50 p.p.

Let op: Je kunt pas een k inder fees tje reser veren 

als de f i lmprogrammering bekend is . 

Vergader- en 
feestlocatie 
Of het nu gaat om een jubileumfeest voor 

100 personen, een bedrijfsfeest voor 750 

medewerkers of een vergadering met 20 

personen. In Cultuurhuis De Klinker bent 

u aan het goede adres. 

Dineren op het toneel van één van onze 

zalen, vergaderen in één van onze vergader-

ruimtes op de tweede verdieping; een 

symposium door het hele gebouw of een 

verjaardag in het Theatercafé. Wij hebben alle 

faciliteiten in huis om van ieder bezoek een 

waardevolle belevenis te maken. De Grote 

zaal met ruim 600 plaatsen, de Rabozaal 

met 160 plaatsen, twee theatercafés, diverse 

multifunctionele ruimtes en een foyer 

maken het Cultuurhuis voor bijna iedere 

gelegenheid een uitstekende locatie.

Onze horeca maakt het succes van uw 

evenement compleet. Van een smakelijk 

ontvangst, een lunch of een (uitgebreid) 

buffet tot een gezellige borrel met 

warme en/of koude hapjes: ons ervaren 

horecapersoneel denkt graag met u mee.

Wilt u een cultureel tintje of thema geven aan 

uw evenement? Samen bedenken we welke 

muzikale of theatrale omlijsting passend is. 

De mogelijkheden zijn eindeloos.

Elk evenement is uniek! Uw wensen staan 

daarbij centraal. Neem contact op door een 

e-mail te sturen naar zakelijk@indeklinker.nl. 

Eén van onze medewerkers neemt vervolgens 

contact met u op om alle mogelijkheden te 

bespreken.

Vier je 
kinderfeestje 
in De Klinker 
en voel je een 
echte filmster! 
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GROOTS!
Binnenkort in De Klinker, 

naast films in de Rabozaal, 
ook films in de Grote zaal. 

Houd de website en onze socials in de gaten om op de hoogte te blijven. 

Wekelijks, op de dinsdagavond, vertoont 

Filmliga Winschoten/Oldambt, in 

samenwerking met De Klinker, een film in 

de Rabozaal. Het actuele filmligaprogramma 

is te vinden op de website van De Klinker.

Lid worden van de Filmliga?

Bent u filmliefhebber en bezoekt u 

regelmatig een film op de dinsdagavond 

in De Klinker? Dan loont het om lid te 

worden van Stichting Filmliga Winschoten/

Oldambt. U bent een heel jaar lid voor 

slechts € 10,00 per persoon. Leden van de 

Filmliga genieten een korting van 36% op 

de toegangsprijs voor films vertoont in het 

Filmhuis op dinsdagavonden

. 

De toegangsprijs voor leden is € 7,00. Niet-

leden betalen € 11,00. Als u regelmatig naar 

het Filmhuis gaat, heeft u uw contributie al 

na drie films ‘terugverdiend’! De contributie 

wordt jaarlijks geïnd via automatische incasso.

Aanmelden als Filmliga-lid

Om u op te geven als lid stuurt u een 

e-mail naar filmligaoldambt@kpnmail.nl. 

Vermeld daarin uw naam, adres, postcode, 

woonplaats en telefoonnummer. Zodra 

uw aanmelding voor het lidmaatschap 

binnen is, krijgt u een bevestiging en wordt 

u ingeschreven als lid. Vervolgens wordt 

uw ledenpas aangemaakt en krijgt u deze 

toegezonden.

Wisselende
exposities 
van plaatselijke, 
regionale 
en landelijke 
kunstenaars
 

De exposities zijn te bezoeken tijdens de 

openingstijden van het Cultuurhuis. De 

exposities, veelal zeer wisselend van thema 

en stijl, bevinden zich op de galerij op de 

tweede verdieping van het gebouw. Deze 

prachtige tentoonstellingen zijn een bezoek 

meer dan waard en maken een belangrijk 

deel uit van de sfeer in het Cultuurhuis. 

De exposities variëren van fotografie tot 

beeldhouwwerken en schilderijen. 

Wilt u zien wie er exposeert of zelf 

exposeren? Kijk dan op indeklinker.nl/

exposities.

Gevarieerd 
aanbod 
van mooie, 
bijzondere, 
spannende en 
artistieke films

€ 10,00 p.p.
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GROOTS!
Binnenkort in De Klinker, 

naast films in de Rabozaal, 
ook films in de Grote zaal. 

Houd de website en onze socials in de gaten om op de hoogte te blijven. 

Films in De Klinker 
In de schoolvakanties worden in De Klinker de allerleukste films gedraaid. Kinderfilms, maar ook volwassen 

kaskrakers. Het aanbod wordt inmiddels steeds verder uitgebreid en ook buiten de schoolvakanties worden 

er steeds meer films vertoond. Houd de website in de gaten of vraag aan de theaterkassa welke films er 

draaien. Bellen kan natuurlijk ook: 0597-700270 (optie 1).



“Brasserie Old School” is gevestigd in een prachtig schoolgebouw (1869), gelegen aan de sluis van Midwolda met groot terras en 
weids uitzicht over het Oldambtmeer! We koken met verse (streek)producten voor de vegetarier, de vis- en vlees liefhebbers.

U bent van harte welkom!

Koffie met gebak | Lunch & diner | Feesten & partijen

Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold | Tel 0597 - 674159 | brasserieoldschool@gmail.com | www.brasserieoldschool.nl



tellerlikker
festival
18-20 sep

gratis

entree

Een bruisend 
begin van 
een nieuw 
seizoen! 
Wat een bijzondere tijd hebben we achter 

de rug en leven we eigenlijk nog steeds in. 

Traditiegetrouw starten we het theatersei-

zoen elk jaar met het Tellerlikker Festival, 

maar door de maatregelen rondom het 

coronavirus zat theaterland lange tijd in 

onzekerheid. Gelukkig komt er langzaam-

aan een versoepeling op gang en mogen 

we in de eerste helft van het seizoen weer 

bezoekers ontvangen. 

Dit jaar hebben we tijdens het Tellerlikker 

Festival iets extra’s te vieren, want De 

Klinker bestaat precies 5 jaar. We wilden dit 

groots met u gaan vieren, want zoiets laat 

je natuurlijk niet zomaar aan je voorbij gaan. 

Door de coronamaatregelen wordt het 

feestje iets minder groot, maar dat mag de 

pret niet drukken. We gaan proberen u een 

onvergetelijk weekend te laten beleven.

Het weekend staat wederom in het teken 

van allerlei GRATIS voorstellingen en 

activiteiten. Iedereen is van harte welkom, 

maar door de coronamaatregelen van het 

maximum aantal bezoekers en 1,5 meter 

afstand is aanmelden noodzakelijk en vol 

= vol. We moeten hierbij opmerken dat 

Medeklinkers altijd voorrang hebben. 

Wilt u profiteren van de voordelen van 

het medeklinkerschap, kijk dan op 

indeklinker.nl/medeklinker of stuur een 

mail naar kassa@indeklinker.nl voor meer 

informatie.

Max 150 bezoekers. Vol = vol

Medeklinkers hebben voorrang

De Klinker 
bestaat 
5 jaar!
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Seizoenspresentatie 
met Pé en Rinus

Grote zaal  .   Rabozaal  .   Theatercafé
19.00 uur en 20.30 uur  .   90 minuten
Max. 150 bezoekers  .   Vol = vol
(Medeklinkers hebben voorrang)
Kaarten via indeklinker.nl/tellerlikker

Het Tellerlikker Festival trappen we af met 

de seizoenspresentatie in de Grote zaal. 

Pé & Rinus vertellen u op hilarische wijze 

wat er aankomend seizoen allemaal op het 

podium te zien is. 

Na de gezamenlijke aftrap in de Grote zaal 

vervolgen 50 bezoekers hun weg naar 

de Rabozaal voor een compilatiefilm met 

daarin een kijkje achter de schermen en 

andere Klinkeractiviteiten, de andere 100 

bezoekers begeven zich naar het nieuwe 

Theatercafé om onder het genot van een 

drankje te genieten van Live muziek van 

Jelle Mulder. 

De seizoenspresentatie is voor iedereen 

gratis toegankelijk, maar er zijn slechts 2x 

150 plekken te vergeven, om 19.00 en om 

20.30 uur, dus wees er snel bij. Vol = vol. 

Livemuziek Jelle mulder
Theatercafé  .   19.45 en 21.15 uur  

Jelle Mulder is een jonge artiest uit 

Groningen die muziek maakt voor 

wanneer je een gebroken hart hebt, je in 

een romantische stemming bent of als 

je een dringende behoefte hebt aan een 

rustgevende stem... Jelle’s eerste single

 ‘Cuddling’ is nu uit op Spotify, Youtube en 

andere streamingplatformen.

Compilatiefilm De Klinker
Rabozaal  .   19.45 en 21.15 uur
Een kijkje achter de schermen bij 

Cultuurhuis De Klinker, met een glimp 

theater, ballet, bands en het project 

Gronings Vuur.

Programma 
vrijdagavond 
18 sep

expositie

Al sinds de opening van De Klinker vormen 

exposities een belangrijk onderdeel van 

het Cultuurhuis. Plaatselijke, regionale, 

maar ook landelijke kunstenaars krijgen de 

gelegenheid hun werk te laten zien.

Op dit moment is een expositie van 

fotograaf Marcel Lameijer uit Westerlee te 

zien op de 2e etage in De Klinker. 

Op jonge leeftijd begon hij al met het 

vastleggen van gebeurtenissen ‘voor later’. 

Hij exposeert voor de tweede keer in 

De Klinker met een serie portretten 

met het onderwerp cultuur en jeugd in 

Oldambt.

1212
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Op zaterdagmiddag staan educatieve 

activiteiten van de bibliotheek, het 

kunstencentrum, filmhuis en het 

theater centraal. De activiteiten vinden 

door het gehele gebouw plaats. In de 

Grote zaal, Rabozaal en Theatercafé 

zijn gratis optredens te zien, maar let 

wel: kaarten reserveren is noodzakelijk!

Krijt!
Foyer  .   13.00 – 16.00 uur
Bij Krijt! worden bezoekers als visite een 

huiskamer binnengeleid die een sfeer 

ademt van ‘zwart/wit-televisie’- tijden.

De visite wordt uitgenodigd om met 

krijtjes de dan nog zwarte meubels te 

kleuren, terwijl zij begeleid worden door 

muziek uit vroegere tijden.

Activiteiten door Biblionet i.s.m. 
Taalhuis
1ste verdieping  .   13.00 – 16.00 uur
In de bibliotheek op de 1ste verdieping 

kunt u terecht voor informatie over de 

bibliotheek en het taalhuis. Ondertussen 

kunnen kinderen zich uitleven aan de 

knutseltafel.

Proeflessen Kunstencentrum
2de verdieping  .   13.00 – 16.00 uur
Lijkt het je leuk om een muziekinstrument 

te leren spelen, te dansen in groepsver

band of een leuke theatervoorstelling 

op te voeren? Neem dan een proefles bij 

Kunstencentrum De Klinker.  Aanmelden 

kan door een email te sturen naar 

kunstencentrum@indeklinker.nl. Vermeld 

in de e-mail voor welke discipline (muziek, 

dans, theater) en/of welk instrument je een 

proefles wilt.

Erwin de Vries 
Grote zaal  .   13.30, 14.30 en 15.30 uur
Kaar ten via indeklinker.nl/tellerlikker

 Erwin de Vries: op en top Groninger en 

treedt inmiddels meer dan 20 jaar op met 

zijn Groningstalige liedjes. De Groningse 

tekstschrijver/zanger laat zich inspireren 

door Groningen, de Groningers en zijn 

leven.

Puellae Kwartet 
Rabozaal  .   13.30, 14.30 en 15.30 uur
Kaar ten via indeklinker.nl/tellerlikker

Het Puellae Strijkkwartet bestaat uit 

Annefloor (viool), Julia (viool), Nouschka 

(altviool) en Loïs (cello). Allen hebben 

gestudeerd aan het Prins Claus 

Conservatorium in Groningen en 

individueel al verschillende prijzen 

gewonnen. Sinds 2017 treden ze samen 

op.

Them Dirty Dimes  
Theatercafé  .   13.00, 14.00 en 15.00 uur 
Kaarten via indeklinker.nl/tellerlikker
Old-fashioned jazz, blues en gypsy… Deze 

Groningers halen hun inspiratie van vóór 

de oorlog, en mengen dat met moderne 

invloeden. Them Dirty Dimes: swingend, 

nostalgisch en altijd verrassend.

Tollak Ollestad & Band
Grote zaal  .   19.15 en 20.30 uur
Kaar ten via indeklinker.nl/tellerlikker

Tollak Ollestad is een Amerikaanse 
harmonicaspeler, zanger, toetsenist en 

songwriter. Hij leverde bijdragen aan 
albums van o.a. Earth Wind and Fire 
en Billy Idol en toerde met Michael 
McDonald, Sheena Easton en Seal. 

Programma 
zaterdagmiddag 
19 sep

Programma 
zaterdagavond
19 sep
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Zondagmiddag presenteren vele 

amateurkunstverenigingen uit 

Winschoten en omgeving zich. 

Daarnaast is er ruimte voor de eerste 

presentatie van de resultaten van het 

lopende talentenontwikkelingsproject: 

Gronings Vuur.

Cultuurmarkt amateurkunst
Foyer  .   13.00 – 16.00 uur
Amateurkunst verenigingen uit 

Winschoten en omgeving presenteren 

zich. Bezoekers kunnen op de 

cultuurmarkt terecht voor vragen aan 

o.a. orkesten en eventueel om zich aan te 

melden bij een orkest of een koor. 

Docufilm Gronings Vuur
Rabozaal  .  13.00 
Kaarten via indeklinker.nl/tellerlikker
Jongeren uit Oldambt vormen samen 

het hart in een film waarbij zij met 

muziek, dans, gedichten, songs en 

monologen het publiek meenemen in 

hun gedachtewereld. Hun gedachten zijn 

zichtbaar in de film New-Amped.

Symfonieorkest Educa Symfonia
Grote zaal  .  13.00, 14.00 en 15.00 uur
Kaarten via indeklinker.nl/tellerlikker
‘Educa Symfonia’ (voorheen 

opleidingsorkest VKSO – Van Beresteyn) 

is een educatief orkest waarbij jong en 

oud een podium wordt geboden om 

zich muzikaal verder te ontwikkelen. 

Dit gebeurt onder leiding van de jonge 

enthousiaste dirigent Joël Smits.

Film balletvoorstelling 2019 
Ina Possel 
Rabozaal  .  14.30
Kaarten via indeklinker.nl/tellerlikker
Jaarlijks staan de 200 leerlingen van 

dansdocente Ina Possel op het podium 

met hun dansuitvoering. Ivm corona 

kon de dansuitvoering dit jaar niet 

doorgaan. Vandaag ziet u de film van de 

dansuitvoering in 2019.  

Anne Lee Person SOLO
Theatercafé  .  13.30, 14.30 en 15.30 uur
Kaarten via indeklinker.nl/tellerlikker
Anne-Lie wordt geboren in Östersund 

Zweden. Al jong is ze geïnteresseerd in 

het maken van muziek. In 1992 komt ze 

naar Nederland, waar ze gaat studeren 

aan het Prins Claus Conservatorium. Als 

ze in 1999 afstudeert speelt ze in talloze 

lokale bandjes in uiteenlopende genres. 

Tegenwoordig geeft ze zangles en is ze 

te zien met vocalgroup Treats, Mama’s 

Kitchen en in haar eigen band.

Programma 
amateurkunst 
zondagmiddag 
20 sep 

Klooster en Van der Meulen
Rabozaal  .   19.00, 20.00 en 21.00 uur
Kaarten via indeklinker.nl/tellerlikker
Cabaretières Marieke Klooster en Sanneke 

van der Meulen zijn samen te zien 

in de try-out Tijd Zat! Een hilarische, 

ontroerende en krachtige worsteling, 

waarin twee vrouwen van dertig en vijftig 

het liefst de tijd stil willen zetten. 

Bolotny Trio
Theatercafé  .  19.00, 20.00 en 21.00 uur
Kaarten via indeklinker.nl/tellerlikker
Sergei Bolotny Trio brengt een 

breed repertoire waarin muzikale passie, 

improvisatie en virtuositeit een belangrijke 

rol spelen. De musici van dit ensemble 

spelen eigen bewerkingen van beroemde 

melodieën van over de hele wereld.

tellerlikker festival14



Tegen inlevering van deze bon krijgt u 

donderdag 10 t/m zaterdag 12 sept 2020 

tussen 15.00 en 17.00 uur gratis appelgebak 

bij uw koffie/thee.

Zolang de voorraad s trek t.

Openingsactie
theaterseizoen 20/21

ACTIE

Theatercafé
Cultuurhuis De Klinker heeft sinds 

januari van dit jaar een schitterend 

nieuw Theatercafé. Voorheen huisde de 

bibliotheek op de begane grond, maar sinds 

zij eind vorig jaar naar de eerste verdieping 

is verhuisd, heeft de ruimte een enorme 

metamorfose ondergaan. Met warme 

kleuren, als goud en rood en prachtige 

bloemafdrukken op de muur, waant u 

zich in een intieme theatrale huiskamer. 

Verschillende zwierige lampen sieren het 

plafond en her en der liggen op de vloer 

enorme vloerkleden. 

Met fauteuils, rode pluche banken en 

prachtige lichtdoorlatende gordijnen voelt 

de ruimte behaaglijk warm aan. 

U kunt op donderdag, vrijdag en zaterdag 

in het Theatercafé terecht voor een kop 

koffie/thee met gebak of een drankje met 

borrelplankje. 

Openingstijden: donderdag, vrijdag, 

zaterdag van 15.00 tot 21.00 uur

Zondag-
middagmuziek 
Elke laatste zondag van de maand om 15.00 

uur kunt u in ons Theatercafé genieten van 

prachtige muziek. De optredens die tot nu 

toe bekend zijn:

zo 13 sep . 15.00 uur . Trio VINK . gratis

zo 27 sep . 15.00 uur . Mirjam Pattiwael . gratis

zo 29 nov . 15.00 uur . Kentucky Snake Oil . € 12,50

Kijk voor een up to date overzicht op onze 

website indeklinker.nl.
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vr 25 sep 

Igone de Jongh
Openbare 
repetitie

Igone de Jongh danste jaren in Het Nationale 

Ballet en staat al meer dan twintig jaar 

aan de absolute top. Behalve om haar 

bijzondere vertolkingen van het klassieke 

balletrepertoire, staat Igone bekend als 

muze van choreograaf Hans van Manen. De 

gelukkigen die haar in levende lijve hebben 

zien schitteren zijn daarvoor in de auto, 

trein of vliegtuig naar New York, Parijs, Sint 

Petersburg of Amsterdam gestapt. Tijdens de 

periode dat de coronamaatregelen van kracht 

zijn, kunt u getuige zijn van een exclusieve 

openbare repetitite van Igone. Samen met 

haar regisseur Ruut Weissman, die tevens de 

pianobegeleiding verzorgt, geeft ze vanavond 

een kijkje bij het maakproces.

za 26 sep 

JB Meijers 
Deltaboy

Het broeierige zuiden van de Verenigde Staten. 

JB is op tour en ontmoet een bekende 

bluesmuzikant. “How is it possible that you play 

your music the way you do when you come all 

the way from Europe?”, vraagt de artiest aan 

JB. Gelardeerd met verhalen uit eigen ervaring 

gaat JB in deze voorstelling op onderzoek.

JB Meijers is één van Nederlands bekendste 

muzikanten. Het grote publiek leerde hem 

kennen als lid van The Common Linnets en De 

Dijk. Hij speelde en produceerde jarenlang met 

bands als Acda en De Munnik, Go Back To The 

Zoo, Frank Boeijen, Bløf, Solomon Burke en vele, 

vele anderen. 

do 01 okt 

Back To 
The Country 
Part Nine

Countryband Savannah en solist Dick 

van Altena nemen je mee terug naar de 

hoogtijdagen van de country en rock-‘n-roll, 

toen de songs van Johnny Cash, The Mavericks 

en vele anderen de hitparade domineerden. 

Ruim dertig nummers passeren de revue en 

dan er is ook nog de befaamde afterparty!

Let op! Deze voor s tell ing is verplaat s t vanuit seizoen 

19/20. Er z i jn al kaar ten voor verkocht. 

dans muziek muziek

vr 25 sep  .   19.30 en 21.15 uur  .   Grote zaal
€ 25,00  .   incl pauzedrankje  

za 26 sep  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 17,50   .   incl pauzedrankje  

do 01 ok t  .   19.30 en 21.15 uur  .   Grote zaal
€ 23,00  .   incl pauzedrankje  

Een bruisend begin van een nieuw seizoen! Terug naar de hoogtijdagen 
van de country en rock-‘n-roll.  BACK TO THE CO UNTR Y   PAR T N IN E

17
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streek taal toneel

vr 2 ok t  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 19,50   .   incl pauzedrankje  

Do 8 ok t  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 22,50   .   incl pauzedrankje  

Een avondje onvervalste mengelmousmuziek. 

Peter de Haan, Alina Kiers en Frank den Hollander staan alweer meer dan 

dertig jaar samen op het toneel. Eind jaren tachtig begonnen ze De Bende 

van Baflo Bill, later toerden ze nog langs de theaters als Voorheen De 

Bende. Nog steeds maken ze graag lol én muziek met de artiesten die ze in 

al die jaren op de podia hebben leren kennen. Ditmaal hebben ze wel een 

heel bont gezelschap om zich heen verzameld: een stijf dozijn pazzipanten 

die allemaal eens elkaars liedjes gaan uitproberen. 

Eindelijk hebben ze elkaar gevonden. Ze beginnen een leven samen en 

krijgen een prachtige zoon. Dan gaat hij zoals elk jaar skiën met vrienden. 

Maar deze keer komt hij niet meer terug. Na de begrafenis rest er een 

levensgroot gat dat opnieuw gevuld moet worden. Maar hoe? Over 

een ondenkbaar verlies en de onwaarschijnlijke kracht om opnieuw te 

beginnen, gebaseerd op het boek van journalist Carolien Spaans. 

Om 19.15 uur kunt u gratis een inleiding bijwonen. Annemiek Lely vertelt 

over de inhoud en achtergrond van de voorstelling. U dient zich voor deze 

inleiding op te geven. 

Let op! Deze voor s tell ing is verplaat s t vanuit seizoen 19/20. Er z i jn al kaar ten voor 

verkocht. 

vr 2 ok

Opnieuw Voorheen 
De Bende 
mit Vrunden, Pazzipanten 
an Aander Volk!

do 8 okt 

Solo Stories  
Doet sneeuw pijn
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Piepschuim zorgt gegarandeerd voor een dikke glimlach! 
PIEP S CHUIM  BA ADT H E T N IE T DAN S C H A ADT H E T N IE T

streek taal toneel

vr 2 ok t  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 19,50   .   incl pauzedrankje  

Do 8 ok t  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 22,50   .   incl pauzedrankje  

Bert Visscher zingt en vertelt een uur. Prachtnummers van Waits tot 

Aznavour. Klein gezelschap voor klein publiek. Geen cabaret in grote 

decors, maar lekker achterover luieren en luisteren. Bescheiden voorstelling 

in bescheiden tijden. Met een fantastische muzikale bezetting. Hoor de 

engelen zingen, maar luister eerst eens naar Visscher. Kon wel eens een 

vreemd uur worden.

‘Baadt het niet dan Schaadt het niet’ is Piepschuims nieuwe voorstelling 

speciaal voor deze krankzinnige tijden. Met een actueel programma, een 

badkuip vol met tranen van het lachen én ontroering, trekt Piepschuim 

langs de theaters. Omdat het nieuwe normaal nog niet wil wennen, speelt 

Piepschuim een abnormaal vrolijke voorstelling.

vr 09 okt
 

Bert Visscher, Reinout 
Douma en strijkkwartet 
Noordpoolorkest  
Hoor De Engelen Zingen

za 10 okt
 

Piepschuim 
Baadt Het Niet Dan 
Schaadt Het Niet

sep
tem

b
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vr 16 okt

Brandweerman 
Sam Live! 
De Verloren 
Piratenschat 

Ook dit seizoen komt het immens populaire 

kinderidool Brandweerman Sam naar het 

theater met een spiksplinternieuw vlammend 

verhaal. Met zijn trouwe brandweerwagen 

Jupiter, brandweerjeep Venus, reddingsboot 

Neptunes en al zijn vrienden komt Sam 

opnieuw in actie in de familievoorstelling 

Brandweerman Sam Live! - De Verloren 

Piratenschat.  

Brandweerman Sam nodigt alle jonge bezoekers 

uit om verkleed als brandweerman of piraat naar 

het theater te komen. 

vr 23 okt

Glasboer 
Tot straks!

Tot Straks! is een muzikaal theatrale voorstelling 

over een koelkast. Tot nu toe kende Gabriëlle 

alleen de relatiecrisis. Terwijl ze zich buigt over 

de groentela van haar leven, blijkt opeens 

de wereld in een ander daglicht te staan. In 

deze voorstelling gaat Glasboer op zoek naar 

voorspelbaarheid. Wat als zelfs de tekst en de 

melodie niet meer vastliggen? Dan heb je het 

publiek harder nodig dan ooit. Tot straks!

za 24 okt

Heel Holland 
Lacht 
Met o.a. Arijan 
van Bavel (Adje)

Niet alles is koek en ei. Een bezoek aan de 

patisserie is nog nooit zo leuk geweest! 

Een koekje van eigen deeg? Of wordt de soep 

niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend? 

Niets is wat het lijkt… ‘Heel Holland Lacht’ 

is een knipoog naar het immens populaire 

bakprogramma van dit moment en staat 

garant voor een avond onbezonnen lachen!

jeugd en familie muziek theater toneel comedy

vr 16 ok t  .   13.30 en 16.00 uur  .   Grote zaal
€ 18,50  .   excl.  pauzedrankje  

vr 23 ok t  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 19,50   .   incl pauzedrankje  

za 24 ok t  .   19.30 en 21.15 uur  .   Grote zaal
€ 22,50  .   incl pauzedrankje  
€ 16,88 medeklinker

2+

Van redden krijgt Brandweerman Sam nooit genoeg... 
de held van de buurt is weer terug!  BR ANDWEER M AN S A M LI V E!   D E V ER LO R EN PIR AT ENS C H AT
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za 24 okt

Heel Holland 
Lacht 
Met o.a. Arijan 
van Bavel (Adje)

Niet alles is koek en ei. Een bezoek aan de 

patisserie is nog nooit zo leuk geweest! 

Een koekje van eigen deeg? Of wordt de soep 

niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend? 

Niets is wat het lijkt… ‘Heel Holland Lacht’ 

is een knipoog naar het immens populaire 

bakprogramma van dit moment en staat 

garant voor een avond onbezonnen lachen!

za 24 ok t  .   19.30 en 21.15 uur  .   Grote zaal
€ 22,50  .   incl pauzedrankje  
€ 16,88 medeklinker

Grenzeloze topformatie in eigen muzikale wereld.  FUSE   FUSE  L I V E

klassiek muziek

do 29 ok t  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 22,50   .   incl pauzedrankje  

za 31 ok t  .   19.30 en 21.15 uur   .   Grote zaal
€ 25,00   .   incl pauzedrankje  

Fuse kennen we als huisband van televisieprogramma Podium 

Witteman. Het Amsterdamse zestal wist al menige podia te veroveren 

met zijn eclectische muziekmix. In ‘Fuse Live’ gaat de groep 150 jaar 

muziekgeschiedenis te lijf, terwijl ze volop in de 21e eeuw blijven staan. Zo 

klinken Miles Davis en Maurice Ravel naast Nils Frahm en Simeon ten Holt 

even mooi, opzwepend en actueel. Of de noten nu generaties oud zijn of 

ter plekke ontstaan: Fuse neemt je mee op een ontdekkingsreis waarvan je 

achteraf pas beseft dat je er behoefte aan had.

In de jaren ’70 waren ze een begrip in de internationale muziekwereld. 

Broer en zus Richard en Karen Carpenter. Met hun fantastische en 

herkenbare songs en prachtige harmonieën bestormden The Carpenters 

alle hitlijsten en verkochten jarenlang miljoenen platen. Hun samenwerking 

met componist Burt Bacharach is legendarisch. Een bloemlezing uit het 

rijke repertoire van The Carpenters is nu eindelijk in het theater te beleven, 

een voorstelling om heerlijk bij weg te dromen. 

do 29 okt

Fuse 
Fuse live

za 31 okt

The Best of 
The Carpenters

o
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Schilderachtig muzikaal portret over de pros and cons van de Veenkoloniën.  
BER T HAD D ER S E N HER M AN S ANDM AN   G E Z IN G & G EPL A A S

wo 04 nov

Peppa Pig Live  
Schoolreisje 
naar het Strand

Peppa Pig, het ondeugende varkentje, 

bekend van Nickelodeon en Netflix, komt 

met haar vriendjes naar het theater voor een 

spiksplinternieuwe familiemusical vol vrolijke 

meezingliedjes, swingende meedoedansjes, 

kleurrijke decors en staartkrullende 

varkentjeshumor. Peppa gaat met de hele klas 

op schoolreis naar het strand. Al in de bus 

begint de pret. Wie gaat er mee?

Na afloop kun je in de foyer met Peppa op 

de foto.

do 05 nov
 

Ed Struijlaart  
Alles op rood

Opvolger van het succesvolle ‘Gitaarmannen: 

van Clapton tot Sheeran’.

Vanaf het moment dat Ed Struijlaart op zijn 

negende Eric Clapton op televisie zag, wist 

hij dat zijn toekomst in de muziek lag. Maar 

hoe maak je van je droom werkelijkheid? In dit 

soloconcert neemt Ed Struijlaart je mee op zijn 

muzikale reis van de afgelopen tien jaar, met 

zijn bekendste eigen werk en songs die hij voor 

anderen schreef.

vr 06 nov

Bert Hadders 
en Herman 
Sandman   
Gezing & Geplaas

Muzikant Bert Hadders en schrijver 

Herman Sandman groeiden beiden op in 

de Veenkoloniën. De Drent en Groninger 

koesteren een haat-liefde verhouding met 

het land van hun vaders en verwerkten dit in 

de avondvullende show ‘Gezing & Geplaas’. 

Met liedjes en verhalen schilderen ze een 

portret van de streek en zijn bewoners, met 

al hun eigenaardigheden. Voor de Groningers 

en Drenten een feest der herkenning, voor 

boetenstoanders een openbaring.

muziek streek taal

wo 04 nov  .   13.30 en 16.00 uur  .   Grote zaal
€ 18,50   .   excl pauzedrankje  

do 05 nov  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 21,50   .   incl pauzedrankje  

vr 06 nov  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 18,50  .   incl pauzedrankje  

2+

wo 04 nov  .   13.30 en 16.00 uur  .   Grote zaal
€ 18,50   .   excl pauzedrankje  

jeugd en familie

n
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za 07 nov 

Diamanten 
der 
Volksmusik

Voor liefhebbers van Duitse Schlager-  en 

Volksmusik  ook dit seizoen weer een avond 

genieten van de Diamanten der Volksmusik! 

Een avondvullend programma met Sanny uit 

het noorden van Duitsland, Michel Wolsink uit 

onze eigen Achterhoek, de Doetinchemse Yara 

Beeks en de Duitstalige schlagerzanger Bata 

Illic uit Servië. Op deze avond zullen de arties-

ten u verrassen met vele bekende nummers uit 

Volksmusik en Schlager genre. U bent van harte 

welkom om met ons mee te zingen, praten, 

klappen, maar vooral om samen van deze 

avond te genieten.

ma 09 nov 

Najaars-
bijeenkomst
Donateursavond 
Stichting Oud 
Winschoten
SOW heeft een groot archief opgebouwd met 

afbeeldingen, voorwerpen en documenten. 

Tijdens deze bijeenkomst focussen ze op zgn. 

“platte zaken” die ze als SOW verzamelen. Aan 

de hand van oude facturen en briefhoofden, 

briefkaarten en suikerzakjes heeft SOW van 

afbeeldingen en logo’s een leuke, interactieve 

presentatie van bedrijven samengesteld. Net 

even anders dan de foto of ansichtkaart, maar 

toch herkenbaar! Na de pauze kan de bezoeker 

genieten van films over (oud) Winschoten uit 

de collectie van “Het Winschoter Stadsjournaal”.

vr 13 nov 

Charly Luske 
The Story of 
George Michael

George Michael zong het al... ‘these are the 

days of the open hand, they will not be the 

last...’. Dit is inderdaad de tijd van verbinden en 

elkaar steunen. Het gaat nog wel even duren 

voor we weer terug kunnen naar ‘normaal’. We 

leven in bizarre dagen, maar muziek en theater 

zijn altijd een lichtpuntje geweest: “Story of 

George Michael is terug! Dit keer speelt Charly 

Luske met zijn fantastische band akoestisch Up 

Close & Personal. 

 

muziek muziekte gast

za 7 nov  .   20.00 uur  .   Grote zaal
€ 28,00  .   incl pauzedrankje  

ma 09 nov  .   19.30 uur  .   Grote zaal
€ 8,00 .   Gratis voor donateur s, kaar ten alleen op 
de avond zelf verkr ijgbaar bij  de theaterkassa

vr 13 nov  .   19.30 en 21.15 uur  .   Grote zaal
€ 29,50  .   incl pauzedrankje  

Geniet in een intieme sfeer van al die geweldige songs van 1 van de 
beste zangers ooit.  CHAR LY LUSK E  T H E S TO RY O F G E O RG E M I C H AEL
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za 14 nov
 

Dominic Seldis  
Simply, 
DOMINIC

Simply, DOMINIC belooft een intieme muzikale 

avond te worden, met de beste klassieke -, 

jazz- en filmmuziek. Voor liefhebbers 

van Britse humor, geweldige muziek en 

entertainment! Dominic Seldis, bekend van 

o.a. het hitprogramma Maestro, brengt met 

zijn muzikale trio een unieke kleinschalige 

show. Nederlands meest bekende en geliefde 

Brit geeft een exclusief inkijkje in zijn wereld 

vol onvergetelijke muzikale momenten. Een 

avond waarin hij zijn favoriete muziek vervlecht 

met hilarische anekdotes; u verlaat de zaal 

gegarandeerd met een ‘smile on your face’. 

do 19 nov
 

Fabian 
Franciscus   
Kleine Wereld

Gezellig toch, die sessies bij de psycholoog? 

Hoewel je dat tegenwoordig coaching noemt, 

dat klinkt lekker sportief. Cabaretier en autist 

Fabian Franciscus weet er alles van. En niet als 

enige, want therapie is tegenwoordig überhip. 

Heb je nooit ‘coaching’ gehad? Geen zorgen, 

Fabian weet vast wel een reden waarom ook jij 

voor de bijl moet. 

Let op! Deze voor s tell ing is verplaat s t vanuit seizoen 

19/20. Er z i jn al kaar ten voor verkocht. 

vr 20 nov
 

Vuile Huichelaar  
Het feest kan 
beginnen!

Al jaren vieren de ongekroonde Koninginnen 

van het meezing-cabaret, Paulette Willemse 

& Saskia van Zutphen, op theatrale wijze het 

leven. Elke nieuwe voorstelling van ‘Vuile 

Huichelaar’ laat een spoor van vrolijke en 

opgekikkerde vrouwen achter. Tot voor kort 

voor volle zalen.

Dat zit er nu door de Corona-maatregelen 

even niet in, maar door het ongebreidelde 

enthousiasme van Adelheid & Madeleine 

(voor het publiek zeer bekende typetjes uit 

de Huichelaar-stal) verdwijnt elke crisis naar 

de achtergrond. Deze dames zijn erudiet, 

wat ouder, maar neuken nog zonder bril. 

Ze hebben een unieke kijk op de wereld en 

geven zich (letterlijk) bloot.

cabaret muziek

za 14 nov  .   19.30 en 21.15 uur  .   Grote zaal
€ 27,50   .   incl pauzedrankje  

do 19 nov  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 15,00   .   excl pauzedrankje  

vr 20 nov  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 19,50  .   incl pauzedrankje  

show-amusement

Avond keihard lachen om autistische 
cabaretier.  FABIAN FR ANCIS C US  K L EIN E W ER EL D

n
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www.bakkerassurantiegroep.nl
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Eerbetoon aan het succesvolste muzikale duo aller tijden.
J O O S T B O TM AN EN NIE L S VAN D ER GULIK  S O U N D O F SIL EN C E

za 21 nov 

Iris Hond   
Home

Iris geeft thuislozen een warm plekje in 

haar ‘Home’. 

De begrippen ‘thuis’ en ‘geborgenheid’ lopen 

als een rode draad door de laatste twee 

programma’s van Iris Hond. In ‘Bewogen’ 

vertelde ze over haar eigen bewogen leven, nu 

verklankt ze bijzondere verhalen van anderen. 

Mensen zonder huis, gevangenen, nomaden en 

alles daartussenin: Iris geeft ze een warm plekje 

in haar ‘Home’ met speciaal gecomponeerde 

muzikale brieven. 

wo 25 nov
 

De Bende van 
Sinterklaas   
Bende op 
het dak 

De Bende van Sinterklaas viert dit jaar dubbel 

feest! Pakjesavond voor alle kinderen in 

Nederland én ook de Pietenpakjesavond voor 

alle Pieten. De Pieten zijn druk bezig met 

gedichten en surprises voor elkaar. Maar twee 

feestjes organiseren, is dat niet een beetje veel? 

Hoofdpiet, Marit, Regelpiet, Piet-Lut en Profpiet 

zijn er helemaal klaar voor. Totdat Regelpiet 

komt vertellen dat er een probleem is op het dak 

en dat alle pakjes door de war zijn geraakt! Lukt 

het de Bende van Sinterklaas om alle pakjes voor 

pakjesavond op tijd klaar te krijgen en kunnen ze 

hun eigen pietenpakjesavond nog wel vieren? 

vr 27 nov

Joost Botman 
en Niels 
van der Gulik   
Sound of Silence

Joost Botman en Niels van der Gulik brengen 

met verhalen en anekdotes uit de roerige 

jaren zestig en zeventig én natuurlijk heel 

veel muziek van Simon & Garfunkel, het 

succesvolste muzikale duo aller tijden tot leven. 

U hoort tijdloze hits als ‘Mrs. Robinson’, ‘Cecilia’, 

‘Bridge Over Troubled Water’ en natuurlijk ‘The 

Sound Of Silence’.

Let op! Deze voor s tell ing is verplaat s t vanuit seizoen 

19/20. Er z i jn al kaar ten voor verkocht. 

muziek

za 21 nov  .   19.30 en 21.15 uur  .   Grote zaal
€ 24,50   .   incl pauzedrankje  
€ 18,38 medeklinker

vr 27 nov  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 19,50  .   incl pauzedrankje  

k lassiek

wo 25 nov  .   13.30 en 16.00 uur  .   Grote zaal
€ 17,00   .   excl pauzedrankje  

jeugd en familie 4+
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Een krachtige show in intieme setting!  JIM VAN D ER Z E E  S TAR T IN G TO EN G IN G E PAR T T WO

muziek muziek

za 28 nov  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 19,50   .   incl pauzedrankje  

vr 4 dec  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 25,00   .   incl pauzedrankje  

Nadat hij in 2018 ‘The Voice of Holland’ won, zat Jim van der Zee niet stil. 

Hij dook succesvol het theater in, toerde langs de Nederlandse festivals en 

bracht twee albums uit. Het laatste album ‘Starting The Engine’ werd lovend 

ontvangen en vormt het startschot van een nieuw theateravontuur. In deel 

2 van de gelijknamige tournee brengt Jim nieuwe covers van legendes die 

hem inspireren, maar laat hij ook vooral zijn eigen werk horen. 

‘Close Beauty’ is het nieuwe album van Jan Akkerman, zijn debuut voor 

Mascot Label Group. Zijn  befaamde en karakteristieke ‘Akkerman-sound’ 

loopt als een rode draad door twaalf composities.

Akoestisch, elektrisch, solo én met band, ‘Close Beauty’ behoort tot Jan’s 

meest gevarieerde werken en is tevens zijn eerste studioplaat in bijna 30 

jaar die ook op vinyl verschijnt. Een album waarmee hij bewijst nog steeds 

tot de top van de Nederlandse gitaristen en componisten te behoren.

za 28 nov
 

Jim van der Zee 
Starting The Engine 
Part Two

vr 04 dec

Jan Akkerman & Band   
Close Beauty

28
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wo 09 dec

De Efteling-
musical: 
Jokie en Jet   
Reizen is een 
feestje!

Jokie uit de Efteling is jarig en krijgt een 

wel héél bijzonder cadeau van Jet! Ze 

gaan namelijk samen op wereldreis in hun 

luchtballon. Ze vliegen naar allerlei landen 

over de hele wereld, van het warme Italië tot 

het koude Antarctica. Jet heeft in elk land een 

cadeautje verstopt voor pretneus Jokie en 

iedereen viert feest! Maar oh jee.. Jet heeft zó 

veel verrassingen voor Jokie… Passen al die 

cadeautjes wel in de luchtballon?

do 10 dec

Johan Derksen  
The Sound of 
The Blues & 
Americana

In ‘The Sound of The Blues & Americana’ 

schurken blues en americana voortdurend 

tegen elkaar aan. Muziekliefhebber Johan 

Derksen mobiliseert de beste vocalisten en 

muzikanten uit beide genres. Denk aan (inter)

nationale toppers als Malford Milligan, Di Reed, 

Erwin Java, AJ Plug en Phil Bee, die garant staan 

voor een avond vol weergaloze gitaarsolo’s, 

rauwe bluessongs en authentieke americana.

vr 11 dec

Ballet van 
de Staatsopera 
van Tatarstan   
Ballet 
Masterpieces

De balletten Notenkraker en Zwanenmeer 

zijn de twee beroemdste klassieke balletten 

van componist Pjotr Tsjaikovski. Speciaal voor 

de tournee in het komende seizoen heeft de 

balletmeester van het geliefde gezelschap uit 

Tatarstan een selectie gemaakt van de mooiste 

en meest betoverende scènes en hoogtepunten 

uit beide balletten.

muziek dans

do 10 dec  .   19.30 en 21.15 uur  .   Grote zaal
€ 29,50   .   incl pauzedrankje  

vr 11 dec  .   19.30 en 21.15 uur  .   Grote zaal
€ 33,50  .   incl pauzedrankje  

wo 09 dec  .   13.30 en 16.00 uur  .   Grote zaal
€ 17,50   .   excl pauzedrankje  

jeugd en familie 2+

Weergaloze gitaarsolo’s, rauwe bluessongs en authentieke americana. 
J O HAN D ER K SE N  T H E S O U N D O F T H E B LU E S & A M ER I C AN A
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Eindejaars-comedyshow, royaal voorzien van lachmomenten.  MUR TH MO SSE L

30

cabaret

zo 13 dec  .   15.00 uur  .   Grote zaal
€ 19,50   .   incl pauzedrankje  
Leden Rabobank € 17,00  .   incl pauzedrankje

do 17 dec  .   20.15 uur  .   Grote zaal
€ 15,00   .   excl pauzedrankje  

zo 13 dec

A Broadway 
Christmas Show  
Klaas Spekken, 
Ingrid Stijsiger 
en combo
Vanavond kunt u genieten van populaire 

musicalsongs en duetten, met streektaalzanger 

Klaas Spekken en mezzo sopraan Ingrid Stijsiger. 

West Side Story, Carrousel, Sunset boulevard, 

Follies, e.v.a. komen in de eerste helft van de 

voorstelling voorbij. De tweede helft is alles in 

kerstsfeer en brengen zij bekende Christmas 

songs: White Christmas, Let it Snow, O Holy 

Night e.a. Natuurlijk dit alles overgoten met 

een Gronings sausje. Ingrid en Klaas worden 

begeleid door een vierkoppige combo: Piano 

Vincent Gritt, gitaar Joost van der Beek, bas 

Marco Kerver en drums Dennis Elderman.  

do 17 dec

Murth Mossel   
Tot op dat 
moment

Murth Mossel brengt met ‘Tot op dat 

moment’ geen oudejaarsconference, maar 

een eindejaars-comedyshow vol scherpe 

observaties, persoonlijke verhalen en een 

tikkeltje zelfspot. Dat betekent een net 

even andere blik op het nieuws van 2020. 

Aan voorspellingen wagen we ons niet, 

maar dat deze show royaal voorzien is van 

lachmomenten, lijkt een zekerheid

za 19 en zo 20 dec
 

De ondergang 
van MS De 
Corona
Bert Visscher, 
Alina Kiers e.a.
Twee jaar na de succesvolle familievoorstelling 

Sneuwitje en een stuk of zeven dwergen 

maakten Bert Visscher, Alina Kiers, Arno van 

der Heyden, Carmen Schilstra, Jan Veldman en 

Frank den Hollander zich op voor een nieuw 

spektakel: Broodkapje en een stuk of zeven 

geitjes. De coronacrisis noopte hen helaas deze 

grote productie een jaar uit te stellen. Maar 

omdat de theaters nu eenmaal al geboekt 

waren komen de zes nu, met Jeroen de Jong 

als muzikale steun en toeverlaat, met een 

voorstelling die wel goed te spelen is in deze 

rare tijd. 

za 19 en zo 20 dec  .   19.30 en 21.15 uur
Grote zaal  .   € 19,50   .   incl pauzedrankje  

special toneel comedy
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Een voorstelling met leuke liedjes en veel 
humor.  ROODK APJE  HET WARE VERHA AL VAN ROODK APJE

za 19 en zo 20 dec
 

De ondergang 
van MS De 
Corona
Bert Visscher, 
Alina Kiers e.a.
Twee jaar na de succesvolle familievoorstelling 

Sneuwitje en een stuk of zeven dwergen 

maakten Bert Visscher, Alina Kiers, Arno van 

der Heyden, Carmen Schilstra, Jan Veldman en 

Frank den Hollander zich op voor een nieuw 

spektakel: Broodkapje en een stuk of zeven 

geitjes. De coronacrisis noopte hen helaas deze 

grote productie een jaar uit te stellen. Maar 

omdat de theaters nu eenmaal al geboekt 

waren komen de zes nu, met Jeroen de Jong 

als muzikale steun en toeverlaat, met een 

voorstelling die wel goed te spelen is in deze 

rare tijd. 

za 19 en zo 20 dec  .   19.30 en 21.15 uur
Grote zaal  .   € 19,50   .   incl pauzedrankje  

zo 27 dec
 

TOOSST 
1,5 meter sessies 

Jaarlijks zet TOOSST De Klinker op z’n kop met 

de herkenbare hits uit de Top 2000. Dit jaar 

doen ze het net even anders. Want ondanks de 

Corona laat TOOSST zich niet uit het veld slaan! 

Dit keer geen staconcert, maar een muzikale 

reis waarbij u plaatsneemt in de stoelen van 

de Grote zaal. De band speelt tijdens deze 

1,5 meter sessies een selectie van de beste, 

mooiste en herkenbaarste nummers uit de 

afgelopen decennia.   

do 24 dec 

Winteravond 
van het Korte 
Verhaal  

De  jaarlijkse hoogmis van het Winschoter 

literaire leven keert terug naar De Klinker. Voor 

de 27e keer zijn er op Kerstavond de verhalen, 

de anekdotes van onder d’Olle Witte. Met een 

kuch en een rochel en met een lach en een 

traan. Een Winteravond van het Korte Verhaal 

speelt zich af in een gezellige cafésfeer. Naar 

de vertelkroeg komen onder meer Jakob van 

Diedenhoven, Roelf Eemsing, Hennie Lemein, 

Cees Stolk, Ina Rozema, David Stolk, Henk 

Mulder en Erik Hulsegge. Jan van der Meide is 

de spreekstalmeester.

wo 30 dec
 

Roodkapje
Het ware verhaal 
van Roodkapje

Fake Vonk is in het bos. Hij wil een interview 

met de wolf, die zich in Nederland heeft 

gevestigd. De wolf blijkt aardig en helemaal 

niet gevaarlijk. Maar hoe zit het met de zeven 

geitjes of de drie biggetjes? En Roodkapje? 

De wolf vertelt Fake het verhaal… Dat is anders 

dan dat Roodkapje het vertelt! 

Voor de leukste/mooiste kleurplaat die voor 

aanvang van de voorstelling wordt ingeleverd 

is er een leuke prijs. De kleurplaat is te 

downloaden vanaf langhout-theater.nl.

zo 27 dec  .   15.30 en 20.15 uur  .   Grote zaal
€ 15,00   .   excl pauzedrankje  

wo 24 dec  .   20.00 uur  .   Grote zaal
€ 5,00   .   incl kof f ie/thee  

muziekstreek taal

wo 30 dec  .   13.30 en 16.00 uur  .   Grote zaal
€ 15,00   .   excl pauzedrankje  

jeugd en familie 6+
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Zeefbanden, Aandrijfwielen 
en Accessoires.

Al meer dan 60 jaar zijn wij 
specialist in het produceren van
zeefbanden voor land- en tuinbouw 
machines. Wij produceren 
zeefbanden passend op 
alle merken.

Halteweg 10 | 9677 RH Heiligerlee

�      +31 (0)597 43 13 63

�          +31 (6)154 144 00

info@hesselszeefbanden.nl
www.hesselszeefbanden.nl

Reivel-Passage 1   Winschoten  0597 413 162

www.bloemenzaakinbloei.nl

de perfecte toegift



Onderwijs in de 
podiumkunsten 
voor iedereen

Op de tweede verdieping van Cultuurhuis 

De Klinker bevindt zich het Kunstencentrum, 

een verzamelnaam voor muziekschool, 

dansschool, theaterschool en andere 

vormen van cultuureducatie voor de 

hele regio. In het Kunstencentrum is een 

schitterende balletzaal en maar liefst 12 

geluidsdichte lokalen voor muziekles. Hier 

kun je bijna elk instrument leren spelen. 

Gekwalificeerde vakdocenten geven er 

van maandag tot en met zaterdag les aan 

honderden leerlingen. Het Kunstencentrum 

is er voor jong en oud en in elke stijl is er 

veel te kiezen.  

Ook bedienen we tientallen basisscholen 

met onze cultuureducatie programma’s. 

Vaak in de klas en soms in De Klinker. Met 

jongerencentra en middelbare scholen 

werken we jaarlijks toe naar twaalf tot 

vijftien eigen voorstellingen. Daarnaast 

presenteren we ons volop tijdens festivals 

en open dagen en organiseren we bij 

gelegenheid films, lezingen, concertjes van 

ensembles, orkesten en bands in en buiten 

het Cultuurhuis.   

Met eigen ogen zien wat we allemaal te 

bieden hebben? Wij heten u van harte 

welkom tijdens de voorspeelavonden/

voorstellingen muziek, dans en theater in de 

Grote of  Rabozaal óf kom snuffelen tijdens 

het Tellerlikker Festival in september of de 

Open Dag in maart.

Harry van der Laan, 

coördinator Kunstencentrum de Klinker
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Gratis proefles 
tijdens het

 Tellerlikker Festival
Op zaterdag 19 september tussen 13.00 en 16.00 uur kan 
je een gratis proefles volgen. Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar kunstencentrum@indeklinker.nl. 

Vermeld in de e-mail voor welke discipline 
(muziek, dans, theater) en op welk instrument 

je een proefles wilt.



Wil je samen muziek maken, bijvoorbeeld 

in een band of een orkest of wil je zingen 

in een koor? Wil je een korte kennismaking 

met muziek in de vorm van een cursus? 

Velen gingen je al voor in Kunstencentrum 

De Klinker. 

Gedurende het jaar worden er diverse 

voorspeelavonden en optredens 

georganiseerd om aan familie en vrienden 

te laten zien wat je hebt geleerd. Houd 

voor de data de website in de gaten.

muzieklessen 

Wil je een 
instrument 
leren 
bespelen of 
leren zingen?

INDIVIDUELE LESSEN

Wekelijkse of 

tweewekelijkse lessen 

volgen aan de hand 

van een werkplan of 

speelroute waarbij de 

inhoud van de lessen 

samen met de docent 

wordt bepaald.

Accordeon  

Harr y Dijkstra (di)

Bandoneon 

Harr y Dijkstra (di)

Basgitaar  

Ruud Vleij (ma)

Blok f luit   

Marianne Heeres (do)

Cello  

Eleanore Tan (wo)

Contrabas 

Ruud Vleij (ma)

Dwarsf luit  

Hella Balster (ma)

Gitaar (elec trisch en 

akoestisch)   

Digmon Roovers (ma/di)

Hendrik Jan de Jong (di/wo)

Piet Roovers (ma/di/do/vr)

Hobo / Fagot

Vincent van Ballegooijen (wo)

Keyboards 

Jeroen Jongejan (di/wo/vr)

Klarinet  

Harr y van der Laan (di)

Orgel  

Wim Westerman (vr)

Piano  

Ellen Dijkhuizen (wo/do)

Peter Cramer (ma wo/vr)

Jeroen Jongejan (di/wo/vr)

Saxofoon  

Harr y van der Laan (di)

Slagwerk, drums 

Joost van Soest (wo) 

Wim Niemeijer (ma/di)

Trekharmonica 

Harr y Dijkstra (di)

Trompet  

Bauke Burghgraef (wo)

Wim Westerman (vr)

Trombone 

Bauke Burghgraef (wo)

Wim Westerman (vr)

Viool  

Annemieke van Walsum 

(ma/di/wo)

Xylofoon,Marimba,

Vibrafoon  

Wim Niemeijer (ma/di)

Zang klassiek 

Douwe Kamminga (di/wo) 

Zang lichte muziek 

CT Heida (di)

GROEPSLESSEN

Wekelijks of tijdens een 

lesblok samen leren:

Bandcoaching 

Joost van Soest

Hendrik Jan de Jong

Ruud Vleij

Har vey Mercera

Jeroen Jongejan

Barokensemble 

Vincent van Ballegooijen 

(wo) 

Blok f luitensemble

Rosa Nova

Marianne Heeres (do)

Blok f luitland 

Marianne Heeres (do) 

Djembé   

Har vey Mercera (do) 

Gitaar in de klas 

Digmon Roovers (ma)

Lunchkoor 

CT Heida (di)

Muziek ontdekken 

Annemieke van Walsum (ma)

Trekharmonica 

Harr y Dijkstra (di)

Voor meer informatie of aanmelden 

voor muzieklessen ga je naar 

cursusaanbod op indeklinker.nl
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Dansen is goed voor lichaam en geest en je 

wordt er vrolijk van! Vanaf jonge leeftijd kun 

je beginnen met dansen. De muzikaliteit 

en beweeglijkheid wordt spelenderwijs 

aangeleerd. Plezier in bewegen en het 

dansen staat voorop.  

Iedereen (ongeacht leeftijd of niveau) die 

er over denkt op ballet, tapdance of jazz/

streetdance te gaan, is van harte welkom 

eens een kijkje te komen nemen bij een les. 

Hoogtepunt van het jaar zijn de twee 

uitverkochte voorstellingen in de Grote zaal 

van Theater De Klinker in juni. 

De lessen worden verzorgd door 

dansdocente Ina Possel en vinden plaats op 

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 

danslessen 

Van dansen 
word je blij!

Jazz/streetdance 

Jazz/streetdance is een combinatie van 

Streetdance en Jazzballet. De techniek is 

van klassiek ballet, maar de bewegingen 

zijn veel losser en de dansen zijn gebaseerd 

op moderne popmuziek. 

Ballet  

Voor de kleinsten is er peuter- en 

kleuterballet, voor jongeren en 

volwassenen klassiek ballet eventueel in 

combinatie met spitzen. In de balletlessen 

wordt gewerkt aan een goede houding, 

kracht en lenigheid. Klassiek ballet vormt 

een goede basis voor andere dansvormen. 

  

Tapdance 

Tapdansen is een dansvorm waarbij je 

ritmische klanken maakt met je voeten, 

door het gebruik van metalen plaatjes 

onder de hak en teen van de schoen. 

Tapschoenen zijn aanwezig, zodat je het 

eerst kunt proberen en niet meteen zelf 

schoenen hoeft aan te schaffen.  

Voor meer informatie of aanmelden 

voor danslessen ga je naar 

cursusaanbod op indeklinker.nl
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theaterlab

Sta je graag
in de 
spotlights?
Geef je dan op voor één van onze 

theatercursussen. Tijdens deze cursus 

werken kinderen in een ongedwongen 

sfeer aan het theatraal vormgeven van hun 

fantasie en verbeelding. De lessen worden 

op zaterdag gegeven door theaterdocente 

Vivian Veenstra. Aan het einde van de 

cursus presenteer je samen met je groep 

een eigen theaterstuk in de Rabozaal voor 

familie en vrienden.

Voor meer informatie of aanmelden 

voor theaterlessen ga je naar 

cursusaanbod op indeklinker.nl

Cursus toneel 7-8 jaar  

Vind jij toneel spelen ook zo leuk? Samen met 

andere kinderen die het net zo leuk vinden als 

jij gaan we van alles spelen, van een leeuw tot 

een vliegend tapijt, want op toneel kan alles!

€ 255   .   28 lessen   

vanaf za 5 sept  .   10.15 tot 11.15 uur

Cursus toneel 9-12 jaar  

Durf jij je stem te laten horen en zit je 

boordevol ideeën? DOE DAN MEE! In de lessen 

staat plezier in toneelspelen voorop en wordt 

er keihard gewerkt. Je leert je verbeelding 

te gebruiken en je zelfvertrouwen en durf te 

ontwikkelen. 

€ 380   .   28 lessen  

vanaf za 5 sept  .   11.15 tot 12.45  uur

Cursus toneel 13 -18 jaar    

Je leert je verder ontwikkelen in verschillende 

spelvormen en technieken. Plezier in het 

acteren staat voorop. Samen met andere 

jongeren ga je o.l.v. de docent keihard 

werken aan o.a. tekstbehandeling en 

geloofwaardigheid. 

€ 380   .   28 lessen  

vanaf za 5 sept  .   13.00 tot 14.30 uur
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Kunstencentrum De Klinker biedt de 

mogelijkheid om op ieder moment 

in te stromen en een abonnement 

per maand af te sluiten. In de 

zomervakantie wordt geen lesgeld 

betaald. De opzegtermijn is in alle 

gevallen een maand.       

Financiële tegemoetkoming 

Misschien dat muziek- en/of danslessen 

voor u of uw kind (tijdelijk) te zwaar op 

uw uitgaven drukken.  Het kan zijn dat 

u daarom in aanmerking komt voor 

een financiële tegemoetkoming van 

Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport 

& Cultuur. Kijk voor meer informatie 

op leergeld.nl/zuid-oost-groningen en 

jeugdfondssportencultuur.nl.   

Star t seizoen 
ma 17 augustus 2020

Tellerlikker Festival 
za 19 sep 2020  
13.00 -16.00 uur 

Agenda 
2020/2021

instrumentaal zang

dans

tot 21 jaar vrij van BTW 21+ incl BTW*

individueel les 20 minuten € 46,31 € 56,04

muziek ontdekken, blok f luitland € 11,00

tot 21 jaar vrij van BTW 21+ incl BTW*

les 60 minuten per week                                         € 20,35                                 € 24,62

les 45 minuten per week (peuterdans) € 15,29

* vo or 21+ leerl ingen buiten het O lda mbt geldt het ongesubsid ieerde ta rief va n 150% lesgeld.

* Pri js  per maa nd via automatische incasso in 10 maa nden.  
Zie vo or de meest ac tuele vo or waa rden en mogel i jkheden onze website:  indekl inker.nl

De data voor Voices of Pop, de dansuitvoering 

Let’s dance en alle overige voorspeelmo-

menten worden op een later tijdstip bekend 

gemaakt. Houd de volgende krant of de 

website in de gaten! (indeklinker.nl onder 

Kunstencentrum – Agenda)  

her fstvakantie
10 ok tober t/m 18 ok tober  2020

kerstvakantie
19 december t/m zo 3 januari 2021

voorjaarsvakantie
20 februari t/m 28 februari 2021

goede vrijdag
2 april 2021

2de paasdag 
5 april 2021

koningsdag
27 april 2021

meivakantie
1 mei t/m 16 mei 2021

2e pinksterdag
24 mei 2021

zomer vakantie
10 juli t/m 22 augustus 2021

Vakanties
2020/2021

Tarieven
kunstencentrum 

Contact-
gegevens 
Voor het actuele overzicht van 

het Kunstencentrum, ga naar 

cursusaanbod op indeklinker.nl        

Administratie van het 

Kunstencentrum: 

kunstencentrum@indeklinker.nl 

of 0597 700270 (optie 3). 

De administratie is telefonisch 

bereikbaar van maandag tot en met 

vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.    
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van creatief
tot no-nonsense

 
Burg. Schönfeldplein 13 | 9671 CA Winschoten

(0597) 433 999 | www.coben.nl

advocaten

Scheiding?

Samen heldere
afspraken maken
met behulp van

ervaren mediators.

You got company.

Burg. Schönfeldplein 13, 9671 CA Winschoten
Markt 7, 9401 GS, Assen, 0597 - 433 999

www.mediationcompany.nl
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K AARTEN KOPEN

De kaartverkoop voor Mede-

klinkers start op dinsdag 1 sept

 om 13.00 uur, de reguliere 

verkoop begint op dinsdag 8 

sept om 13.00 uur.

ONLINE K AART VERKOOP 

Via indeklinker.nl is het 

mogelijk om 24 uur per dag 

kaarten te bestellen. U kunt 

kiezen voor e-tickets of de 

kaarten per post ontvangen.

K AART VERKOOP IN 

HET THEATER

De theaterkassa van Cultuur-

huis De Klinker is geopend van 

dinsdag t/m vrijdag van 13.00 

tot 17.00 uur, op zaterdag van 

13.00 tot 16.00 uur en één uur 

voor aanvang van een theater- 

of filmvoorstelling.*

Telefonische kaartverkoop is 

mogelijk tijdens de openings-

tijden van de theaterkassa via 

0597- 700270 (Optie 1). 

U ontvangt uw kaarten dan 

via de mail of u kunt uw tele-

fonisch gereserveerde kaarten 

binnen één week afhalen bij 

de theaterkassa. Na een week 

vervalt uw reservering. 

* Openingstijden kunnen 
tijdens het seizoen gewijzigd 
worden, ga naar de website 
voor actuele informatie.

BETAALMOGELIJKHEDEN

Online 

Via indeklinker.nl kunt u 

betalen met iDEAL, creditcard, 

Klinker tegoedbon/cadeaubon 

of een Podiumcadeaukaart. 

Telefonisch 

Theaterkassa: 0597-700270.

Betaalwijze: iDEAL en aan de 

theaterkassa.

Aan de theaterkassa 

Betaalwijze: met pin of contant.

Bestelformulier in de 

brochure 

Betaalwijze: iDEAL of aan de 

theaterkassa.

PRIJZEN

All-in prijs

De kaartprijs die is aangegeven, 

is inclusief theatertoeslag, 

administratiekosten en 

pauzedrankje (mits anders 

vermeld). Bij het toesturen van 

fysieke kaarten rekenen wij € 

4,00 aan verzendkosten per 

order.

PAUZE

Een pauzedrankje is bij de toe-

gangsprijs inbegrepen, tenzij 

anders vermeld. 

U kunt uw drankje afhalen bij 

onze zelfbedieningsbuffetten 

of theatercafés.De optredende 

artiesten van de avond of mid-

dag bepalen of een voorstel-

ling een pauze heeft. 

Is er geen pauze, dan staat 

uw drankje na afloop van de 

voorstelling voor u klaar.

GARDEROBE

Het gebruik van de garderobe 

is vanwege brandweervoor-

schriften verplicht. U kunt 

kiezen tussen een bewaakte 

of onbewaakte garderobe. 

Wanneer u gebruik maakt 

van de bewaakte garderobe 

betaalt u € 1,00.

ANNULEREN VAN 

K AARTEN

Bij verhindering kunt u tot 

24 uur voor de betreffende 

voorstelling uw kaarten 

laten omboeken naar een 

andere voorstelling. Voor het 

omboeken rekenen wij € 2,50 

administratiekosten per kaart. 

Er wordt geen geld 

terugbetaald. 

WACHTLIJST

Heeft u geen kaarten en is de 

voorstelling uitverkocht? 

U kunt zich via indeklinker.nl 

vanaf twee weken voorafgaand 

aan de voorstelling aanmelden 

voor de wachtlijst. U klikt dan 

op de link onder de desbetref-

fende voorstelling.

MINDERVALIDEN

Voor mensen met een beper-

king is Cultuurhuis De Klinker 

goed toegankelijk. In beide 

zalen is een beperkt aantal 

plaatsen voor rolstoelgebrui-

kers ingericht. 

Deze plaatsen kunt u aanvra-

gen bij de theaterkassa van 

Cultuurhuis De Klinker. Verder 

zijn er aangepaste toiletten 

en is de lift te gebruiken. Een 

officiële geleidehond of hulp-

hond mag altijd naar binnen, 

mits herkenbaar aan een hesje. 

Tijdens sta-concerten kunnen 

rolstoelers met een regulier 

ticket de zaal in.

SLECHTHORENDEN

De Klinker beschikt over een 

moderne ringleiding. U kunt 

zich hiervoor melden bij de 

theaterkassa.

STOELVERHOGERS

Wanneer u met kleine kinderen 

een voorstelling bezoekt, kan 

uw kind gebruik maken van 

een stoelverhoger die u vindt 

bij de ingang van de zaal. Er 

is een beperkt aantal beschik-

baar.  

PARKEREN 
Cultuurhuis De Klinker is ideaal 

gelegen in het centrum van 

Winschoten. U kunt uw auto 

gratis parkeren rondom het 

theater.

VOORWAARDEN

Met uw entreekaart geeft u 

aan akkoord te zijn met onze 

leveringsvoorwaarden en 

huisregels. Fotograferen en 

filmen is tijdens de voorstelling 

niet toegestaan. Cultuurhuis 

De Klinker is aangesloten bij de 

Vereniging voor Schouwburg- 

en Concertgebouwdirecties en 

hanteert daarom de Algemene 

Bezoekersvoorwaarden van 

deze vereniging. 

WEETWAAR JE KOOPT.NL 

Dagelijks kopen duizen-

den mensen kaartjes 

voor concerten, theater-

voorstellingen en andere 

evenementen via internet. 

Wat velen niet weten, is dat 

er naast de officiële online 

verkooppunten veel websites 

zijn die op grote schaal kaarten 

opkopen bij de theaters en 

andere podia en doorverkopen 

met als enig doel het maken 

van winst. Als bezoeker betaalt 

u via deze websites veelal 

meer voor een toegangskaart 

dan de oorspronkelijke prijs. 

Ook blijkt dat niet alle kaarten 

gegarandeerd toegang geven 

tot de voorstelling of het 

evenement. De veiligste manier 

om kaarten te kopen voor 

voorstellingen in Cultuurhuis 

De Klinker is via onze eigen 

website of theater- en filmkassa.

Praktische info
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Verbion Vloeren
J.A. Koningsstraat 21
9672 AC Winschoten

Wij leggen uw vloer 
met veel plezier

T: (0597) 42 28 00
@: info@verbionvloeren.nl
www.verbionvloeren.nl
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Uw gegevens
Graag volledig en duidelijk met hoofdletters invullen s.v.p. 

man / vrouw

Voornaam  

Achternaam

Adres      

Postcode       Woonplaats  

Telefoon                 Mobiel

E-mail

Datum

Plaatsen voor mindervaliden

De Klinker is toegankelijk voor mindervaliden. Gasten die gebruik 

willen maken van een zogenaamde rolstoelplaats, kunnen dit 

aanvinken op dit bestelformulier. Indien mogelijk houden we hier 

rekening mee. 

       Ik maak gebruik van (een) rolstoelplaats(en)     aantal

       Ik ben slechthorend / slechtziend

       Anders, nl. 

MEDEKLINKER

Als medeklinker profiteert u van mooie voordelen en steunt u ons 

theater. Kijk op onze website voor alle extra’s.

      Ja, ik word Medeklinker voor €15,00

Bedankt voor uw bestelling
tot ziens in Cultuurhuis 
De Klinker

Bestelformulier
20/21

€

BIJGESLOTEN BONNEN

De waarde van meegestuurde theaterbonnen, De Klinker 

tegoedbonnen en Podiumcadeaukaarten, wordt in mindering gebracht 

op de kosten van uw bestelling. Het bedrag wordt automatisch 

verrekend. Geeft u s.v.p. de totale waarde aan van de meegestuurde 

bonnen (bonnen vastnieten s.v.p.). 

NB: De Klinker tegoedbonnen gelden niet als betaalmiddel voor 

gastvoorstellingen. 

Ik heb bonnen bijgevoegd met de totale waarde van 

BETALING

U kunt kiezen uit de volgende betaalmethodes:

     iDeal betaling per e-mail
      (u krijgt een mail toegestuurd met daarin een betaallink)
      Betalen aan de kassa (pin of contant)

VERZENDING

U kunt kiezen voor e-tickets of uw kaarten per post 
ontvangen:

       Ja, Ik wil mijn e-ticket(s) per mail ontvangen
      Ja, Ik wil mijn kaart(en) per post ontvangen. 
             De verzendkosten bedragen € 4,00.

VERZENDEN

Het ingevulde bestelformulier kunt u sturen naar:
Cultuurhuis De Klinker
Mr. D.U. Stikkerlaan 251
9675 DG Winschoten

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van alle aanbiedingen, acties en 
ingelaste voorstellingen? Ga dan naar indeklinker.nl en schrijf 
u onderaan de pagina in voor onze nieuwsbrief. Zo weet u 
zeker dat u niks mist!

BESTEL ONLINE VIA INDEKLINKER.NL 
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Klaas Spekken, Ingrid Stijsiger 
en combo
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DATUM TITEL TI JD 
(vul hier bi j  meerdere t i jden 
de gewens te aanvangs t i jd in)

1E R ANG 2E R ANG K IND 
t /m 12 jaar

V IP 
arrangement

vr 18 sep 2020 Seizoenspresentatie met Pé & Rinus
vr 18 sep 2020 Livemuziek Jelle Mulder

vr 18 sep 2020 Compilatief ilm De Klinker

za 19 sep 2020 Er win de Vries

za 19 sep 2020 Puellae Kwar tet

za 19 sep 2020 Them Dir t y Dimes

za 19 sep 2020 Tollak Ollestad & Band

za 19 sep 2020 Klooster en Van der Meulen

za 19 sep 2020 Bolotny Trio

zo 20 sep 2020 Symfonieorkest Educa Symfonia

zo 20 sep 2020 Docuf ilm Gronings Vuur

zo 20 sep 2020 Film ballet voorstelling 2019 Ina Possel

zo 20 sep 2020 Anne Lee Person SOLO

vr 25 sep 2020 Igone de Jongh Openbare repetitie

za 26 sep 2020 JB Meijers Deltaboy

do 1 ok t 2020 Back to the Countr y  Par t Nine

vr 2 ok t 2020 Opnieuw Voorheen De Bende

do 8 ok t 2020 Solo Stories  Doet sneeuw pijn

vr 9 ok t 2020 Ber t Visscher & Reinout Douma

za 10 ok t 2020 Piepschuim  Baadt Het Niet Dan Schaadt Het Niet

vr 16 ok t 2020 Brandweerman Sam  De Verloren Piratenschat 2+

vr 23 ok t 2020 Glasboer  Tot strak s!

za 24 ok t 2020 Heel Holland Lacht  Met o.a. Arijan van Bavel (Adje)

do 29 ok t 2020 Fuse  Fuse Live

za 31 ok t 2020 The Best of The Carpenters

wo 4 nov 2020 Peppa Pig Live!  Schoolreisje naar het Strand 2+

do 5 nov 2020 Ed Struijlaar t   Alles op rood

vr 6 nov 2020 Ber t Hadders en Herman Sandman  Gezing & Geplaas

za 7 nov 2020 Diamanten der Volk smusik

vr 13 nov 2020 Charly Luske  The Stor y of George Michael

za 14 nov 2020 Dominic Seldis Simply, Dominic

do 19 nov 2020 Fabian Franciscus  Kleine wereld

vr 20 nov 2020 Vuile Huichelaar  Het Feest Kan Beginnen!

za 21 nov 2020 Iris Hond  Home

wo 25 nov 2020 De Bende van Sinterklaas  Bende op het Dak 4+

vr 27 nov 2020 Joost Botman en Niels van der Gulik

za 28 nov 2020 Jim van der Zee  Star ting The Engine Par t Two

vr 4 dec 2020 Jan Akkerman & Band  Close Beaut y

wo 9 dec 2020 De Ef teling-musical: Jokie en Jet  Reizen is een feestje!

do 10 dec 2020 Johan Derk sen  The Sound of The Blues & Americana

vr 11 dec 2020 Ballet van de Staatsopera van Tatarstan

zo 13 dec 2020 A Broadway Christmas Show 
Klaas Spekken, Ingrid Stijsiger en combo

do 17 dec 2020 Mur th Mossel   Tot op dat moment

za 19 dec 2020 De ondergang van MS De Corona met Bert Visscher, Alina Kiers e.a.

zo 20 dec 2020 De ondergang van MS De Corona met Bert Visscher, Alina Kiers e.a.

do 24 dec 2020 Winteravond van het kor te verhaal

zo 27 dec 2020 Toosst

wo 30 dec 2020 Roodkapje   Het ware verhaal van Roodkapje 6+
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