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Ruimte om jezelf te ontwikkelen  
en anderen te ontmoeten. Dat is  
de bibliotheek van nu. Midden 
in het hart van een samenleving 
waarin iedereen meedoet.

Loop eens binnen in één van onze
vestigingen. Laat je inspireren door 
onze mooie collectie boeken en 
talrijke activiteiten voor jong  
en oud. En ken je ons aanbod van
e-books en luisterboeken al?
 
Kijk voor alle informatie op
www.bibliotheeklagebeemden.nl

DE BIBLIOTHEEK  
VERRIJKT JE LEVEN
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 p04 RICK ENGELKENS THEATER PRODUCTIES  
 Dolfje Weerwolfje (try out) za 2 okt 2021  ��������������������������������������������������� familiemusical 6+

 p05 VERA MANN | Goesting - Een One Mann Show za 9 okt 2021  �������������������������cabaret

 p05 SLÄPSTICK | The Roaring Twenties (try out) do 28 okt 2021  ������������muziektheater

 p06 STEFANO KEIZERS | Hans Teeuwen vr 5 nov 2021  ���������������������������������������������������cabaret

 p07 VAN HOORNE ENTERTAINMENT
 Peppa Pig Live! - Schoolreisje naar het Strand za 6 nov 2021 ���������������������� jeugd 2+

 p07 PERCOSSA | Unplugged vr 12 nov 2021  ���������������������������������������������������������������������������muziektheater

 p08 LEONARD COHEN TRIBUTE BAND
 I Can’t Forget Tour (reprise) za 13 nov 2021  �����������������������������������������������������������������������������muziek

 p08 PAUL HAENEN | Haenen brengt Vreugde vr 19 nov 2021  ������������������������������������������ cabaret

 p09 FABIAN FRANCISCUS | Kleine Wereld za 20 nov 2021  ������������������������������������������������� cabaret

p09 ‘T GAT | Romeo & Julia vr 26 - zo 28 nov 2021 ��������������������������������������������������������������������������������toneel

 p09 STERRIN SMALBRUGGE | Sterrin’s Reptielenreis za 11 dec 2021 ��������������������jeugd 7+

 p10 KUNSTLOKAAL | KerstKabaal vr 17 dec 2021 �����������������������������������������������������������������������������familie

p10 HÉT KINDERPOPCONCERT | Kinderkerstpopconcert za 18 dec 2021 ��������familie 3+

 p11 CHRISTEL DE LAAT | Hoe dan?! do 6 jan 2022  ����������������������������������������������������������������������� cabaret

 p12 THE 70’S UNPLUGGED | Love the one you’re with vr 14 jan 2022�������������������������muziek

 p12 TOMMIE CHRISTIAAN & SJORS VD PANNE 
 Mannen Huilen Niet za 15 jan 2022 ������������������������������������������������������������������������������������������������������muziek

 p13 DEF AMERICANS | Johnny Cash, A Hundred Highways vr 21 jan 2022 ��������muziek

 p13 JUF ROOS | Juf Roos gaat op Avontuur za 22 jan 2022 ����������������������������� familietheater 2+

p14  STICHTING WEAVERSTAD EVENEMENTEN 
Weaverstad op z’n kop 28 - 29 jan 2022  �������������������������������������������������������������������� carnavalsshow

 p14 RENÉE VAN WEGBERG | Hou me vast vr 18 feb 2022 ����������������������������������������������������������muziek

 p15 ROB SCHEEPERS | Gulzig za 19 feb 2022 ����������������������������������������������������������������������������������������cabaret

p15 DUTCH EAGLES | Gold za 5 mrt 2022�����������������������������������������������������������������������������������������������������muziek

 p16 CRAZY LITTLE THINGS | Queen - The Story vr 11 mrt 2022 ����������������������������������������muziek

 p17 MARLON KICKEN | Draadloos za 12 mrt 2022 ���������������������������������������������������������������������������cabaret

 p17 JEROENS CLAN | Tere Zieltjes vr 18 mrt 2022 ����������������������������������������������������������������������������cabaret

 p19 VAN HOORNE ENTERTAINMENT
 Belle en het Beest de Musical za 19 mrt 2022 ������������������������������������������������������� familiemusical 4+

p22 ABBA FEVER | The Ultimate ABBA Tribute Show za 2 apr 2022 �������������������������������muziek

  p22 JOP WIJLACKER & DENNIS KOLEN 
 Lennon & McCartney Acoustic - Two of Us do 7 apr 2022 ���������������������������������������������muziek

 p23 TIM KNOL & BLUE GRASS BOOGIEMEN | Lost & Found III vr 8 apr 2022 ��������muziek

 p23 JORIS LINSSEN & CARAMBA | Nieuwe Streken za 9 apr 2022 ��������������������������������muziek

 p24 STENT PRODUCTIES | Willem Junior wo 20 apr 2022 ������������������������������������������������������� jeugd 8+

 p25 THE FORTUNATE SONS 
 CCR - 50 years of rock ‘n roll history vr 29 apr 2022 ����������������������������������������������������������muziek

 p25 KEMP & STEK | Liefde en andere ongemakken za 30 apr 2022 ���������������� theatercollege

 p26 STEMP | Oliver vr 13 - zo 22 mei 2022 ����������������������������������������������������������������������������������������������������musical

 p27 SPINNER | Theater door jeugd zo 29 mei 2022  ������������������������������������������������������������jeugdtheater

p27 KUNSTLOKAAL | MusicalLokaal za 18 - zo 19 juni 2022  ����������������������������������������������������musical

 p27 KUNSTLOKAAL | DansLokaal za 25 - zo 26 juni 2022 ����������������������������������������������������������������� dans
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eendracht-gemert�nl

Reserveer je  
plaats in onze 
theaterzaal

Op www�eendracht-gemert�nl reserveer je snel en eenvoudig  
je plaats in de zaal zonder wachtwoord of inloggen�  
Daar staat ook het meest actuele programma-overzicht�
 
Kaarten kopen aan de kassa van De Eendracht is ook mogelijk�  
Dit kan op werkdagen van 09:00 - 12:00 uur  
of vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling�

Drankje en geen pauze?
Heeft de voorstelling geen pauze maar staat er vermeld ‘incl drankje’,  
dan kunt u na afloop van de voorstelling uw consumptie nuttigen�

Naast landelijk bekend is er in  
De Eendrcht ook veel lokaal talent 
te bewonderen! Kijk voor een 
actueel overzicht en tickets op 

EENDRACHT-GEMERT�NL

Vergaderen
zakelijk of informeel
kan in één van  
onze ruimtes
Ontmoet je vrienden, relaties 
of collega’s in onze foyer, De 
Bunker, Bibliotheek de Lage 
Beemden, Omroep Centraal of 
in één van onze ruimtes tijdens 
een repetitie of meeting

Wij zien je graag weer  
genieten in De Eendracht
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Een ontroerende, grappige en muzikale reis door een vrouwenleven en een 

leven vol theater� Een reis vol herkenbaarheden, van vallen en opstaan, van 

hoogte- en dieptepunten, van liefde en vriendschap en de zoektocht naar 

wie je nog bent als bepaalde dingen in het leven wegvallen� Vera Mann 

neemt je mee op reis door haar leven, ondersteund met muziek van o�a� 

Michel Legrand, Joni Mitchell, Stephen Sondheim en Leo Ferré� Ze wordt 

begeleid door pianist Ed Boekee en multi-instrumentalist Diederick Ensink�

za 9 okt 2021 | 20:15 uur | € 20,00 incl drankje cabaret

Dé onovertroffen, magnifieke, chique, swingende, zingende, roerende, ontroerende, champagne proostende, 

crème de la antirimpelcrème belevenis van het decennium komt naar ons theater� Een avond als nooit 

tevoren! Een Jubileumvoorstelling die de gloriedagen van Släpstick even fijnzinnig als elegant laat herleven! 

Wentel uw wederhelft rond op de buzzing beat van 

de dansorkesten! Baad in de pracht en praal van de 

feestzaal in Jugendstil en zwelg in de decadentie van de 

upper class… En ja, wat zou het, als de tafelpoten een 

beetje wankel zijn? So what, als het orgel op instorten 

staat? Wat nou, als de kroonluchter aan een paar 

losse boutjes hangt? Alles werkt prima! Nee hoor, alles 

is hélemaal onder controle! Er kan echt hélemaal níks 

misgaan! Níets kan deze daverende Jubileumavond in de 

weg staan! Dus: doe uw feestkleding aan en betreed de 

rode loper! ‘The Roaring Twenties’ komt naar het theater 

en u bent van harte uitgenodigd!

do 28 okt 2021 | 20:15 uur | € 25,00 incl drankje muziektheater

TR
Y-O

UT

SLÄPSTICK
The Roaring Twenties
do 28 okt 2021

muziektheater

RICK ENGELKENS  
THEATER PRODUCTIES
Dolfje Weerwolfje

za 2 okt 2021

familiemusical

cabaret

Dolfje is een doodgewone jongen van bijna zeven� Alhoe-

wel… gewoon… Op de nacht voor zijn zevende verjaardag 

gebeurt er iets heel bijzonders� Dolfje verandert… In het 

kille maanlicht veranderen zijn handen in kleine klauwen, 

op zijn hoofd groeien twee punt-oren en hij krijgt een witte 

staart… Dolfje is een weerwolf! Dolfje zal moeten leren 

leven met het feit dat hij in de dagen rond volle maan 

verandert in een weerwolf� En dat zet zijn hele leven op zijn 

kop! Hoe zullen Timmie en zijn ouders reageren? En wie is 

toch die vreemde man die om de haverklap overal opduikt? 

Dolfje Weerwolfje is een spannende musical voor het hele 

gezin en is gebaseerd op de succesvolle kinderboekenreeks 

van Paul van Loon�

za 2 okt 2021 | 13:30 uur | € 17,00 familiemusical 6+

TR
Y-O

UT
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VERA MANN
Goesting
Een One Mann Show
za 9 okt 2021



Spelletjes spelen, avonturen beleven én��� in 

modderplassen springen! Het ondeugende, kleine 

varkentje Peppa Pig, bekend van Nickelodeon en 

Netflix, keert met al haar vriendjes terug naar het 

theater voor een spiksplinternieuw vrolijk avontuur� 

Beleef met Peppa het leukste dagje uit in de 

spetterende, nieuwe familievoorstelling: ‘Peppa Pig 

Live! - Schoolreisje naar het Strand’� Compleet met 

nieuwe meezingliedjes, swingende meedoedansjes, 

kleurrijke decors, vrolijke varkentjeshumor én 

grote modderplassen is de familiemusical ‘Peppa 

Pig Live! - Schoolreisje naar het Strand’ hét meest 

feestelijke uitstapje van het jaar!

za 6 nov 2021 | 13:30 uur | € 19,50   jeugd 2+

VAN HOORNE ENTERTAINMENT 

Peppa  
Pig Live! 
Schoolreisje naar het Strand
za 6 nov 2021

cabaret

jeugd 2+

Zijn tweede theatervoorstelling Sorry Baby werd lovend ontvangen� 

Hij is veel op tv en werd de publiekslieveling van de kijkcijferhit Het 

Perfecte Plaatje� Niemand lijkt meer om Stefano heen te kunnen� 

En dat komt goed uit� Want hij komt terug in de theaters met zijn 

derde voorstelling: HANS TEEUWEN� In zijn eerste voorstelling schonk 

Stefano zijn lichaam aan het publiek� In de tweede zijn ziel, zijn eer�

Nu is de rest aan de beurt� Hierna ben je van hem af�

vr 5 nov 2021 | 20:15 uur | € 17,50 incl drankje  cabaret

STEFANO 
KEIZERS
Hans Teeuwen
vr 5 nov 2021 

Is slagwerk 
of drums dan 
iets voor jou?! 
Leer drummen in een ontspannen, 
leuke sfeer. Alle facetten van het  
drummen komen aan bod zoals  
drummen op je favoriete muziek, 
techniek, snelheid en creativiteit. 
Als slagwerker leer je op meerdere 
instrumenten spelen: snare drum, 
drums, melodisch slagwerk  
(zoals xylofoon of marimba) en  
percussie-instrumenten.

wekelijks of individueel les vanaf 6 jaar

www.kunstLokaal.net

Tik jij altijd 
mee op 
muziek?

Hooggeëerd publiek! Ze staan garant voor stevige percussie, 

verrassende vondsten en heel veel humor: de ‘Rebels of Rhythm’ 

van Percossa� En in deze PROEFvoorstelling “UNPLUGGED” gaan 

ze terug naar de essentie van dit alles� Geen gelikte lichtshow 

of gepolijste fratsen maar spiksplinternieuwe muziek en acts� 

Ongezouten, rauw en onversneden� Straattheater op het toneel� 

Om te testen, te verfijnen of weg te gooien; u mag het zeggen! 

Stap binnen in deze intieme setting vol spektakel op de vierkante 

meter en kom oog in oog te staan met de mannen van Percossa!

vr 12 nov 2021 | 20:15 uur | € 18,50 incl drankje  muziektheater

PERCOSSA
Unplugged
vr 12 nov 2021

muziektheater
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za 13 nov 2021 | 20:15 uur | € 23,50 incl drankje muziek

Lekker gezellig toch, die sessies bij de psycholoog? Of ja, 

dan moet je het natuurlijk wel ‘coaching’ noemen, want dat 

klinkt zo lekker sportief� En dan helpt het stiekem ook nog 

eens allemaal� Of althans; op bepaalde vlakken dan� Toch 

was het vroeger soms ook wel fijn, om lekker alleen in mijn 

eigen kleine autistische wereldje te zitten� Mocht je nog 

nooit een ‘coach’ hebben gehad, hoef je je geen zorgen te 

maken; ik weet zelfs voor jou ook een reden te verzinnen om 

er toch een te nemen!

za 20 nov 2021 | 20:15 uur | € 17,50 incl drankje cabaret

PAUL 
HAENEN
Haenen brengt 
Vreugde
vr 19 nov 2021 

FABIAN FRANCISCUS

Kleine Wereld
za 20 nov 2021 

cabaret

cabaret

Een optimistische voorstelling waarin we niet alleen Paul Haenen zelf beter 

leren kennen, maar ook kunnen genieten van zijn vaak scherpe kijk op actuele 

gebeurtenissen� Een avond vol humor, ernst en inzicht� Met toch ook wat ruimte 

voor Margreet Dolman, dominee Gremdaat en zelfs Bert� De mooie kanten van het 

leven vieren en niet bij de pakken neerzitten� Altijd weer lichtpuntjes zien, ook als het 

even tegenzit; dat is de instelling van Paul Haenen, in welke hoedanigheid ook� Een 

eigenzinnige en vrolijke voorstelling!

vr 19 nov 2021 | 20:15 uur | € 20,00 inc drankje cabaret

Leonard Cohen, zanger, 

dichter en schrijver� 

Bekend van zijn 

onvergetelijke hits zoals 

‘Suzanne’, ‘So Long 

Marianne’ en ‘Hallelujah’� 

Deze veelbesproken 

Canadese artiest 

overleed op 7 november 

2016� Reden te meer 

voor een passend 

eerbetoon door de 

Leonard Cohen Tribute 

Band� Pure en oprechte 

liefde voor Cohens 

bijzondere muziek is de 

verbindende factor van 

deze tienkoppige band� 

Van elk optreden weten 

ze een intieme, sfeervolle 

happening te maken� 

Mooi en ontroerend  

voor zowel Cohen fans 

als voor diegenen die 

nog onbekend zijn met 

zijn werk�

LEONARD COHEN 
TRIBUTE BAND
I Can’t Forget Tour (reprise)
za 13 nov 2021 

muziek

jeugd 7+

Welkom in de avontuurlijke wereld van Sterrin 

Smalbrugge, met haar 26 jaar een van de 

jongste reptielen-expert van Nederland� 

STERRIN 
SMALBRUGGE 
Sterrin’s Reptielenreis
za 11 dec 2021 

za 11 dec 2021 | 16:00 uur | € 16,00  jeugd 7+

Ze laat in de interactieve voorstelling ‘Sterrin’s 

Reptielenreis’ zien hoe bijzonder reptielen zijn� 

Zo kan het publiek van dichtbij, in een unieke 

kleinschalige setting, leren waarom deze dieren 

onmisbaar zijn voor de natuur� In Sterrin’s 

Reptielenreis neemt Sterrin kinderen en 

volwassenen mee op en bijzondere reis over de 

hele wereld� Tijdens de reis ontmoet je een aantal 

van Sterrin’s vrienden die lokaal geweldig werk 

doen voor de reptielen en de natuur; bijvoorbeeld 

de opvang van reuze schildpadden of het redden 

van de meest giftige slang ter wereld! Een 

belangrijke én spannende les voor jong en oud� 

Kom je ook… als je durft?

Reserveer  
je plaats
online

Op eendracht-gemert�nl reserveer je 
snel en eenvoudig je plaats in de  
zaal zonder wachtwoord of inloggen�  
 
Kaarten kopen aan de kassa van De Eendracht is ook 
mogelijk� Dit kan op werkdagen van 09:00 - 12:00 uur  
of vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling�

’T GAT
Romeo & Julia
26-28 nov 2021
vr 26 nov | za 27 nov | zo 28 nov
20:15 uur | € 12,00 toneel
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KUNSTLOKAAL
KerstKabaal
vr 17 dec 2021

19:00 uur | €6,50 incl drankje familie
 

za 18 dec 2021 | 14:00 uur | € 17,50  familie 3+

Van basistechniek 
tot bandles
Elektrische gitaar, basgitaar  
of akoestisch/spaans?

Het is verstandig om op de nylonsnarige 
akoestische gitaar te starten. In het begin worden de 
basistechnieken aangeleerd, maar je leert ook al snel 
popsongs spelen en akkoorden. Bij de elektrische 
gitaarles leer je de dingen die nodig zijn om in een 
‘band’ te spelen. Ook wordt er veel geïmproviseerd. 
In het begin is dit vooral blues en rock muziek, 
later kun je ook jazz leren spelen. De basgitaar 
lijkt erg op een ‘gewone’ gitaar maar de klank die 
hij produceert is een stuk lager en vind je terug in 

elke band.

akoestisch vanaf 6 jaar, electrisch vanaf 10 jaar

www.kunstLokaal.net

toekomstige 
gitaristen 

opgelet!

Wel eens een peuter – wild zwaaiend met zijn 

fopspeen - zien stagediven?! Of driejarigen 

onbevreesd zien crowdsurfen? Het kan zomaar 

gebeuren tijdens het Kinderkerstpopconcert 

van Jelle Amersfoort en zijn geweldige liveband! 

Alles mag: meezingen, mee zwaaien, meedansen 

of gewoon lekker luisteren; net als bij een écht 

popconcert� Kom de sneeuw van je schoenen 

stampen, want zodra de band begint te spelen is 

HÉT KINDERPOPCONCERT

Kinderkerst
popconcert
za 18 dec 2021

familie 3+

het Kling wat de Klok slaat� Versier samen al dansend en springend 

de boom, zing mee met ‘Jingle Bells’ en ‘Oh Dennenboom’, luister 

heerlijk naar het verhaal over ‘Rudolf dat leuke Rendier’ of spring en 

zing mee met één van al die andere geweldige kerstliedjes� Breng jij 

zoveel mogelijk lichtjes mee? Dan zorgen wij dat het gaat sneeuwen! 

Het Kinderkerstpopconcert is een spetterende middag vol muzikale 

cadeautjes, stoere gitaarsolo’s, een vette lichtshow, springende ouders 

en dansende kleuters� Ook opa’s, oma’s, ooms en tantes kunnen niet 

stilzitten bij het Kinderkerstpopconcert! 

familie

cabaret

Christel de Laat
Hoe dan?!
do 6 jan 2022

In Hoe dan?!, alweer haar derde voorstelling, is Christel de Laat 

opnieuw ouderwets op dreef� Moeiteloos pakt ze de draad op van 

haar vorige shows en vertelt op volstrekt eigen wijze over haar 

worsteling met het leven� Dat resulteert als vanouds in weergaloos 

hilarische verhalen� Zonder enige schaamte gooit Christel haar 

frustraties op tafel� Over de gekmakende bureaucratie, de ellende 

van bevolkingsonderzoeken, irritante kinderen en niet te vergeten 

haar eigen fysieke ongemakken� Want Christel spaart niemand, 

ook zichzelf niet! Een avond boordevol dolkomische verhalen en 

liedjes, waarna de toeschouwer met Christel verzucht: Hoe dan?! 

do 6 jan 2022 | 20:15 uur | € 21,00 incl drankje  cabaret
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Wegens het overweldigende succes van de eerste theatershow met overal uitverkochte zalen, 

komt Juf Roos terug naar het theater met een nieuwe voorstelling� In dit oer-Hollandse 

programma beleven Juf Roos en Gijs een vrolijk avontuur, en zingen ze veel bekende kinderliedjes� 

Miljoenen kinderen hebben Juf Roos en Gijs in hun hart gesloten en hun programma heeft 

inmiddels meer dan 120 miljoen views op YouTube; een ongekend succes in Nederland�  

za 22 jan 2022 | 14:00 uur en 16:00 uur | € 16,50 familietheater 2+

Sjors van der Panne en Tommie Christiaan zijn aan 

elkaar gewaagd en gaan de uitdaging met elkaar aan� 

De kleine chansons van Sjors worden in een compleet 

ander jasje gestoken door Tommie en Sjors duikt in het 

repertoire van Tommie maar dan wel met het bekende 

sausje van Sjors� Zingen de heren samen Barcelona uit 

De Beste Zangers en door welke helden hebben beide 

Een theaterconcert met de mooiste lovesongs 

uit de 70’s vol prachtige popsongs die gaan 

over de liefde in de breedste zin van het 

woord� Met veel gevoel en enthousiasme 

zingen Vannessa Thuyns en Joost Dobbe 

hun versies van deze 70’s klassiekers� Vaak 

verrassend, soms sentimenteel, maar altijd 

vol vuur en met respect voor het origineel� 

De ijzersterke band zorgt voor een muzikale 

sfeer waarin de songs het best tot hun recht 

komen�  Getuige de vele uitverkochte zalen en 

laaiend enthousiaste publieksreacties heeft 

THE 70’s UNPLUGGED zich de afgelopen jaren 

bewezen als vaste waarde op de muziek- en 

theaterpodia� LOVE THE ONE YOU’RE WITH is 

daarom een show die je niet wil missen! 

‘Def Americans Johnny Cash Tribute’ komt langs ter gelegenheid 

van hun 12,5 jarige jubileum� Verwacht een show met daarin een 

selectie van alleen het allerbeste en allermooiste uit honderden 

optredens waarin de songs van de legendarische ‘Man In Black’ 

centraal stonden� Als geen ander weten deze Brabanders meer dan 

50 jaar na de eerste hits van Johnny Cash de swing, sfeer en rebellie 

van een optreden van deze legendarische Amerikaanse outlaw 

verbluffend goed te raken�

vr 21 jan 2022 | 20:15 uur | € 19,50 incl drankje  muziek

THE 70’S UNPLUGGED
Love the one you’re with
vr 14 jan 2022

DEF AMERICANS
Johnny Cash,  
A Hundred Highways
vr 21 jan 2022muziek

muziek

muziek

vr 14 jan 2022 | 20:15 uur | € 22,50 incl drankje  muziek

za 15 jan 2022 | 20:15 uur | € 22,50 incl drankje  muziek

TOMMIE CHRISTIAAN  
& SJORS VAN DER PANNE
Mannen Huilen Niet

za 15 jan 2022

mannen zich laten inspireren? Een muzikale show waarbij 

zij ook thema’s als liefde, verdriet, energie en hoop zullen 

bespreken met elkaar� 

JUF ROOS
Juf Roos gaat  

op avontuur
za 22 jan 2022

familietheater 2+
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DUTCH 
EAGLES
Gold
za 5 mrt 2022

muziek

STICHTING WEAVERSTAD EVENEMENTEN

Weaverstad  
op z’n kop
28 en 29 jan 2022 
19:45 uur | zaalplaatsen €22,00 incl drankje
tribune plaatsen: €12,00 incl drankje carnavalsshow

Rob is gulzig� Want waarom tevreden zijn? Hij wil meer likes, meer quality time, 

meer optredens, meer borrelnootje, meer schermtijd, meer borsthaar, meer 

bezoekers en meer geld� Gewoon meer, meer, meer……�� van alles! Waarom? Om 

indruk te maken� Op iedereen die hij kent� En niet kent� Maar wie wil dat nou niet? 

Rob doet er in ieder geval vrolijk aan mee en vindt het heerlijk� Dus kan u nog 

meer grappen verwachten� En meer verhalen� En meer lachen� Meer van alles! 

za 19 feb 2022 | 20:15 uur | € 20,00 incl drankje cabaret

RENÉE VAN  
WEGBERG
Hou me vast
vr 18 feb 2022

muziek

Vorig theaterseizoen zong Renée het repertoire van 

Nederlandse zangeressen, voor Hou me vast stort zij zich op 

liedjes van de mannen� Uit een zoektocht naar het mooiste 

werk van theatericonen als Toon Hermans, Boudewijn de 

Groot, Rob de Nijs en Herman van Veen, maar ook bands 

als Bløf, De Dijk en Volumia, is een veelzijdig programma 

ontstaan� Natuurlijk hoort daar ook het voor Renée 

inmiddels bekende repertoire van Ramses Shaffy en Frank 

Boeijen bij� Met haar veelzijdige stem zingt Renée liedjes 

om bij weg te dromen, om bij mee te zingen en om elkaar 

bij vast te pakken� Nieuwe liedjes, onbekende liedjes, en 

klassiekers die voor altijd gezongen moeten blijven worden, 

uitgevoerd in verrassende arrangementen� In Hou me vast 

omarmt Renée het publiek, het leven en de livemuziek� 

vr 18 feb 2022 | 20:15 uur | € 25,50 incl drankje  muziek

Vaste bezoekers weten inmiddels dat de Dutch Eagles bewezen muzikale goudzoekers zijn� De 

vondsten die ze tijdens hun goldrush deden willen ze op deze avond met u delen� Ze combineren de 

hits van de Eagles met juweeltjes van andere artiesten uit de gouden periode van de popmuziek� Met 

hun onovertroffen weergave van deze songs zijn deze zes heren hun gewicht in goud ruimschoots 

waard gebleken� Doe simpelweg uw ogen dicht en smelt weg in de meerstemmige samenzang en de 

weergaloze gitaarsolo’s� Zet uw tanden erin en verzeker u ervan dat het goud is dat deze mannen in 

handen hebben! 

za 5 mrt 2022 | 20:15 uur | € 24,50 incl drankje muziek

ROB SCHEEPERS
Gulzig 

za 19 feb 2022

cabaret
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In korte tijd groeide ‘Crazy Little Things’ uit tot een ware 

sensatie� Na optredens op verschillende grote podia en 

festivals, komt de zevenkoppige groep nu met een speciaal 

theaterprogramma� Verwacht geen opplaksnorren, 

stofzuigers of pruiken want deze muzikanten gaan terug naar 

de essentie van de Queen-muziek� Naast de legendarische 

muziek zit de show vol inside anekdotes over ontmoetingen 

met de Queen-leden� Het is slechts een onderdeel van dit 

ware muzikale spektakelstuk waarin ‘Crazy Little Things’ 

genadeloos dicht maar wel op geheel eigen wijze tegen de 

sound van Queen aankruipt� De band wil maar één ding en 

dat is de legendarische live-shows en de vintage sound van 

Queen in het theater tot leven brengen� Ze zullen zowel de 

hardrock-kant als de subtiliteit van Freddie, Brian, Roger en 

John tot leven wekken� Queen: The Story is een theatershow 

die is gemaakt met het diepste respect voor wellicht de beste 

band uit de pop- en rockhistorie�

vr 11 mrt 2022 | 20:15 uur | € 21,00 muziek

Marlon moet eerlijk bekennen dat 

hij de rode draad wel eens compleet 

kwijt is� Waarom? Hij heeft geen idee� 

Wanneer hij die draad dan weer 

oppakt? Waarschijnlijk na de show� 

Als jij na deze hilarische negentig 

minuten ook de draad kwijt bent 

is dat geen probleem� Dan heb je 

een leuke avond gehad! Maar als jij 

het wel snapt… Please help Marlon! 

Marlon Kicken komt met zijn vierde 

show weer naar het theater om zijn 

vreugde voor het leven, zijn gekke 

visie en zijn kromme inzichten met 

veel humor met jou te delen� 

MARLON 
KICKEN
Draadloos
za 12 mrt 2022

cabaret

cabaret

muziek

CRAZY LITTLE THINGS

Queen
        The Story
vr 11 mrt 2022

za 12 mrt 2022 | 20:15 uur | € 17,50 incl drankje cabaret

plaats
wijzers
gezocht

De Eendracht is op zoek naar 
vrijwilligers om bezoekers naar  
de juiste stoel(en) te begeleiden�
Lijkt deze rol als gastheer of  
-vrouw je wel wat? Stuur dan een 
mail met je naam, telefoonnummer 
en korte motivatie naar  
info@eendracht-gemert�nl

VACATU
RE

Er zijn twee soorten mensen: sneue lafaards die nooit iets nieuws durven te 

proberen én mensen zoals jij, die over tien jaar kunnen zeggen: “Ik was op 18 maart 

2022 in de Eendracht in Gemert bij de debuutvoorstelling van Jeroens Clan� En toen 

waren ze nog een stuk goedkoper�” Na een succesvolle finalistentournee van het 

Leids Cabaret Festival komen Jip de Poorter, Matthias Tuns en Bram Kroon nu met 

‘Tere zieltjes’� Een programma vol snelle scènes, rauwe liedjes en scherpe grappen die 

jij op je werk gaat proberen na te vertellen� Succes ermee! Zorg dat jij dit gezien hebt 

voordat anderen het erover gaan hebben!

vr 18 mrt 2022 | 20:15 uur | € 19,00 incl drankje  cabaret

JEROENS CLAN
Tere zieltjes
vr 18 mrt 2022
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Musicalgroep 
Zang-Dans-Toneel

Zingen, dansen en acteren... en het liefst nog 
tegelijk! In de zang-, acteer- en musicaldans-
lessen werken we aan de hand van een breed 
musicalrepetoire aan de technische vaardig-
heden om deze drie disciplines tot één geheel 
te maken. Met als einddoel een prachtige 

voorstelling voor publiek.

kids (8-12 jr) | jongeren (12-18 jr) 

www.kunstLokaal.net

Zou je ook 
een musical 
ster willen 
worden?

Zo zie je
maar weer
> #teruginhettheater

�  Dichtbij en vertrouwd
� Vier gecertifi ceerde opticiens
� Eerlijk en onafhankelijk advies
� Voorop in de markt met ontwikkelingen
� Persoonlijk: wij blijven alle tijd voor je nemen

Een nieuw sprookje komt tot leven in het theater: Belle en het Beest De Musical! Echte 

schoonheid zit diep vanbinnen; zo vertelt het bijzondere verhaal van de dertiende 

sprookjesvoorstelling van Van Hoorne Entertainment� Met ruim 125�000 bezoekers per 

theaterseizoen zijn de magische familiemusicals, waaronder De Kleine Zeemeermin en 

Doornroosje, al vele jaren échte publiekstrekkers� In 2021-2022 gaat de sprookjestraditie 

verder met Belle en het Beest De Musical!

VAN HOORNE ENTERTAINMENT

Belle en 
het Beest 
de Musical 
za 19 mrt 2022

familiemusical 4+

za 19 mrt 2022 | 13:30 uur| € 22,50 familiemusical 4+

In één van de meest romantische volkssprookjes 

spelen Sita Vermeulen en Bettina Holwerda 

afwisslend de rol van Belle: een slim, sprankelend 

meisje die verder leert kijken dan het woeste 

uiterlijk van het Beest� Natuurlijk komt ook in dit 

kleurrijke koninkrijk het altijd populaire, groene 

tovenaarsduo Titus & Fien tevoorschijn� Uiteraard 

zorgen zij weer voor een flinke dosis beestachtig 

goede humor voor jong én oud!

Zet het masker af, en toon je ware gezicht! Met de 

betoverende liedjes, prachtige meerstemmigheid, 

schitterende kostuums en hi-hilarische scènes is 

Belle en het Beest de mooiste, meeste magische 

voorstelling voor de hele familie! 
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Op www�eendracht-gemert�nl 
reserveer je snel en eenvoudig 
je plaats in de zaal zonder 
wachtwoord of inloggen�  
 
Kaarten kopen aan de kassa van  
De Eendracht is ook mogelijk� Dit kan op 
werkdagen van 09:00 - 12:00 uur of vanaf  
een uur voor aanvang van de voorstelling�

Reserveer je 
plaats online

FOTO CREDITS  

DOLFJE WEERWOLFJE Hugo van Look en Paul van Loon |  VERA MANN Impact Entertainment | SLÄPSTICK Corné van der Stelt | STEFANO KEIZERS Ermin de Koning | PEPPA PIG Astley Baker Davies | PERCOSSA Boy Hazes | 
LEONARD COHEN TRIBUTE BAND Fine Label | PAUL HAENEN Fritz Design | FABIAN FRANCISCUS Hans Dekker |  STERRIN SMALBRUGGE Senf | HET KINDERPOPCONCERT Set Vexy | CHRISTEL DE LAAT Rijk in Beeld |  
THE 70’S UNPLUGGED Peter Braakman | TOMMIE CHRISTIAAN & SJORS VAN DER PANNE Bas Hermsen | DEF AMERICANS Fine Label | JUF ROOS Blooming Media | RENÉE VAN WEGBERG Marcel Hakvoort |  
ROB SCHEEPERS Minneboo Fotografie | DUTCH EAGLES Dutch Eagles | CRAZY LITTLE THINGS Jeroen Lips | MARLON KICKEN Dave van Hout | JEROENS CLAN Merel van Dooren | BELLE EN HET BEEST Nick van Ormondt |  
ABBA FEVER At Next | JOP WIJLACKER & DENNIS KOLEN Selin Gholonian|  TIM KNOL & BLUE GRASS BOOGIEMEN Melle Boersma | JORIS LINSSEN & CARAMBA Sas Terpstra | WILLEM JUNIOR Ivo Dijs |  
THE FORTUNATE SONS Fine Label | KEMP & STEK Henri Vos | STEMP Frank Brouwers

cultuurhuis
Sint Annastraat 60 | 5421 KC Gemert 
T (0492) 362350 | E info@eendracht-gemert�nl

 f De Eendracht

WWW�EENDRACHT-GEMERT�NL
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In een intieme setting wordt u meegenomen op een 

nostalgische reis langs het beroemde ‘Strawberry fields’, 

via de slaapkamer van Paul McCartney waar ze hun eerste 

hits schreven, langs de kroegen van Hamburg en uiteindelijk 

‘Across the Universe’� De sfeervolle beelden, spraakmakende 

anekdotes en persoonlijke herinneringen, geven een nieuwe 

kijk op de tijdsbepalende songs� Hun talent en bijzondere relatie 

hebben een ongekende impact gehad op een hele generatie� 

Met hun muzikale precisie en weergaloze tweestemmigheid 

weerspiegelen Jop Wijlacker en Dennis Kolen de symbiose van 

het grootste en meest succesvolle schrijversduo allertijden�

do 7 apr 2022 | 20:15 uur | € 20,00 incl drankje  muziek

Na het verschijnen van zijn titelloze debuut in 2010 ging het hard met Tim Knol� Nederland maakte 

kennis met hem en was gelijk overtuigd van zijn talent� Hij speelde op alle grote festivals, in talloze 

clubs en deed verschillende theatertours� Tim groeide uit tot een grote naam in de Nederlandse 

popmuziek� Met Lost & Found III duikt hij samen met zijn vrienden van de met prijzen overladen 

Blue Grass Boogiemen in de rijke historie van bluegrass en countrymuziek, waarbij onder meer de 

rafelrandjes onder de loep genomen worden�

vr 8 apr 2022 | 20:15 uur | € 22,00 incl drankje muziek

Joris Linssen en zijn 

band bewerken liedjes 

van Nederlandse 

streekartiesten� Uit alle 

hoeken van ons land 

verzamelen ze regionale 

pareltjes in streektaal of 

stadsdialect� Die spelen 

ze op hun eigen manier: 

in het Nederlands en vol 

overgave� Een meeslepend 

theaterconcert met 

avontuurlijke verhalen, 

aanstekelijke muziek en 

interactie met het publiek�

TIM KNOL  
& BLUE GRASS BOOGIEMEN

Lost & Found III
vr 8 apr 2022

JORIS LINSSEN 
& CARAMBA
Nieuwe Streken 
za 9 apr 2022 

muziek

muziek

muziek

za 9 apr 2022 | 20:15 uur | €21,00 incl drankje muziek

JOP WIJLACKER  
& DENNIS KOLEN
Lennon & McCartney  
Acoustic Two of Us

do 7 apr 2022

Ben je 
op zoek 
naar iets 

veelzijdigs?

Piano of 
Keyboard? 
De kracht van de piano zit niet 
alleen in het grote toonbereik, 
maar zeker ook in de mate van 
expressiviteit. De piano wordt 
gebruikt in klassieke en populaire 
muziek. Keyboard wordt veel 
en vaak gebruikt in popbandjes. 
Wanneer je als zanger/entertainer 
aan de slag wilt, heb je met 
keyboard een compleet orkest bij 
de hand.

wekelijks of individueel les vanaf 4 jaar

www.kunstLokaal.net

ABBA FEVER
The Ultimate ABBA Tribute Show
za 2 apr 2022

muziek

Al meer dan 40 jaar lang trekt de muziek van ABBA alle generaties over de hele wereld 

de dansvloer op� Dat bewijst dat de nalatenschap van ABBA nog steeds springlevend 

is� In deze muzikale voorstelling komen grote hits als ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’ 

en ‘Waterloo’ voorbij, gecombineerd met de mooiste anekdotes uit de geschiedenis 

van ABBA� ABBA Fever geeft u de kans om de sfeer en energie van een liveconcert van 

de vier wereldberoemde Zweden mee te maken� The Music, The Memories, The Magic� 

Beleef het verhaal opnieuw met ABBA Fever - The Ultimate ABBA Tribute! 

za 2 apr 2022 | 20:15 uur | € 21,00 muziek
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Spannend, hilarisch en confronterend dat is ‘Liefde en andere 

ongemakken’� Seksuele voorlichting hebben we bijna allemaal 

gehad, maar niemand leert je hoe je een relatie doet� Dat geeft 

in de liefde nogal eens ongemakken� Met vele voorbeelden uit 

de dagelijkse relatietherapie praktijk laten we zien hoe je een 

liefdevolle relatie krijgt en houdt en dat terwijl je zo verschilt�  

En ze leefden nog lang en ��� gelukkig�

za 30 apr 2022 | 20:15 uur | € 17,50 incl drankje theatercollege

In de voorstelling “CCR, 50 jaar na Woodstock” 

nemen The Fortunate Sons NL u mee naar het 

legendarische Woodstock Festival van 1969� 

Creedence Clearwater Revival was rond die tijd 

op de top van haar roem� In 1969 was CCR één 

THE FORTUNATE SONS

CCR, 50 jaar  
na Woodstock
vr 29 apr 2022

theatercollege

muziek‘Wilhelmus va-han Na-ha-sau-we, Ben ik van Duitse bloed’

Duitse bloed? Maar Willem is toch Willem van Oranje? Onze Vader des 

Vaderlands? Wat heeft Duitsland daar mee te maken? (En hoe zat 

het ook alweer met die Spaanse Koning?) En als hij Willem de Zwijger 

heet, waarom praat hij dan zo veel? En hoe komt het toch dat we bij 

elke voetbalwedstrijd een lied over hem zingen?

In Willem Junior reizen twee nieuwsgierige jongens via een magische 

app terug in de tijd� Waar ze de jonge Willem ontmoeten en waar 

ze de mysteries proberen te ontrafelen rondom deze ‘Grootste 

Nederlander Aller Tijden’� Waar we allemaal ooit van gehoord 

hebben, maar waar we eigenlijk niet zo heel veel van weten� Willem 

Junior is een energieke jeugdvoorstelling, vol humor, leuke liedjes en 

spannende momenten� Waar je uiteindelijk misschien nog wat van 

opsteekt, is toch mooi meegenomen�

wo 20 apr 2022 | 15:00 uur | € 13,00 jeugd 8+

STENT PRODUCTIES
Willem Junior
Een educatieve voorstelling  
voor basis- en voortgezet onderwijs

wo 20 apr 2022

jeugd 8+

van de populairste, zo niet dé populairste band van dat moment� Naast de uitvoering van het CCR Woodstock 

concert zal de show na de pauze vervolgd worden met een greep uit het glansrijke CCR repertoire� Een feest 

der herkenning met de grootste hits van CCR� Zingen en swingen gegarandeerd!

vr 29 apr 2022 | 20:15 uur | € 17,50 incl drankje muziek

KEMP & STEK
Liefde & Andere  
Ongemakken
za 30 apr 2022 
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STEMP

Oliver!
13 mei - 22 mei 2022

musicalDans 
Klassiek, jazz of modern

Klassiek ballet vormt de basis voor veel 
dansvormen en je kunt er al op jonge 
leeftijd mee beginnen Tijdens de cursus 
jazzdans leer je aan de hand van verschillende 
danscombinaties te dansen op popmuziek. 
Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt 
van de technieken uit het klassieke ballet. 
Modern biedt het hele brede spectrum 
van moderne dans. Je leert verschillende 
dynamieken in beweging.

Zangles
Zingen is voor iedereen, maar 
iedereen doet het anders. Niet 
alleen techniek, houding en 
ademsteun komen aan de orde 
in de lessen, maar ook uitspraak, 
tekstinterpretatie en stijlbesef.

www.kunstLokaal.net

Is zingen  
of dansen  

jouw  
passie?

De hartverwarmende familiemusical Oliver! is gebaseerd op het wereldberoemde verhaal ‘Oliver Twist’ van Charles 

Dickens� Oliver! vertelt het verhaal van het weesjongetje dat opgroeit in een oud, somber weeshuis in het Londen van de 

19e eeuw� Wanneer de jongen als slaafje terecht komt in een omgeving van grafzerken, rouwkransen en doodskisten, 

neemt hij al gauw de benen� Terwijl Oliver rondzwerft in de straten van Londen ontmoet hij een vrolijke bende 

zakkenrollers onder leiding van de schurk Fagin�  Zal het Oliver lukken om aan deze hebzuchtige man te ontkomen?

vr 13, za 14, zo 15 mei | vr 20, za 21 en zo 22 mei 2022 14:00 uur en 20:15 uur | € 21,00 incl drankje musical

DANSLOKAAL
DANS DOOR KUNSTLOKAAL

Alice in Verwonderland  
25 en 26 juni 2022
Laat u meevoeren in de wondere wereld van Alice� Een bekend 
verhaal dat door de dansleerlingen zal worden uitgevoerd in 
eigentijdse en afwisselende choreografieën o�l�v� Vive Massar  
en Rita Vogels�

za 25 juni 19:00 uur |  zo 26 juni 12:00 uur en 15:00 uur dans

€ 8,50 incl drankje    
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MUSICALLOKAAL

Musical  
door de cursisten 
van KunstLokaal
18 - 19 juni 2022
za 18 juni 19:30 uur
zo 19 juni 15:00 uur 
€ 8,50 incl drankje   musical

SPINNER
ONDERDEEL VAN CARROUSEL

Theater 
door jeugd
zo 29 mei 2022

15:00 en 17:00 uur
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Kleuterdans 
groep 1-2 / va 4 jr 

een eerste kennismaking met dansplezier. Vanzelfsprekend 
worden tijdens de lessen basispassen en oefeningen van de 
klassieke ballet techniek aangeleerd.

jaarcursus 45 min va €203  

Klassiek ballet 
vanaf groep 3 / 6 jr

Klassiek ballet vormt de basis voor veel dansvormen 
en je kunt er al op jonge leeftijd mee beginnen

jaarcursus 1 uur va €284  (tarief tot 19 jr)

 voor tarieven vanaf 19 jaar 

kijk je op kunstlokaal.net

Moderne Dans 
vanaf groep 6 / 9 jr 

Er is aandacht voor het hele 
brede spectrum dat modern 
biedt. Je leert verschillende 
dynamieken in beweging.

jaarcursus 1 uur va €284  
(tarief tot 19 jr)

Jazzdans 
vanaf groep 8 / 11 jr

Tijdens de cursus jazzdans leer je aan de hand 
van verschillende danscombinaties te dansen op 
popmuziek. Daarbij wordt onder andere gebruik 
gemaakt van de technieken uit het klassieke ballet.

jaarcursus 1 uur va €284  (tot 19 jr)

Combicursussen:
Dans 2x per week
combinatie van Klassiek / Modern / Jazz
tweede danscursus 40% korting

Dans 3x per week 
combinatie van Klassiek / Modern / Jazz
derde danscursus 80% korting

ook bij  
DansLokaal...
• SPITZENLES  
• DANS VOOR VOLWASSENEN 
• KIND-OUDERLES  
• DANS VOOR MANNEN

Dansend in Balans
Het bewegingsprogramma’s voor mensen 
met o.a. Parkinson, MS, Reuma, niet aan-
geboren hersenletsel en voor wie graag 
wil bewegen. 

va €31 p mnd (begeleider 50% korting) 

Zangles vanaf 8 jr 

Zingen is voor iedereen, maar iedereen doet het anders. Niet alleen techniek, 
houding en ademsteun komen aan de orde in de lessen, maar ook uitspraak, 
tekstinterpretatie en stijlbesef. 

wekelijks individueel les va €482 , duoles of om de week va €362

Drumles
vanaf 6 jr

Leer drummen in een ontspannen, 
leuke sfeer. Alle facetten van het  
drummen komen aan bod zoals  
drummen op je favoriete muziek,  
techniek, snelheid en creativiteit.

wekelijks individueel les va €482 
of een duoles va €362

Slagwerk
vanaf 6 jr 

Als slagwerker bij een slagwerken-
semble, harmonie of fanfare leer je op 
meerdere instrumenten spelen: snare 
drum, drums, melodisch slagwerk 
(zoals xylofoon of marimba) en per-
cussie-instrumenten.

wekelijks individueel les va €482 
of een duoles va €362

Songwriting
Leer zelf je eigen songs schrijven 
op gitaar of piano en perform 
ze als singer/songwriter. In de 
lessen ‘songwriting’ bestudeer je 
songs van anderen en analyseer 
je je eigen song

wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362

DJ / Dance 
Producing
Digital Composing
Music Production 
vanaf 8 jaar

Beats maken, samples combineren en muziek pro-
duceren, leer de perfecte mix van tracks maken.

wekelijks individueel les va €482  
duoles of om de week va €362

Bandlessen
Altijd al in een band willen spelen? Dit is je kans! Speel je drums,  
(bas)gitaar, keyboards, een blaasinstrument of zing je? Meld je aan! 

om de week va €145

Basgitaar
vanaf 10 jr 

De basgitaar lijkt erg op een 
‘gewone’ gitaar maar de klank die 
hij produceert is een stuk lager en 
vindt je terug in elke band.

wekelijks individueel les va €482 
of een duoles va €362

Gitaarelectrisch
vanaf 10 jr

Bij de elektrische gitaarles leer je 
de dingen die nodig zijn om in een 
‘band’ te spelen. Ook wordt er veel 
geïmproviseerd. In het begin is dit 
vooral blues en rock muziek, later 
kun je ook jazz leren spelen.

wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362
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Dwarsfluit  
vanaf 6 jr

Een blaasinstrument met 
een hele mooie, bijzonde-
re klank. Je kunt er sierlijke 

melodieën op spelen, maar ook rocken op popmu-
ziek! Dit alles met een fantastische toon.

wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362

Trompet
Bugel
vanaf 8 jr

De trompet en bugel kom 
je tegen in de pop en 
jazz en zij vervullen een 
belangrijke rol in de plaat-

selijke harmonie- en fanfareorkesten.

wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362Hoorn 

Tuba 
vanaf 8 jr

De hoorn 
en tuba zijn 
beiden echte orkestinstrumenten. De 
tuba klinkt wat laag en heeft een ronde, 
zangerige toon. De hoorn bespeel je met 
de linkerhand en produceert een wat 
dominant, jachtachtig geluid.

wekelijks individueel les va €482  
of een duoles va €362

Blokfluit
vanaf groep 3 / 5 jr 

De sopraanblokfluit 
is misschien wel het bekendste houten 
blaasinstrument. Deze is niet zo groot en 
zwaar en kan gemakkelijk vastgehouden 
worden, maar er zijn we 5 verschillende 
soorten blokfluit: sopranino, de sopraan, de 
alt, de tenor en de bassen.

wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362
cursus ‘blokfluit jonge starter €235

Jonge starter
6 t/m 8 jr 

Een leerzame en leuke kennismakingscursus om 
samen verschillende snaar-, toets-, blaas- en 
slaginstrumenten te ontdekken en eigen liedjes 
samen te spelen

10x 30 minuten €66

Klarinet
vanaf 8 jr

Een instrument met 
een hele warme klank 
waarmee je de mooiste 
melodieën kan spelen. 

De klarinet kan ook lekker swingen en de 

nieuwste popliedjes blijven niet in de kast liggen.
 
wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362

Viool vanaf 4 jr 

Strijkinstrumenten zijn expressief, 
melodieus en dramatisch. Ze kun-

nen als geen ander een muzikaal verhaal vertellen. 

wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362

Piano
vanaf 4 jr 

De piano is het 
populairste 

instrument. De kracht van de piano zit 
niet alleen in het grote toonbereik, maar 
zeker ook in de mate van expressiviteit. 
De piano wordt gebruikt in  
klassieke en populaire muziek. 

wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362

Keyboard
vanaf 6 jr

Vergelijkbaar met een piano maar dan met 
presets van andere instrumentgeluiden, 
Keyboard wordt veel en vaak gebruikt 
in popbandjes. Wanneer je als zanger/
entertainer aan de slag wilt, heb je met 
keyboard een compleet orkest bij de hand.

wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362

Als lid van een muziekvereniging in  
Gemert-Bakel en ontvang je tot max. 

20% korting  
op je instrumentale muziekles!

wekelijks 20m individueel muziekles voor € 385 (tot 18 jr)
groepsles blokfluit ‘Jonge Starter’voor €188    

Trombone
vanaf 9 jaar 

De schuiftrombone beschikt niet over 
ventielen maar over een buis die kan 
schuiven. Het instrument kom je in diverse 
orkestsamenstellingen tegen en in allerlei muziekstijlen.

wekelijks individueel les va €482 of om de week va €362

Saxofoon
vanaf 6 jaar

Een saxofoon is een veel-
zijdig instrument. Je kunt er 
verschillende muziekstijlen 
mee spelen. Bijvoorbeeld klassiek, pop, jazz, volks-
muziek, moderne muziek. 

wekelijks individueel les va €482  
duoles of om de week va €362

Muziek voor  
de jongsten 
Samen met je baby, peuter of kleuter 

muziek maken? Dat is niet alleen gezellig, maar ook 
ontspannend en leerzaam.

10 x 45 minuten va €84

Les op een  
instrument

vanaf 36,20 per maandAccordeon 
vanaf groep 3 / 5 jr 

Sprankelende ritmes  
van de Balkan, melancholische  
melodieën uit Nederland, Ierland,  
Rusland of Scandinavie? Een  
accordeon is van alle markten thuis.
 
wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362

Accordeonorkest
Waar de passie voor accordeon 
en het plezier van muziek 
maken samenkomen.  
Met 2x per jaar een optreden.

Om de week va €112

Gitaar
akoestisch/spaans 
vanaf 6 jr

Het is verstandig om op de nylonsnarige akoestische gitaar te 
starten. In het begin worden de basistechnieken aangeleerd, 
maar je leert ook al snel popsongs spelen en akkoorden.

wekelijks individueel les va €482 
duoles of om de week va €362
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Musicalgroep 
Zang-Dans-Toneel

Zingen, dansen en acteren... en het liefst nog tegelijk! 
In de zang-, acteer- en musicaldanslessen werken we 
aan de hand van een breed musicalrepetoire aan de 
technische vaardigheden om deze drie disciplines tot 
één geheel te maken. Met als einddoel een prachtige 

voorstelling voor publiek.

kids (8-12 jr) 90 minuten va €402

jongeren (12-18 jr) 90 minuten va €402

Beeldhouwen 
harde steen/ zachte steen
vanaf 21 jr

In een steen zitten stiekem al verrassende 
vormen verborgen. Met het materiaal 
als inspiratiebron ga je aan de slag met 
verschillende bewerkingstechnieken,

24 lessen 2,5 uur €301 (tarief >21 jr)

Experimentele 
stooktechnieken
vanaf 21 jr

Deze unieke cursus is gericht op het 
decoreren van keramiek door middel van 
bijzondere stooktechnieken

28 lessen 2 uur €281 (tarief >21 jr)

Fotografie 
beginners en gevorderden
vanaf 21 jr

In de basiscursus maak je kennis met de basis- 
beginselen zoals sluitertijd, diafragma en iso-waarde.  

Er zijn ook gevorderden cursussen. De lessen zijn  
om de week. 

8 lessen 2 uur €133  
(tarief >21 jr)

workshops fotografie 

Door het jaar heen zijn er verschillende themawork-
shops zoals avond-, landschap- en portretfotografie. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief door een  
mail te sturen naar info@kunstlokaal.net  
en blijf op de hoogte.

Fotografie
Archiveren en bewerken  
in Lightroom 
vanaf 18 jr

Deze mini-cursus bestaat uit twee dinsdagavon-
den waarin twee belangrijke lessen (modules) uit 
de populaire cursus behandeld worden.

va €35 (tarief >21 jr)
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Edelsmeden
vanaf 21 jr

In de cursus edelsmeden leert u hoe u zelf 
de mooiste sieraden maakt. Aanvankelijk 
wordt er eerst in koper geoefend , maar al 
snel gaat u ringen, armbanden en kettingen 
maken uit zilver of zelfs goud.

24 lessen 2,5 uur €301 (tarief >21 jr)

Glaskralen  
maken aan  
de brander
vanaf 10 jr en vanaf 21 jr

In deze korte cursus leer je allerlei vormen kralen 
maken met een gasbrander.

8 lessen 75 min. €73 (tarief <21 jr)

Glas
kunst
vanaf 21 jr

Keramiek
vanaf 21 jaar

Je leert handmatig opbouwen 
van holle vormen met kleirol-
len en kleiplaten. Hoe je een 
beeld kunt boetseren met klei.

24 lessen 2,5 uur €301 
 (tarief >21 jr)

Pottenbakken
vanaf 18 jaar

De cursus ‘pottenbakken’ is gericht 
op zowel beginners als gevorderden 
waarbij elke cursist onder individuele 
begeleiding een eigen programma op 
zijn of haar eigen niveau afwerkt.
 
24 lessen 2 uur €240 (tarief >21 jr)

Tekenen &
Schilderen  
jongeren
vanaf 11 jaar

Ben je tussen de 11 en 15 jaar oud en vind 
je tekenen en schilderen helemaal het 
einde? Dan is deze cursus helemaal iets 
voor jou!

24 lessen 1,5 uur €180 (tarief <18 jr)

Tekenen en 
Schilderen 
volwassenen
vanaf 21 jaar

In deze cursus staat uw persoonlijke 
expressie altijd voorop.

30 lessen 2 uur €301 (tarief >21 jr)

Tekenen en  
Illustreren 
vanaf 18 jaar

Tijdens de cursus illustreren leer  
je door middel van visualisatie een verhaal te vertellen. 
Deze verbeeldingen kunnen dienen ter vermaak, infor-
matie of verleiding. 

24 lessen 2 uur €240 (tarief >21 jr)

Kinder 
atelier
6 t/m 11 jaar

In deze unieke cursus wordt aan de hand van 
een spannend verhaal of thema steeds een 
ander beeldaspect uitgediept.

12 lessen 1,5 uur €102 (tarief <21 jr)

LET OP! Alle prijzen die  
in deze folder genoemd  
worden zijn tarieven voor 
inwoners van Gemert-Bakel. 

Voor Boekel en Laarbeek zijn voucher-
mogelijkheden. Voor overige tarieven/
leeftijden, of buiten Gemert Bakel  neem 
contact op met KunstLokaal of kijk op 
www.kunstlokaal.net

Dit jaar starten we met een nieuwe cursus 
glas bewerken bij Kunstlokaal waarbij 
diverse technieken centraal staan. Glas 
in lood en Tiffany zijn de meest bekende 
technieken. Glasfusing, glas applicaties, 
brandschilderen, zeefdrukken etc. zijn 
mogelijkheden om glas te bewerken.  U 
gaat in deze cursus o.a. een ontwerp 
maken,  glas snijden en vervolgens verder 
bewerken tot het gewenste resultaat. Glas 
blijft fascineren!  Elke techniek, kleur of 
transparantie brengt een andere beweging 
in het glas voort.

24 lessen 2,5 uur €301 (tarief <21 jr)

Kunst- 
Museum
Bij de entree van KunstLokaal is een 
wisselende tentoonstelling te zien 
van ‘Beeldende KunstLokaal’  of een 
expositie van een kunstenaar i.s.m. 
Kunst op Locatie.
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Vondellaan 49  

5421 PN Gemert

0492 362 075

info@kunstlokaal.net

www.kunstlokaal.net

KunstLokaal is elke werkdag geopend  
en je kunt altijd een voicemailbericht  

achterlaten of een e-mail sturen. We nemen 
dan zo snel mogelijk contact met je op.

Algemene voorwaarden 
Op al onze cursussen zijn onze algemene voor-

waarden van toepassing. Deze zijn te vinden op 

de website of bij de administratie op te vragen. 

Tarieven en cursusinformatie onder voorbe-

houd van druk- en zetfouten en veranderde 

subsidievoorwaarden gemeente Gemert-Bakel 

en Laarbeek. 

Leslocaties   
KunstLokaal geeft naast de hoofdlocatie in 

Gemert ook lessen in de dorpskernen van 

Gemert-Bakel en Laarbeek. Informeer naar de 

mogelijkheden. 

EERSTE WEEK van de  
ZOMERVAKANTIE 
voor kinderen van groep 3 t/m 8 
 

KunstFunVakantieweek is een creatieve week in de  

eerste week van de zomervakantie met o.a. toneel,  

zang, knutselen, muziek maken en dans. Je wordt een 

week lang meegenomen op een spannende, culturele 

ontdekkingstocht door de verschillende Lokalen van 

KunstLokaal met een afsluitende presentatie op vrijdag. 

Ma 26 juli t/m vr 30 juli 2021 van 10 tot 16 uur 
Hele week voor €108
Meld je aan via www.kunstlokaal.net

ma 26 juli t/m  

vr 30 juli 2021  

van 10.00 tot  

16.00 uur

een hele week  

voor €108

Leermiddelen
De aanschaf van boeken, bladmuziek, instrumenten en andere 

benodigdheden komen ten laste van de cursist. Via KunstLokaal en 

plaatselijke muziekverenigingen zijn er beperkte mogelijkheden om 

een instrument in bruikleen te krijgen. 

Leergeld
De Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 18 jaar die vanwege gebrek aan financiële middelen 

niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Op het gebied van 

cultuur kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve 

cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.  

Stichting Leergeld Gemert e.o. 

Postbus 116 - 5420 AC Gemert  

tel. 06 - 509 79 725

E-mail: leergeldgemert@gmail.com  

IN HET HOLST 
VAN DE NACHT



Muziek aantal lessen
Gem-Bak 

tot 21 jr

Gem-Bak
HAFA 

tot 18 jr
Gem-Bak 

va 21 jr

Overige 
gem 

tot 21 jr

Overige 
gem 

va 21 jr

Blokfluit Jonge Starter 36 lessen, min. 30 min. € 235 20% € 324

Muziekles (duoles 30m) 36 lessen 30 min. € 362 10% € 438 € 499 € 604

Muziekles individueel 20m 36 lessen 20 min. € 482 20% € 583 € 665 € 804

Muziekles individueel 30m 36 lessen 30 min. € 722 10% € 873 € 996 € 1.205

Muziekles om de week 20m 18 lessen 20 min. € 241 20% € 291 € 332 € 402

Muziekles om de week 30m 18 lessen 30 min. € 362 10% € 438 € 499 € 604

Instapkaart 10 lessen individueel 20m wekelijks 10 lessen 20 min. € 134 20% € 162 € 185 € 223

Instapkaart 10 lessen 30m duoles 10 lessen 30 min. € 101 10% € 122 € 139 € 168

Muziekles 10 lessenkaart 20m 10 lessen 20 min. € 160 n.v.t. € 194 € 221 € 268

Muziekles 10 lessenkaart 30m 10 lessen 30 min. € 245 n.v.t. € 297 € 338 € 409

Accordeonorkest Moyen (groepsles om de week) 18 lessen van 60 min. € 112 € 136 € 133 € 161

Bandlessen (om de week) 18 lessen van 60 min. € 145 € 145 € 175 € 200 € 242

DJ om de week duoles 18 lessen € 181 € 219 € 250 € 302

Muziek voor de Jongsten (0 t/m 4 jaar) 10 lessen van 45 min. € 84 n.v.t. € 116

Oriëntatie Muziek - Jonge Starter (6 t/m 8 jaar) 10 lessen € 66 n.v.t. € 66

Beeldend aantal lessen
Gem-Bak

tot 21 jr
Gem-Bak 

va 21 jr
Overig 
tot 21 jr

Overig 
va 21 jr

Glaskralen maken aan de brander (jongeren) 8 lessen van 75 min. € 73 € 90 € 103 € 103

Glaskralen maken aan de brander (volwassenen) 8 lessen van 75 min. € 73 € 90 € 103 € 103

Glaskunst 24 lessen van 150 min. € 301 € 364 € 364 € 364

Kinderatelier 12 lessen van 90 min. € 102 € 133

Kinderatelier 24 lessen van 90 min. € 204 € 267

Tekenen & Schilderen jeugd 24 lessen van 90 min. € 180 € 243

Tekenen & Illustreren volwassenen 24 lessen van 120 min. € 240 € 291 € 291 € 291

Beeldhouwen (harde steen/ zachte steen) 24 lessen van 150 min. € 301 € 364 € 364 € 364

Beeldhouwen (harde steen/ zachte steen) 27 lessen van 180 min. € 406 € 491 € 491 € 491

Keramiek 24 lessen van 150 min. € 301 € 364 € 364 € 364

Experimentele stooktechnieken 28 lessen 120 min. € 281 € 340 € 340 € 340

Pottenbakken 24 lessen van 120 min. € 240 € 291 € 291 € 291

Tekenen & schilderen 30 lessen van 120 min. € 301 € 364 € 364 € 364

Edelsmeden 24 lessen van 150 min. € 301 € 364 € 364 € 364

Fotografie (beginners & gevorderden) 8 lessen van 120 min. € 133 € 161 € 161 € 161

Fotografie, Archiveren en bewerken in lightroom € 35 € 42 € 42 € 42

Open Atelier Lidmaatschapskaart € 51 € 51 € 51 € 51

Dans aantal lessen
Gem-Bak

tot 19 jr
Gem-Bak

19-21 jr
Gem-Bak  

va 21 jr
Overig
tot 21 jr

Overig
va 21 jr

Kleuterdans 4 en 5 jr (groepsles) 36 lessen van 45 min. € 203 € 288

Klassiek Ballet

36 lessen x 60 min (vanaf 6 jaar, groep 3) 36 lessen van 60 min. € 284 € 305 € 364 € 323 € 390

36 lessen x 70 min (vanaf graad 5) 36 lessen van 70 min. € 303 € 305 € 364 € 323 € 390

Jazzdans

36 lessen x 60 min (vanaf 11 jaar, groep 8) 36 lessen van 60 min. € 284 € 305 € 364 € 323 € 390

36 lessen x 70 min (gevorderd) 36 lessen van 70 min. € 303 € 305 € 364 € 323 € 390

Moderne Dans

36 lessen x 60 min (vanaf 9 jaar, groep 6) 36 lessen van 60 min. € 284 € 305 € 364 € 323 € 390

36 lessen x 70 min (gevorderd) 36 lessen van 70 min. € 303 € 305 € 364 € 323 € 390

Klassiek / Jazz / Modern

combi 2 x p.w. (klassiek/modern/jazz) 2 lessen naar keuze p.w. 40% 40% 40% 40% 40%

combi 3 x p.w. (klassiek/modern/jazz) 3 lessen naar keuze p.w. 80% 80% 80% 80% 80%

Dansend in Balans € 31 € 34 € 34 € 34

Musical Zang -Dans- Toneel Gem-Bak tot 21 jr Overige gem tot 21 jr

Musicalgroep Kids, 36 lessen van 90 min. 36 lessen van 90 min. € 402 € 501

Musicalgroep Jongeren, 36 lessen van 90 min. 36 lessen van 90 min. € 402 € 501

  alle  tarieven  
  bij elkaar!  


