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Podia waarop lokale bands, toneel, dansacts, koren, film en 
Kunstencentrum De Klinker zich presenteren zijn onderdeel 
van deze culturele uitmarkt. Maar dit is nog niet alles: aan 
het festival is een culinair element toegevoegd in de vorm 
van een culinaire markt.  

Dit weekend wordt er in en rondom Cultuurhuis De Klinker een nieuw cultureel 

en culinair festival georganiseerd: het Tellerlikker Festival. De basis van het 

evenement is een proeverij waarin je kennis maakt met dat wat Oldambt te 

bieden heeft op culinair en cultureel gebied.

Een markt waarbij proeven en beleven centraal staan. 
Lokale horeca-ondernemers en eigenaren van foodtrucks 
zetten hun beste beentje voor om op een ludieke, creatieve 
manier hun producten aan te bieden. Het Tellerlikker Festival 
krijgt zo het karakter van een dubbele proeverij: cultureel 
en culinair genieten tijdens een festival van de smaak.

In dit programmaboekje vindt u alle acts en optredens op 
alfabetische volgorde. Tijd en locatie zijn hierbij vermeld. 
In het midden van het boekje vindt u de time-table.

Wij wensen u veel plezier tijdens dit nieuwe Tellerlikker Festival.

De organisatie
Marketing Oldambt
Kunstencentrum De Klinker

OPENINGSTIJDEN TELLERLIKKER FESTIVAL 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER ZONDAG 20 SEPTEMBER
10.30 - 16.30 UUR 12.00 - 16.30 UUR

Ook de bibliotheek is tijdens het Tellerlikker Festival op zondag geopend.



OPENINGSCONCERT  
HARMONIE- EN  
FANFAREVERENIGINGEN 
ZATERDAG GROTE ZAAL
10.30 - 11.15 UUR

Onder de noemer ‘Muziek in de Stad’ gaven de 
muziekverenigingen uit de regio in juni van dit jaar een 
gezamenlijk gratis openluchtconcert in het winkelhart van 
Winschoten. Tijdens het Tellerlikker Festival doen ze dat in 
de Grote Zaal van De Klinker nog eens dunnetjes over. 

Het gelegenheidsorkest van 60 - 80 muzikanten 
staat onder leiding van Peter Nijland, dirigent van 
muziekvereniging Nieuw Leven uit Winschoten. 

Daarnaast doen mee De Harmonie, eveneens uit 
Winschoten, Prins Hendrik uit Scheemda, Excelsior 65  
uit Bellingwolde en muziekvereniging Crescendo uit 
Wedde.

OPENING 
ZATERDAG GROTE ZAAL 10.30 UUR
EN BUITENPODIUM 11.00 UUR

Het Tellerlikker Festival wordt op zaterdag 19 september 
om 10.30 uur geopend door wethouder Bard Boon in de 
Grote Zaal van Cultuurhuis De Klinker. 

Aansluitend spelen de harmonie en fanfareverenigingen  
van Oldambt de sterren van de hemel tijdens een  
gezamenlijk concert. 

Om 11.00 uur wordt de Wethouder Kunst en Cultuur 
door een grote groep kinderen van de stichting ‘Samen 
Alsahaba’ welkom geheten, waarna ook het buitenpodium 
officieel door hem wordt geopend. Iedereen is welkom.



AMUSEMENTSKOOR 
‘NET FF ANDERS’ 
ZATERDAG BUITENPODIUM
13.45 - 14.15 UUR

Sinds juli 2015 is Oldambt een amusementskoor rijker. 
Een gemengd koor voor jong en oud en voor wie graag 
geniet van smartlappen, shanty en ander amusement, 
ook al doen ze het soms ‘net ff anders’.

BAND ‘NUCHTER’ 
ZATERDAG BUITENPODIUM
12.45 - 13.30 UUR

De band Nuchter bestaat uit vijf ervaren muzikanten, die 
hun sporen in de muziek reeds hebben verdiend. Door 
het brede repertoire, bestaande uit covers van nationale 
en internationale artiesten en meerstemmige zanglijnen 
creëert nuchter zijn eigen sound met hits van toen en nu. 
We kunnen gerust stellen dat nuchter een vriendenclub 
is, die zijn muziek vol enthousiasme en passie ten gehore 
brengt. Een coverband voor elke gelegenheid!7 TINTEN GRIJS 

ZATERDAG RABOZAAL
15.00 - 15.30 UUR

Een ‘nieuwe’ band uit Pekela en omstreken met mannen 
die al een poosje meegaan maar absoluut de uiterste 
houdbaarheidsdatum nog niet hebben bereikt. De zes 
mannen spelen melodieuze (soft) rock met af en toe een 
knipoog.

ADVENDO 
ZATERDAG RABOZAAL
12.00 - 12.30 UUR

Advendo is een gemengde zangvereniging die al meer dan 
110 jaar bestaat. Zij hopen daar nog heel veel jaren aan toe 
te voegen. Advendo is nog op zoek naar mannelijke zangers. 
Wie wil, mag twee maanden gratis mee zingen.



CON BRIO 
ZONDAG GROTE ZAAL
15.45 - 16.30 UUR

Accordeonorkest Con Brio bestaat in oktober 60 jaar. 
Ter gelegenheid hiervan geven zij een concert op 
3 oktober in Cultuurhuis de Klinker, met als gast Carel 
Kraayenhof. Tijdens het festival krijgt u alvast een 
voorproefje van enkele werken (of gedeeltes) die zij 
op 3 oktober ten gehore brengen.

CONCERT DOCENTEN 
MUZIEKSCHOOL - LET’S PLAY! 
ZONDAG GROTE ZAAL
13.30 - 14.15 I 14.30 - 15.30 UUR

Jaar na jaar laten ze hun leerlingen schitteren op presentaties  
en voorspeelavonden, de docenten van Muziekschool Oost  
Groningen. Sinds maart 2015 geven ze les in Het Kunstencentrum  
van de Klinker. Tijdens het Tellerlikker Festival laten zij zien 
behalve goede leerkrachten ook uitstekende uitvoerende musici 
te zijn. Met ‘Let’s Play !’ presenteren zij in de Grote zaal een aan-
sprekend programma van licht klassieke werken, pop en jazz.BAND ‘SLAIF’ 

ZATERDAG BUITENPODIUM
14.30 - 15.15 UUR

Band Slaif bestaat uit 4 mannen waarvan 3 mannen 
nog op latere leeftijd gitaarles zijn gaan volgen. De band 
is ontstaan doordat ze een keer met z’n vieren samen 
zijn gaan spelen. Dit klikte meteen. Het repertoire  
dat zij spelen: Groningse muziek afgewisseld met 
Engelstalige nummers.

BAND ‘VALHALLA’ 
ZONDAG BUITENPODIUM
14.00 - 14.45 UUR

Naast covers in het Engels, maar bovenal in het Gronings, 
brengt Valhalla ook nummers van eigen hand. Van 
stampende Rock tot zwoele Ballads, van AC/DC via het 
eigen werk naar Queen. Geen heilige huisjes voor deze band 
die muziek maakt zoals de rechtgeaarde Grunneger spreekt: 
Liek veur de bek!



KLOOSTER-SMARTLAPPERS 
ZATERDAG RABOZAAL
11.15 - 11.45 UUR

Momenteel telt Klooster-Smartlappers 34 leden.  
De meesten van hen zijn de 50 reeds gepasseerd.  
Het oudste lid, accordeoniste Jopie Stanneveld, telt  
89 lentes. Amusement Klooster-Smartlappers zingt,  
zoals de koornaam al doet vermoeden, vooral  
smartlappen. 

LARS KOEHOORN 
ZATERDAG GROTE ZAAL
15.00 - 15.30 UUR

Lars Koehoorn is een jong aanstormend singer-songwriter 
talent uit het Groningse Winschoten met een diepe 
karakteristieke heldere stem. Hij is misschien nog maar  
17 jaar oud maar heeft toch al heel wat ervaring in de 
muziek. Lars zit als singer-songwriter in het pop-genre  
en tijdens optredens weet hij, zelfs alleen met zijn gitaar,  
het publiek ‘in te pakken’ met eigen werk, maar ook met 
covers op bekende meezingers van toen en nu. 

DUO JAN EN MARGA 
ZATERDAG BUITENPODIUM
11.45 - 12.15 UUR

Jan en Marga zingen al meer dan 13 jaar samen en 
beleven daar veel plezier mee. Ze treden regelmatig 
op in verschillende zorgcentra, op markten, en andere 
podia. Ze brengen liedjes in het Nederlands, Gronings, 
Engels en Country muziek. Hun nieuwste cd is net 
uitgebracht met als titel ‘Jij daar met je mooie Ogen’.

DANSPLEZIER.NL 
ZONDAG GROTE ZAAL
12.30 - 12.45 UUR

Dansplezier.nl is een dansschool waar je terecht kunt voor 
verschillende dansvormen zoals stijldansen, salsa, ladies 
swing, ballet, cheerleading en zumba. Dit is een kleine greep 
uit het enorme aanbod. Vandaag krijgt u een demonstratie 
te zien in de grote zaal van de Klinker.



POËZIEFESTIVAL  
‘DICHTER BIE ONS’ 
ZATERDAG BIBLIOTHEEK
11.15 - 11.45 I 12.45 - 13.30 I 15.00 - 15.30 UUR

Dichters uit de regio en van iets verder weg geven  
in de Bibliotheek een voorproefje van het komende 
Poëziefestival ‘Dichter bie ons’, dat in oktober a.s. in 
Winschoten wordt gehouden.

De optredende dichters zijn: Rob Rosendahl,  
Henk Puister, Dieneke Bronsema, Richard Nobbe,  
Marten F. Grupstra, Ben Brekhof, Melvin Bonnet,  
Trudy Dijkshoorn en Marleen Hes.

OLDAMBTSINGERS 
ZATERDAG GROTE ZAAL
15.45 - 16.15 UUR

Al bladerend in uw programmaboekje bent u aangekomen 
bij de ‘Oldambtsingers’ uit Winschoten, een gemengd 
amusementskoor, opgericht in 1999. Het koor wordt 
begeleid door een eigen combo. Het geheel staat onder 
leiding van Harry de Vries. Het repertoire van 
de Oldambtsingers bestaat uit gezellige Nederlands-, 
Gronings-, Engels- en Duitstalige liedjes. 

MELODY PERCUSSION BAND 
ZATERDAG GROTE ZAAL
11.15 - 11.45 UUR

Na het grote harmonie en fanfareorkest treedt 
de Melody Percussion Band op, de slagwerkgroep 
van Nieuw Leven. De muzikanten brengen naast trommels 
ook marimba’s, xylofoons, vibrafoon, klokkenspel en pauken 
mee naar de Klinker. De slagwerkgroep staat onder leiding 
van dirigent Harold de Vries.

MAGLER VOICES 
ZATERDAG RABOZAAL
12.45 - 13.15 UUR

Sinds jaren vormen de Oost-Groningse zangeressen Marika 
Abeln, Geertje Lemstra en Engelien Rops de Magler Voices. 
Door de jaren heen hebben zij een eigen stijl verworven, 
waarbij een mix van ballads, traditionals, pop en jazz 
zorgt voor een afwisselend repertoire. Naast gezamenlijk 
repertoire heeft ieder ook een eigen repertoire. Eerder 
traden zij o.a. op in het kerkje in Nieuw Beerta, bij opening 
van exposities en festival Beerta Rondom de Koele.



ROELOF VAN DER VELDE 
ZATERDAG RABOZAAL
14.15 - 14.45 UUR

Roelof zingt Groningstalig en heeft een eigen repertoire.  
De liedjes van de band VaNDOaGE zijn omgezet in wat  
meer akoestische arrangementen. Muziek is in het 
algemeen belangrijk en per definitie in al zijn vormen mooi. 
Keus voor het Groningstalig en de poprockstijl is gemaakt. 
Waarom? Simpel, omdat Roelof een Groninger is en van 
poprock houdt.

RENSELKLANKEN 
ZONDAG RABOZAAL
12.45 - 13.15 UUR

Twee jaar geleden is in het Woonzorgcentrum  
de Renselheerdt een ouderenkoor opgericht,  
‘De Renselklanken’, in samenwerking met de muziek-
school. Het koort telt ongeveer 20 leden, repeteert 
wekelijks onder leiding van dirigent Douwe Kamminga.  
De bewoners hebben erg veel zin om in de Klinker  
liedjes van vroeger ten gehore te brengen.

POPKOOR THE BLUE HAPPY BACON 
ZATERDAG GROTE ZAAL
14.15 - 14.45 UUR

TBHB is een enthousiast gemengd popkoor, opgericht in 
2001 in Blijham (Happy Bacon) en telt ongeveer 50 leden. 
Bekend van vele optredens en concerten in de regio en 
daarbuiten, in theaters, op festivals en korenwedstrijden. 
Zingt tot 6-stemmig popmuziek vanaf de jaren ‘60 van de 
vorige eeuw tot nu en staat al sinds het begin onder leiding 
van dirigent Petra Lunsche. De laatste jaren is aan het 
zingen hier en daar ook een choreografie toegevoegd. 

RASTAFRICA BAND 
ZATERDAG BUITENPODIUM
15.45 - 16.30 UUR

Reggaemuziek met Afrikaanse invloeden. DJ Rasta, zanger en 
leider van de band, geboren en opgegroeid in Congo-Kinshasa 
(v/m Belgisch Congo, later Zaïre) woont en werkt al jaren 
in Winschoten. Met een aantal jonge Groningse muzikanten 
brengt hij met zijn Rastafrica Band een warmbloedige mix van 
de Jamaicaanse reggae van Bob Marley c.s. en Afrikaanse 
ritmes. 



Tijd Grote zaal Rabo zaal Theatercafé Kunstencentrum Bibliotheek Buitenpodium Klinkerplein/
Culinaire markt

10.30  Opening Bard Boon 
Openingsconcert

Rosa Nova  
(Blokfluit Ensemble

10.45  harmonie- en 
fanfareverenigingen

Muziekschool)

11.00 
Opening Bard Boon

11.15 
Melody Percussion  
Band Nieuw Leven

Klooster  
Smartlappers

Poëziefestival 
‘Dichter bie ons’

Shantykoor Maritiem

11.30 
Samen Alsahaba

11.45 
Duo Jan & Marga

12.00 
Winschoter  
Mannenkoor

Advendo

12.15 
Streetband  
De Klinkers

12.30 

12.45 
Magler Voices Poëziefestival  

‘Dichter bie ons’
Band Nuchter

13.00 

13.15 

13.30 

Tijd Grote zaal Rabo zaal Theatercafé Kunstencentrum Bibliotheek Buitenpodium Klinkerplein/
Culinaire markt

13.30  ‘The Lion King’ door 
WKC en

Theater Ubbo  
‘Ik ben niet bang’

Workshop Fotografie, 
Lokaal 2.10

Samen Alsahaba

13.45  Muziekschool
Amusementskoor 
‘Net ff anders’

14.00 

14.15 
Blue Happy Bacon Roelof van der Velde Streetband  

De Klinkers
14.30 

Band ‘Slaif’

14.45 

15.00 
Lars Koehoorn 7 tinten grijs Singer/songwriters Poëziefestival  

‘Dichter bie ons’
15.15 

Samen Alsahaba

15.30 

15.45 
Oldambt Singers Theater Ubbo  

‘Ik ben niet bang’
Rastafrica

16.00 

16.15 

16.30 

PROGRAMMA ZATERDAG 19 SEPTEMBER



Tijd Grote zaal Rabo zaal Theatercafé Kunstencentrum Bibliotheek Buitenpodium Klinkerplein/
Culinaire markt

12.00  Rollingteam Noord Zangvereniging  
Cecilia Blijham

12.15 
Samen Alsahaba

12.30 
Dansplezier.nl The lady Pirates

12.45 
‘Renselklanken’ 
Renselheerdt

Voorlezen jeugdafd. 
door burgemeester

13.00  Pieter Smit
Samen Alsahaba

13.15 
Duo Siebrand & 
Marianne

Sproakwotter

13.30 
Concert Muziekschool Tango demonstratie Workshop Fotografie, 

Lokaal 2.10
13.45 

Samen Alsahaba

14.00 
Film & Presentatie 
'Dit is mijn droom'

Valhalla

14.15 

14.30 

Tijd Grote zaal Rabo zaal Theatercafé Kunstencentrum Bibliotheek Buitenpodium Klinkerplein/
Culinaire markt

14.30  Concert Muziekschool Film & Presentatie  
‘Dit is mijn droom’

Tango demonstratie Workshop Fotografie, 
Lokaal 2.10

Valhalla

14.45 
Samen Alsahaba

15.00 
Film & Presentatie  
Blok 2

Victors Village

15.15 

15.30 
Tango demonstratie

15.45 
Con Brio

16.00 
Film & Presentatie  
Blok 3

16.15 

16.30 

16.45 

PROGRAMMA ZONDAG 20 SEPTEMBER



SHANTYKOOR MARITIEM 
ZATERDAG BUITENPODIUM
11.00 - 11.30 UUR

Het Winschoter Shantykoor ‘MARITIEM’ is opgericht in 
1994. Het koor telt ongeveer 70 leden. Instrumentaal  
wordt het koor ondersteund door een eigen shanty-combo. 
Het enthousiasme van de leden en de uitstraling van 
het koor tijdens hun optredens, is een garantie voor een 
geslaagd feest, personeelsavond of festival. Shantykoor 
Maritiem treedt ook regelmatig op in Duitsland.

ROLLINGTEAM NOORD 
ZONDAG GROTE ZAAL
12.00 - 12.30 UUR

Rollingteam Noord is ontstaan door het samengaan van  
EWK De Molenstad en een groot aantal rolschaatsers,  
die al in de Parkhal trainden. Specialiteit van het team is 
een pakkende combi van moderne dans en rolschaatsen 
op choreografie en muziek. Het Rollingteam opent het 
zondagprogramma van het festival met een flitsende 
presentatie op het podium van de Grote Zaal.

ROSA NOVA 
ZATERDAG RABOZAAL
10.30 - 11.15 UUR

Ensemble van blokfluitisten van Muziekschool Oost 
Groningen o.l.v. Marianne Heeres. Van de kleinste  
sopranino tot de grootste basblokfluit, bespeeld door  
tien getalenteerde fluitisten uit de regio in een  
prachtig klassiek miniconcert.

SAMEN ALSAHABA 
ZATERDAG KLINKERPLEIN / CULINAIRE MARKT
11.30 - 11.45 I 13.30 - 13.45 I 15.15 - 15.45 UUR

ZONDAG KLINKERPLEIN / CULINAIRE MARKT
12.15 - 12.30 I 13.00 - 13.15 I 13.45 - 14.00 I 
14.45 - 15.00 UUR

Samen Alsahaba is een actieve welzijnsorganisatie die vele 
nationaliteiten samenbrengt en activiteiten organiseert. 
‘Alsahaba’ betekent ‘dikke vrienden zijn’. Tijdens de culinaire 
markt laten zij u proeven van uitheemse lekkernijen en 
genieten van muziek en theateroptredens.



TANGO ‘LA ESCUELA’ 
ZONDAG THEATERCAFÉ
13.30 - 14.00 I 14.30 - 15.00 I 15.30 - 16.00 UUR

Vanaf voorjaar 2016 geeft Tangodiva Bettie Bolks i.s.m.  
de Muziekschool op de zaterdagen een serie workshops, 
waarin deelnemers kunnen kennismaken met de Argentijnse 
tango. Dit doen zij in de dansstudio van het Kunstencentrum. 
De serie wordt afgesloten met een tangosalon met ‘live’  
muzikale begeleiding. Tijdens het festival geeft Bettie daarvan 
een voorproefje met een drietal korte demonstraties.

STREETBAND DE KLINKERS 
ZATERDAG KLINKERPLEIN
12.15 - 12.45 I 14.15 - 14.30 UUR 

Streetband de Klinkers is het enige echte dweilorkest van 
Winschoten. De streetband is al vele jaren actief en speelt 
populaire en toegankelijke muziek. De streetband treedt 
regelmatig op in winkelcentra, tijdens evenementen als  
De Run, de Nacht van Winschoten, de Nacht van Groningen, 
etc. Streetband de Klinkers wordt gevormd door leden van 
de Harmonie en muzikanten die voorheen bij de Harmonie 
hebben gespeeld.

SINGER / SONGWRITERS 
ZATERDAG THEATERCAFÉ
15.00 - 15.45 UUR

Veel jongeren uit de regio zijn met muziek bezig, in allerlei 
stijlen en combinaties. Sommigen hebben gitaar-, keyboard-, of 
zangles in de Klinker, anderen zijn autodidact. Onder hen een 
aantal getalenteerde singer/songwriters. Tijdens het festival 
laten zij zich horen en zien in het theatercafé. De optredende 
singer/songwriters zijn: Lisanne Jager & Martijn Keijer; Deniek 
Schooneveld & Freekje Timmermans; Laura Boerstoel; Peter  
van der Velde en Lars Koehoorn.

SPROAKWOTTER 
ZONDAG BUITENPODIUM
13.15 - 13.45 UUR

Sproakwotter bestaat uit Harry van Boven en Martin Blok.  
Harry van Boven (1970) geboren in Finsterwolde werkt 
dagelijks in zijn kledingwinkel en Martin Blok (1971) geboren 
in Winschoten is installateur van beroep. Martin is 
verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte en Harry van 
Boven schrijft in het Gronings zijn rap-teksten. Wat deze 
samenwerking laat zien, is dat het niet uitmaakt welke stijl je 
speelt: pop, rock of klassiek, je kunt overal op rappen.



VICTORS VILLAGE 
ZONDAG BUITENPODIUM
15.00 - 15.45 UUR 

Wat in november 2013 begon als een duo van zanger/acteur  
Basz de Jonge en Richte Westerman - beide uit Winschoten -  
is inmiddels uitgegroeid tot een 5-koppige band. Victors Village 
maakt dreamy poprock, van mooie dromerige gitaarliedjes tot 
opzwepende festivalsongs. Frontmannen Basz en Richte worden  
bij het schrijven van hun songs geïnspireerd door bands als 
Mumford & Sons, Fall out boy, The Kooks en Di-rect. Afgelopen  
jaar gooiden zij hoge ogen tijdens de POPgroningen Talent Award.

THEATER UBBO -  
IK BEN NIET BANG! 
ZATERDAG RABOZAAL
13.30 - 14.00 I 15.45 - 16.15 UUR

De theaterleerlingen van het Ubbo Emmius hebben 
gewerkt aan een korte voorstelling rondom het thema 
‘Angst’. Waar zijn jongeren vaak bang voor en wat doe je 
om je angsten te verslaan? Een spannende voorstelling 
waarin angsten worden overwonnen! Begeleiding door 
theaterdocente Wendy Viel.

THE LADY PIRATES 
ZONDAG BUITENPODIUM
12.30 - 13.00 UUR

The Lady Pirates is een dames piratenkoor uit Winschoten. 
Als piratenkoor onderscheiden zij zich van een traditioneel 
shantykoor door de optredens zeer levendig en opgewekt 
gestalte te geven met muziek en show. Dit alles begeleid 
door een zestal muzikanten levert het een optreden op dat 
u gewoon een keer moet meemaken.

VOORLEZEN IN DE BIBLIOTHEEK
DOOR BURGEMEESTER PIETER SMIT 
ZONDAG BIBLIOTHEEK 
12.45 - 13.30 UUR

Er wordt op zaterdag en zondag op verschillende momenten 
voorgelezen. Wie de vertellers zijn, blijft nog even een 
verrassing! In de Bibliotheek vindt u op de dagen zelf de 
aankondiging. Eén ‘voorleesbeurt’ staat vast: op zondag leest 
burgemeester Pieter Smit kinderen en volwassenen voor 
tussen 12.45 en 13.30 uur.



WINSCHOTER  
STADSJOURNAAL 
ZATERDAG I ZONDAG FOYER RABOZAAL
10.30 - 16.30 UUR

ZONDAG FOYER RABOZAAL 
14.00 - 16.45 UUR

Het Winschoter Stadsjournaal staat al bijna 50 jaar  
bekend om de films over gebeurtenissen in Winschoten. 
Daarnaast echter maakt deze club van enthousiaste  
filmers ook meer camera- registraties van concerten, 
toneel- en schoolvoorstellingen. 

Op deze Uitmarkt laten ze zien hoe dit in zijn werk  
gaat, ook worden er op zondag vanaf 13.30 uur films uit  
het archief van het Winschoter Stadsjournaal in de  
kleine zaal vertoond.

WINSCHOTER KUNSTROLSCHAATS CLUB 
(WKC) 
ZATERDAG GROTE ZAAL
13.30 - 14.00 UUR

WKC presenteert tijdens het Tellerlikkerfestival een preview  
versie van de prachtige film en musical ‘The Lion King’. 
Op 12 december is de definitieve uitvoering met niet alleen 
17 kunstrol-schaatsers, maar ook 25 leerlingen van het 
kunstencentrum afdeling dans, om gezamenlijk voor een 
prachtige show te zorgen. Kaarten voor de show zijn verkrijgbaar 
aan de kassa van de Klinker of via internet: www.indeklinker.nl.

WINSCHOTER MANNENKOOR 
ZATERDAG GROTE ZAAL
12.00 - 12.45 UUR

Het Winschoter Mannenkoor bestaat al meer dan 85 jaar. De 
beste typering voor het koor: enthousiast, zorg voor kwaliteit 
en sfeervol. Hun motto: zingen is ontspanning, maakt vrolijk 
en geeft plezier! Het repertoire is afwisselend: licht klassiek, 
musical en volksliederen. De laatste jaren staat er meer en 
meer ook populaire muziek op het programma.



ZANGVERENIGING ‘CECILIA’ 
ZONDAG RABOZAAL
12.00 - 12.30 UUR 

De gemengde zangvereniging ‘Cecilia’ is opgericht in 1919. 
Het koor heeft een gevarieerd repertoire, dat bestaat uit 
zowel populaire als klassieke nummers. Jaarlijks hebben zij 
een uitvoering. Na het koorgedeelte brengen zij een revue, 
die door eigen leden is geschreven en voor het voetlicht 
wordt gebracht. Het koor staat onder leiding van dirigent 
Arnold Jonker. Pianiste is Mineke Potgieser.

WORKSHOP FOTOGRAFIE 
ZATERDAG EN ZONDAG 
KUNSTENCENTRUM 2E VERDIEPING
13.30 (START) - 16.00 UUR

Kom met je camera naar De Klinker om een leuke en gratis 
fotografie-workshop o.l.v. Marjolein Spiekerman te volgen. Het 
fotograferen van de sfeer en de gebeurtenissen van het festival 
staan bij deze workshop centraal. Bij aanvang van de workshop 
worden tips gegeven hoe je de activiteiten kunt fotograferen, 
vervolgens ga je aan de slag op het festivalterrein, na afloop 
worden de resultaten besloten. Deelname is gratis.

WINSCHOTER STADSJOURNAAL, 
KORTE FILM, CLIP KIRA DEKKER 
ZONDAG RABOZAAL
14.00 - 14.45 I 15.00 - 15.45 I 16.00 - 16.45 UUR

‘Dit is mijn droom’ 

Korte film van Tim de Klerk

Drie jongeren van de Internationale Schakelklas (ISK) van 
het Dollard College vertellen over hun dagelijks leven en 
hun dromen. Toch ziet hun jeugd er niet uit als die van een 
doorsnee Oldambtster. Oplaaiende oorlog dwong hen hun 
vaderland te ontvluchten.

Singer/songwriter Kira Dekker heeft een nieuw nummer 
geschreven over hetzelfde thema. Aansluitend aan de film 
is haar clip te zien. Het filmblok wordt afgesloten door het 
Winschoter Stadsjournaal (zie vorige pagina).

In de kleine foyer bij de filmzaal is een schilderijen-expositie 
van Pavel Suslov te zien. Pavel komt uit de Oekraïne, heeft 
in verschillende asielzoekerscentra gewoond en woont 
nu zelfstandig in Nederland. Hij laat met zijn werken 
verschillende periodes uit zijn leven zien.



NOTITIES



LOKALE HORECA-ONDERNEMERS
Alambik Midwolda Destilleerderij
Catering Oldambt Winschoten Catering
Landwinkel Ol Diek Nieuwolda Streekproducten
Nicolai’s Steekijs Winschoten Steekijs
Restaurant Waters of the World  Restaurant
Bad Nieuweschans
Samen Alsahaba Winschoten  Buitenlandse gerechten

FOODTRUCKS
Lightning BBQ  Verse pizza en italiaanse worst
Meat Balls & Burgers Vleesspecialiteiten
Churros Ole Churros
Hawaiian Shave Ice Schaafijs
Uburger   Kroatische specialiteit
Nu-vers-catering BBQ demonstraties
  

OLDAMBT.GRONINGEN.NL

DE VOLGENDE DEELNEMERS 
DOEN MEE AAN DE CULINAIRE 

UITMARKT


