Laat je verrassen
en ontdek talent

2022
2023

cultuurhuis

Veel plezier met
jouw bibliotheek
Iedereen is welkom in de bibliotheek.
Om te lezen voor je plezier, om te leren, voor
inspiratie, een vraag of een ontmoeting;
het mag allemaal.
Je kunt er lekker struinen tussen een mooie
collectie boeken, of deelnemen aan een
cursus of activiteit. En ook online is er een
ruim aanbod van e-books, luisterboeken en
cursussen.
Loop eens binnen en ontdek jouw bibliotheek!

www.bibliotheeklagebeemden.nl

Vergaderen
zakelijk of informeel

Reserveer je
plaats in onze
theaterzaal

kan in één van
onze ruimtes

eendracht-gemert.nl

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.

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

alleen
betalen
via pin
aan onze bar en kassa

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
1

OP HET PROGRAMMA

2023
p13

DEF AMERICANS | Johnny Cash - God, Love & Murder

p22

vr 13 jan 2023 | 20:15 uur��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������muziek

2022

p14

MARK VAN DE VEERDONK | Podiumbeest ontsnapt!

vr 24 mrt 2023 | 20:15 uur��������������������������������������������������������������������������������������������������theaterconcert
p23

za 14 jan 2023 | 20:15 uur������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ cabaret
p14

WAEVERSTAD OP Z’N KOP

CHRISTEL DE LAAT | Hoe dan?!

p08

p05
p05
p06

BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN | Literair café met Heleen van Royen
do 22 sep 2022 | 20:00 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������lezing
LOES LUCA | Uit Het Hoofd inspeelvoorstelling
zo 25 sep 2022 | 20:15 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������toneel
REP ENTERTAINMENT | Kruimeltje de Muscial try-out
za 1 okt 2022 | 13:30 uur�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������familie

THE 70’S UNPLUGGED | Songs for the road

p08

De Eendracht & KunstLokaal zijn
onderdeel van stichting KlankKleur

JEUGDTHEATER CARROUSEL | Brammetje Baas
BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN | Literair café met Lisa Weeda

BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN | Literair café met Nico Dros

p09

do 17 nov 2022 | 20:00 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������lezing
ERIC VLOEIMANS | Wild Port of Europe try-out
vr 25 nov 2022 | 20:15 uur����������������������������������������������������������������������������������������������������theaterconcert

p10

T GAT | De zere neus van Bergerac

p10

STERRIN SMALBRUGGE | Sterrin’s Dierenencyclopedie

p10

JOCHEN OTTEN | Zijn Stinkende best
vr 4 nov 2022 | 20:15 uur�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� cabaret

BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN | Literair café met Sholeh Rezazadeh
do 15 dec 2022 | 20:00 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������lezing

p11

GERARD VAN MAASAKKERS | Zald’mhebbe!
vr 16 dec 2022 | 20:15 uur����������������������������������������������������������������������������������������������������theaterconcert

p12

SYA | A Bright Starry Night
za 17 dec 2022 | 20:15 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������theaterconcert

za 29 okt 2022 | 16:00 uur������������������������������������������������������������������������������������������������������������� familie 7+
p08

B-ORKEST VAN HARMONIE EXCELSIOR | Un-meezing concert
zo 27 nov 2022 | 14:15 uur�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������muziek

vr 21 & za 22 okt | 20:00 uur | zo 23 okt 2022 | 14:30 uur��������������������������������������������������������toneel
p07

FANFARE ST. LUCIA | Concert
za 26 nov 2022�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������muziek

do 20 okt 2022 | 20:00 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������lezing
p07

.

p09

za 15 okt & zo 16 okt 2022 | 14:00 en 16:00 uur���������������������������������������������������������� jeugd 4-104 jr
p06

HARMONIE EXCELSIOR & DE EENDRACHT | Musicals in Concert

za 12 & zo 13 nov 2022 | 20:15 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������muziek

vr 7 okt 2022 | 20:15 uur�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������muziek
p06

.

za 5 nov 2022 | 20:15 uur����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������muziek

vr 16 sep 2022 | 20:15 uur������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ cabaret
p04

JIMMY DUCHATEAU | Country Roads A Tribute to John Denver

p12

KUNSTLOKAAL| KerstKabaal
vr 23 dec 2022 | 19:00 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������familie

p15

COLLINS LIVE EXPERIENCE | The Ultimate Phil Collins & Genesis Tribute
HANNEKE ROUW EN SOFIA VASHERUK | Cello sonates
STEVEN BRUNSWIJK | Alleen Brabanders, Geen Nederlanders
FOREVERLY BROTHERS XL | Tribute to the Everley Brothers
BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN | Literair café met Marjolijn van Heemstra
ABBA FEVER | The Ultimate ABBA Tribute Show
DIRK SCHEELE EN BAND | De Roep van de Jungle
BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN | Literair café met Arthur Japin
JAVIER GUZMAN | Apenkooien
vr 17 mrt 2023 | 20:15 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� cabaret

p19

NJMT | Robin Hood de Musical
za 3 juni 2023 | 15:00 uur��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� familie 8+

p29

do 16 mrt 2023 | 20:00 uur��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������lezing
p19

BING THEATERSHOW | Bing is jarig
za 29 apr 2023 | 14:00 uur������������������������������������������������������������������������������������������������������������� familie 1+

p28

za 4 mrt 2023 | 15:00 uur����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������familie
p18

MAARTEN WESTRA HOEKZEMA & MARTIJN CRINS | Duoprogramma
za 22 apr 2023 | 20:15 uur����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� cabaret

p27

vr 3 mrt 2023 | 20:15 uur����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������muziek
p18

EVI HANSSEN | Sinds ik niet meer drink
vr 21 apr 2023 | 20:15 uur�������������������������������������������������������������������������������������������������������theaterlezing

p27

do 16 feb 2023 | 20:00 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������lezing
p17

BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN | Literair café met Herman Pleij
do 20 apr 2023 | 20:00 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������lezing

p26

vr 10 feb 2023 | 20:15 uur��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������muziek
p17

CHRISTEL DE LAAT | Hoe dan?! (reprise)
za 15 apr 2023 | 20:15 uur����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� cabaret

p25

za 4 feb 2023 | 20:15 uur�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� cabaret
p16

MAARTEN VAN ROSSEM | Theaterlezing
za 1 apr 2023 | 20:15 uur����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������college

p25

zo 29 jan 2023 | 14:00 uur������������������������������������������������������������������������������������������������������������������klassiek
p16

MARLON KICKEN | Draadloos
vr 31 mrt 2023 | 20:15 uur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� cabaret

p24

za 28 jan 2023 | 20:15 uur��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������muziek
p15

VAN HOORNE ENTERTAINMENT | Kikker is verliefd
za 25 mrt 2023 | 13:30 uur �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������familie

p24

vr 20 en za 21 jan 2023 | 19:45 uur���������������������������������������������������������������������������������� carnavalsshow
p04

ANNEKE VAN GIERSBERGEN | Zingt Kate Bush

KUNSTLOKAAL | MusicalLokaal
za 10 & zo 11 juni ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������musical

p29

KUNSTLOKAAL | DansLokaal
za 24 & zo 25 juni������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ dans

ROB SCHEEPERS | Bekant
za 18 mrt 2023 | 20:15 uur��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� cabaret

p31 CURSUSAANBOD KUNSTLOKAAL
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Hoe dan?!
vr 16 sep 2022

VO IN
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ST PEE
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CHRISTEL
DE LAAT

familie

REP ENTERTAINMENT

Kruimeltje
de Muscial

Uit Het
Hoofd

Deze voorstelling is al uitverkocht...Hoe dan?! Dit heeft alles
te maken met corona... Gelukkig komt Christel met deze
voorstelling nóg een keer terug: op za 15 april 2023. Voor
meer detais kijk op pagina 25. Voor degene die voor deze
voorstelling al tickets in huis hebben, we zien jullie graag
op 16 sep 2022!
vr 16 sep 2022 | 20:15 uur | € 21,00 incl drankje

LOES
LUCA

TR
YOU
T

toneel
cabaret

za 1 okt 2022

zo 25 sep 2022

cabaret

lezing

BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN

Literair café met

Heleen van Royen
do 22 sep 2022 | 20:00 uur | € 12,00
€ 10,00 via www.bibliotheeklagebeemden.nl

Uit Het Hoofd is een vertelling over een vader met een geheim,
een moeder die rust wil en een dochter die wil leven. Ze wonen
in het naoorlogse Rotterdam bij opoe, die van makreel houdt
en haar handen afveegt aan de gordijnen. Het meisje zingt een
zelf gemaakt liedje. De tekst is: ‘Het is helemaal niet erg, het is
allemaal helemaal niet erg’. Het wordt haar mantra.
In Uit Het Hoofd kijkt een actrice op het einde
van haar carrière terug op haar leven. Omdat
ze niet helemaal meer is, wat ze is geweest,
stuurt de producent een jonge actrice mee
op tournee om haar, mevrouw Loes, door de
zo 25 sep 2022 | 20:15 uur | € 20,50 incl drankje 

voorstelling heen te slepen. Uit Het Hoofd is
een verhaal dat op die plek in het hoofd van de
actrice zit, waar de leugen, de verbeelding, de
herinnering en de werkelijkheid met elkaar onderhandelen om het leven dragelijk te maken.

Door de besneeuwde straten ergens in Nederland zwerft Kruimeltje; een vrolijke
en ondeugende straatjongen van 10 jaar. Helemaal alleen, op zoek naar zijn vader en moeder. Het enige dat Kruimeltje van zijn ouders heeft is een medaillon,
met hun portretjes erin. Ondanks alles blijft hij positief en loopt hij zingend en
fluitend de straten door. Dan ontmoet hij Keesie, een stoer meisje dat maar al te
graag mee op avontuur gaat. Bij kruidenier Wilkes vindt Kruimeltje, samen met
zijn vriend Noor de straathond, eindelijk een echt thuis. Wat schetst zijn verbazing? Zijn vader en Wilkes blijken oude jeugdvrienden te zijn geweest! Zou Wilkes
kunnen helpen bij het vinden van zijn vader? Zou hij dan eindelijk niet meer op
straat hoeven te leven? Als het eens zo simpel zou kunnen zijn... Een hartverwarmende familiemusical, vol leuke liedjes, ondeugende streken en avontuur!

toneel

Za 1 okt 2022 | 13:30 uur | € 22,50 familie

5

muziek

toneel

jeugd 4-104 jr

JEUGDTHEATER
CARROUSEL

‘T GAT

15 & 16 okt 2022

21-23 okt 2022

Brammetje Baas

THE 70’S UNPLUGGED

Songs for the road
vr 7 okt 2022

De mooiste popsongs uit de seventies over weggaan
en thuiskomen, over dromen, illusies en desillusies….
Hoeveel popartiesten hebben hier niet over gezongen?
Het leven van het onderweg zijn is voor veel van hen
altijd een belangrijke inspiratiebron geweest voor het
maken prachtige, tijdloze popsongs. The 70’s Unplugged
heeft de pareltjes weten te vinden en de band vertolkt de
liedjes op z’n eigen ambachtelijke en doorleefde manier.
Van Eagles tot Fleetwood Mac, van James Taylor tot
John Denver, van Joni Mitchell tot Linda Ronstadt en vele
anderen. Een avond genieten voor de liefhebbers van
pure popmuziek!
vr 7 okt 2022 | 20:15 uur | € 22,50 incl drankje

muziek

lezing

BIBLIOTHEEK
DE LAGE BEEMDEN

Literair café met

Lisa Weeda

do 20 okt 2022 | 20:00 uur
€ 12,00 | € 10,00 via
www.bibliotheeklagebeemden.nl

Eindelijk is het zover… Brammetje mag naar groep
drie. Met een hoofd vol vragen hoopt hij hier álles
over de wereld te leren. Waarom is melk wit? Hoe zou
het zijn als je geen handen hebt? Wat is ‘hallo’ in het
Chinees? Al op de eerste dag blijkt school helemaal
niet te zijn wat hij ervan had verwacht. Meester Vis
wil vooral dat Brammetje stil zit, en dat zijn benen
niet zo wiebelen. Maar hoe kan hij dat nou vragen?
Benen zijn toch gemaakt om te bewegen?
Brammetje Baas (6+) is een grappige familievoorstelling die je meeneemt in de levendige fantasiewereld van een intelligente en creatieve zesjarige jongen. Het verhaal laat je op ontwapenende
wijze zien hoe zijn rijke binnenwereld regelmatig
botst met de strenge werkelijkheid op school.
Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige film
en het boek van Tamara Bos.
za 15 okt 2022 | 14:00 en 16:00 uur 
zo 16 okt 2022 | 14:00 en 16:00 uur 

jeugd
6-104 jaar

De zere neus
van Bergerac

Toneelgroep ’t GAT gaat op de komische toer! Met deze hilarische
familievoorstelling over klunzige feeën, dappere dichters, oenige
vechtersbazen en... een belachelijke neus! Arjan Ederveen en Pieter
Kramer bewerkten het klassieke toverden de klassieker ‘Cyrano de
Bergerac’ om in deze vrolijke komedie: Prachtige kostuums, heerlijke foute Franse chansons en dolkomische misverstanden! Regisseur
Rick Hooijberg haalde er zijn neus niet voor op maakt er met ’t GAT
een heerlijke voorstelling van. Het ‘neusje van de zalm’ zeg maar…

familie 7+

Omdat ‘De zere neus’ ook ontzettend
leuk is voor het hele gezin spelen we
op zondag 23 oktober een matineus,
ehm... matinee!
vr 21 okt en za 22 okt 20:00 uur | zo 23 okt 14:30 uur | € 12,50 incl drankje

toneel

STERRIN
SMALBRUGGE

tenbeentjes’. Want klein of groot,
mooi of lelijk, aaibaar of glibberig,
lief of eng, ieder dier heeft een
onmisbare plek in onze wereld.
En het is Sterrin’s missie om dat
aan iedereen te laten zien. Sterrin
Dat Sterrin Smalbrugge alle vragen kan beantwoorden
vindt het jammer en onnodig dat
over reptielen en amfibieën wisten we al. Na twee theater- er buitenbeentjes zijn, zowel bij
tournees over haar avonturen met slangen, krokodillen en dieren als bij mensen. Iedereen telt
hagedissen komt dierengek Sterrin nu met een compleet
mee en is even belangrijk. Sterrin’s
vernieuwde voorstelling. Sterrin’s Dierenencyclopedie gaat Dierenenencyclopedie laat je zien
over alle soorten dieren. Niet alleen de populaire, maar ook hoe geweldig het dierenrijk is en
over dieren die we misschien niet zo goed kennen; de ‘bui- hoeveel er nog te ontdekken valt.

Sterrin’s dieren encyclopedie

za 29 okt 2022

za 29 nov 2022 | 16:00 uur | € 16,00 

familie 7+

7

muziek
theaterconcert

Country Roads

Da’s vet...
Trompet!

A Tribute to John Denver
za 5 nov 2022
Dat John Denver meer is dan ‘Country Roads’ en ‘Leaving
on a Jetplane’ bewijst Jimmy Duchateau met zijn band in A
Tribute To John Denver. Zijn theaterconcert is een eerbetoon
aan de Amerikaanse countrylegende. In 2022 is het precies
25 jaar geleden dat de Amerikaanse zanger overleed. Jimmy
blaast hits als ‘Annie’s Song’, ‘Perhaps Love’, ‘Calypso’ en

cabaret

JOCHEN OTTEN
Zijn Stinkende best

‘Thank God I’m a Country Boy’ nieuw leven in, maar schenkt
ook aandacht aan minder bekend werk. Zelfs 25 jaar na zijn
sterfdag leeft de muziek van John Denver nog steeds voort.
Hoewel de jonge muzikant geen generatiegenoot van Den-

ver is, begrijpt Jimmy zijn muziek als geen ander. Een grootse show met een intieme sfeer waarin de levenslessen in
Denvers teksten nog meer betekenis krijgen en de inmiddels
legendarische muziek de aandacht krijgt die het verdient.

za 5 nov 2022 | 20:15 uur | € 22,50 incl drankje

muziek

vr 4 nov 2022

Zijn stinkende best is een programma waarin Jochen Otten de meest
hilarische en treffende stukken uit zijn
Jochen Otten kijkt in dit programma naar zichzelf en zijn
oeuvre verzameld heeft. Tijdloze grapeigen generatie. Een generatie die het moeilijk heeft met
het niet kunnen inlossen van de veel te hoge verwachtingen pen, die een nieuwe plek vinden in een
en de belachelijke eisen die ze stelt aan het leven. Genera- verhandeling over het falen van deze
tie nix. De patatgerenatie. Een generatie die de scheefgroei tijd. De mens is een soort wensmachine
niet wil zien, en denkt dat ze overal recht op heeft. Jochen geworden die elke dag zijn eigen tekort
zal zijn stinkende best doen om die bubbel door te prikken. schept door te veel te willen!
vr 4 nov 2022 | 20:15 uur | € 19,50 incl drankje

cabaret

muziek

HARMONIE EXCELSIOR
& DE EENDRACHT

ERIC
VLOEIMANS

T
OU
YTR

JIMMY DUCHATEAU

Wild Port of Europe
vr 25 nov 2022

Is trompet
of bugel iets
voor jou?!
Je herkent de trompet meteen aan
zijn typische schelle geluid. De bugel
klinkt heel anders, deze klank is
warmer en ronder.
De trompet en bugel kom je regelmatig tegen in de pop- en jazzmuziek
en zij vervullen een belangrijke rol in
de plaatselijke harmonie- en fanfareorkesten.

Musicals in Concert

Iets voor jou?

za 12 nov 2022 | 20:15 uur

wekelijks of individueel les vanaf 8 jaar
www.kunstLokaal.net

lezing

BIBLIOTHEEK
DE LAGE BEEMDEN

Literair café met

Nico Dros

do 17 nov 2022 | 20:00 uur
€ 12,00 | € 10,00 via
www.bibliotheeklagebeemden.nl

Eric Vloeimans werd uitgenodigd de muziek te maken voor het vervolg van Mark
Verkerks documentaire De nieuwe wildernis (2013). De nieuwe film, Wild Port of
Europe, gaat over dieren die leven in de Rotterdamse haven. De opdracht om het
in het kleine te zoeken, met alle aandacht gericht op de dieren, bleek Vloeimans op
het lijf geschreven. In de alleskunners. In dit nieuwe programma neemt de muziek
u mee naar de haven van Rotterdam. In Wild Port of Europe, die voorjaar 2022
wordt uitgebracht, ondersteunt de muziek de beelden, maar mag die daarnaast
ook ten volle excelleren. Sfeervolle havenbeelden en pakkende melodieën bij de
dieren. Muziek met vele gezichten, zoals we die van Vloeimans kennen.
Vr 25 nov 2022 | 20:15 uur | € 22,50 incl drankje

concert
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VA
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TU
RE

muziek

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

muziek

theaterconcert

GERARD VAN
MAASAKKERS
Zald’mhebbe!

vr 16 dec 2022

B-ORKEST

HARMONIE EXCELSIOR
Van Excelsior zijn wìj ‘t B
En we hebben een prachtig idee
Het plezier in muziek
voor onszelf en publiek
gaan we delen en iedereen doet mee

FANFARE
ST. LUCIA

Concert

za 26 nov 2022

Un-meezing
concert
zo 27 nov 2022

Ook de slagwerkgroep speelt 40 jaar
met passie, plezier en elkaar
Na al die tijd kwamen
wij twee nu dus samen
om te spelen voor hem en voor haar
‘t publiek kan luisteren en kijken
en kan zelfs nog méédoen, zal blijken
volop samen zingen
en wellicht nog wat swingen
daarmee kun je ’t mooiste bereiken
zo 27 nov 2022 | 14:15 uur | €7,50 incl drankje muziek

lezing

BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN

Literair café met

Sholeh Rezazadeh
do 15 dec 2022 | 20:00 uur
€ 12,00 | € 10,00 via
www.bibliotheeklagebeemden.nl

Zoals goede wijn met de jaren nog beter
wordt, zo wordt Gerard met de jaren…
(vul zelf maar aan). Veel heeft hij niet nodig
om u een rijke avond te geven. Hij vult het
podium met zij ijn ontwapenende persoonlijkheid, én natuurlijk met de heerlijkste
liedjes. Nieuwe en minder nieuwe, oude en
minder oude. In al hun eenvoud zijn ze van
een zelden geëvenaarde schoonheid. Na zijn
succesvolle voorstellingen 40 Jaar liedjes en
Ik loop laat hij zich ook nu weer begeleiden
door Frank Cools (snaren, trompet) en ook
door Bart de Win (toetsen, zang). Gerard van
Maasakkers, voor de gelegenheid met nieuw
kostuum, nieuwe schoenen, zelfde kapsel.
Zald’mhebbe!
vr 16 dec 2022 | 20:15 uur | € 22,50 incl drankje
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theaterconcert

SYA

Is zingen
of dansen
jouw
passie?

muziek

DEF AMERICANS

A Bright
Starry Night

Johnny Cash

God, Love & Murder

za 17 dec 2022

vr 13 jan 2023
20:15 uur | € 19,50 incl drankje

Zangles

familie

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.

Dans
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.
www.kunstLokaal.net

In A Bright Starry Night neemt SYA u met hun spatzuivere, meerstemmige
harmonieën mee in de ultieme kerstsfeer. De drie zangeressen hebben een
voorliefde voor country en folk. Naast hun eigen repertoire spelen en zingen ze
de mooiste kerstnummers, waaronder Winter Wonderland, That’s Christmas to
Me en Silent Night. Ook klinken pareltjes als Vincent (Starry, starry night) van
Don McLean, Landslide van Fleetwoord Mac en Helplessly Hoping van Crosby,
Stills & Nash. De dames voorzien de nummers van nieuwe arrangementen en
begeleiden zichzelf op akoestische instrumenten, waaronder gitaar, piano,
accordeon, dwarsfluit, basgitaar en mandoline. SYA zingt zowel in het
Nederlands als in het Engels. A Bright Starry Night is een verrukkelijk concert
dat je verwarmt tijdens de lange, koude winternacht.
za 17 dec 2022 | 20:15 uur | € 17,50 incl drankje

KUNSTLOKAAL

KerstKabaal

DEF AMERICANS
Johnny Cash – God, Love & Murder
Vrijdag 13 januari 2023
De thematiek in de muziek van Countryheld Johnny Cash is niet bepaald
zoetsappig of licht te noemen. Met name de thema’s God, Love & Murder
worden vaak zo breed uitgemeten in de muziek van The Man In Black dat
er een serie verzamelplaten van kon worden samengesteld in zijn American Recordings periode. Volg samen met Def Americans Johnny Cash
tribute de grootmeester in zijn voetsporen door het muzikaal landschap
doorspekt van tradities, nergens zo somber en prachtig tegelijk als bij
The Man In Black.
vr 13 jan 2023 | 20:15 uur | € 19,50 incl drankje

muziek

vr 23 dec 2022
19:00 uur

theaterconcert
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klassiek

Muziek die
je raakt...

carnavalsshow

STICHTING WEAVERSTAD EVENEMENTEN

Weaverstad
op z’n kop
20 & 21 jan 2023

19:45 uur | zaalplaatsen €22,00 incl drankje
tribune plaatsen: €17,00 incl drankje
carnavalsshow

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2023 presenteert “Waeverstad op z’n Kop” een veelbelovend en gevarieerd carnavalesk programma. Cultuurhuis de Eendracht zal deze twee avonden voor de vierde keer worden omgedoopt in het cultuurhuis van de lach. Artiesten uit onze
eigen gemeente, aangevuld met top-acts uit de regio zullen deze avond de revue passeren.

COLLINS LIVE EXPERIENCE

The Ultimate Phil Collins

HANNEKE ROUW &
SOFIA VASHERUK

za 28 jan 2023

Brahms, Cello sonata No. 1, Op. 38 in E minor
Grieg, Cello sonata, Op. 36 in A minor

Cello sonates

& Genesis Tribute

MARK VAN DE VEERDONK

Podiumbeest
ontsnapt!

cabaret

za 14 jan 2023

20:15 uur | € 17,50 incl drankje 

muziek

cabaret

In het jaar 1876 was hij winnaar van het Leids Cabaretfestival. Zijn hele verdere leven heeft hij gegeten van de
lach, het applaus en alle aandacht. Gegroeid in het licht

van de volgspot, heeft hij vele moordende recensies overleefd. Maar nu, duizenden voorstellingen verder, is Het
Podiumbeest kaal, krom en versleten en wil hij eindelijk op
weg naar de uitgang. Mocht hij die vinden, dan is hij vastbesloten de deur met een onvergetelijke KNAL achter zich
dicht te smijten. Het zal niet onopgemerkt blijven! Maar
gaat hem dat lukken? En zal dit solitaire zoogdier ook buiten zijn veilige leefgebied kunnen overleven, met weet ik
hoeveel mensen met een jachtvergunning? PODIUMBEEST

ONTSNAPT! mag dan het allerlaatste cabaretprogramma
van Mark van de Veerdonk worden, zijn handelsmerk blijft
hetzelfde: een overdosis aan oneliners, anekdotes en
prettig gestoorde meningen op een zalige hoop gegooid.
En dat alles met zowaar een rooie draad! Ook in dit
programma jakkert de Brabander weer lekker door in een
ondenkbaar decor waar een doorsnee milieustraat zijn
vingers bij aflikt. Na afloop rest maar één vraag: waarom
zou hij in hemelsnaam stoppen?

De muziek van Phil Collins en Genesis behoeft eigenlijk geen verdere uitleg.
Met meer dan 100 miljoen verkochte albums is hij een van de grootste
artiesten ter wereld. Hits als Against all odds, In the air tonight, Sussudio,
Land of confusion en Easy Lover staan in het collectieve muzikale geheugen gegrift van menig generatie. Geïnspireerd door de grote klasse van
deze wereldartiest ontstond in 2016 de Collins Live Experience, 12 man
sterk, vastberaden en de enige Phil Collins en Genesis tribute band van Nederland en de Benelux. Geniet van een ruim twee uur durende energieke
live show waarbij alle grote hits voorbij komen.
za 28 jan 2023 | 20:15 uur | € 22,50 incl drankje 

muziek

zo 29 jan 2023
Vorig seizoen heeft Hanneke met veel plezier en
enthousiasme door Nederland getourd met de zes
cellosuites van Bach en de cellosonates van Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Lalo, Brahms, Saint-Saëns,
Grieg, Rachmaninoff, Fauré, Shostakovich, Debussy
en Prokofjev. Tijdens deze tournee werd zij begeleid
door de Russische pianiste Sofia Vasheruk. Vanwezo 29 jan 2023 | 14:00 uur | € 12,50 incl drankje

Wil jij graag
viool leren
spelen?
Strijkinstrumenten zijn expressief,
melodieus en dramatisch. Ze kunnen
als geen ander een muzikaal verhaal
vertellen.
wekelijks of individueel les vanaf 4 jaar
www.kunstLokaal.net

ge het succes van deze tournee gaat Hanneke Rouw
komend seizoen nogmaals op tournee door Nederland,
Groot-Brittannië, Italië en Duitsland.
Hanneke speelt op een Duitse cello (begin 20e eeuw).
Dit is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de Stichting Eigen Muziekinstrument.
klassieke muziek
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lezing
BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN
Dit keer staan de ForEverly Brothers niet met
twee, maar met maar liefst zeven muzikanten op
het podium! Een grote swingende show waarin de
allergrootste hits van The Everly Brothers worden
gespeeld. Van oud sentiment en country tot aan
swingende rock ‘n roll, het komt allemaal voorbij.
Dat is waar het goedlachse duo Marcel Hufnagel
en Harold Verwoert, de ‘ForEverly Brothers’, samen
met hun fantastische vijfkoppige liveband garant
voor staan.

cabaret

STEVEN BRUNSWIJK

Alleen Brabanders,

muziek

geen Nederlanders

FOREVERLY BROTHERS XL

Hij is opgegroeid in de mooiste provincie van Nederland:
Brabant! Hij houdt van de mensen, de omgeving maar voornamelijk de taal. Als kleine jongen heeft hij geleerd om de
Brabantse taal eigen te maken. “Want het is fèèn als ge meej
meese kunt proaten in oe èègu taol”. Een donkere jongen
met Surinaamse roots die vol Brabants en Surinaams praat!
Een gouden combinatie!

vr 10 feb 2023

za 4 feb 2023

za 4 feb 2023 | 20:15 uur | € 17,50 incl drankje 

Tribute to the
Everley Brothers

In 2020 werden zij als ForEverly Brothers de trotse
winnaars van de RTL4 show ‘All Together Now’. Ook
kwam dit jaar hun eerste single, een versie van
‘Bye Bye Love’, uit. In 2021 was het duo te zien in
de tv-show ‘We Want More’ op SBS6. Tijdens hun
performance, waarbij ze worden begeleid door hun
geweldige liveband, spat het plezier en de ervaring
van het podium. Met deze tribute-act laten de
mannen de legende van The Everly Brothers voortduren. Met veel respect naar de Everly Brothers
vinden zij het een eer om hun repertoire actueel
te houden en een nieuwe generatie kennis te laten
maken met deze muziek. Laat u verrassen en ‘let’s
take a trip down memory lane!’
vr 10 feb 2023 | 20:15 uur | € 22,50 incl drankje muziek

Literair café met

Marjolijn van
Heemstra

do 16 feb 2023 | 20:00 uur
€ 12,00 | € 10,00 via
www.bibliotheeklagebeemden.nl
muziek

ABBA FEVER

The Ultimate ABBA Tribute Show

vr 3 mrt 2023
Op veler verzoek komt ABBA FEVER nogmaals naar De Eendracht! 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!
vr 3 mrt 2023 | 20:15 uur | € 23,50 muziek

cabaret
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cabaret
Dirk gaat in deze muzikale voorstelling op zoek in de
jungle naar zijn oude vriend Japie het Apie – bekend uit
de bioscoopfilm en Dirk’s best bekeken video op YouTube.
Wanneer Dirk Japie eindelijk vindt, starten Dirk en de
band een muzikale zoektocht naar een nieuwe band voor
Japie het Apie. De jungle-dieren strijden om beurten voor
een felbegeerd plekje in de band en dit levert veel hilarische audities op. Tina de Tijger zingt een stoer, spannend
lied en Petra de Papegaai verblindt iedereen met haar
bontgekleurde verenpak. Maar...kan Japie eigenlijk zelf wel
zingen? Een spetterend Jungle-Popconcert is het gevolg,
waarin veel bekende en nieuwe liedjes van Dirk worden
gezongen, en de kinderen in de zaal volop mee kunnen
zingen en dansen.

toekomstige

gitaristen
opgelet!

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

familie

za 4 mrt 2023 | 15:00 uur | € 12,50

DIRK SCHEELE
& BAND

De Roep van
de Jungle
za 4 mrt 2023

familie

lezing

BIBLIOTHEEK
DE LAGE BEEMDEN

Literair café met

Arthur Japin
do 16 mrt 2023 | 20:00 uur
€ 12,00 | € 10,00 via
www.bibliotheeklagebeemden.nl

ROB
SCHEEPERS

Bekant
za 18 mrt 2023

cabaret

JAVIER GUZMAN

Apenkooien
vr 17 mrt 2023

Javier was dol op apenkooien. Het was een feest om als
kind door de gymzaal te klauteren, te klimmen en te spelen.
Apenkooien kon nooit gaan vervelen en zou toch voor altijd
een vreugdevol onderdeel van zijn leven blijven. Je zou
denken dat het maken van grappen en spitsvormige humor,
actueel en ‘vers van de straat’, zijn hedendaagse variant
op zijn geliefde apenkooien is. Er is maar één manier om
daarachter te komen. Komt dat zien!
vr 17 mrt 2023 | 20:15 uur | € 21,50 incl drankje 

Rob Scheepers is terug!
In zijn nieuwe voorstelling
‘Bekant’ haalt Rob bewust
alle glans af van dat wat
het mooier maakt dan
het in werkelijkheid is.
Kanten gordijntjes voor
het raam? Meteen een
stuk gezelliger. Kanten
lingerie? Meteen een stuk
spannender. Een potsierlijke kanten kraag om de nek? De status druipt er direct van
af. Maar is dat terecht? Verhult kant niet de onderliggende lelijkheid? Is kant niet het
welbekende laagje chroom op een pakketje schroot? In ‘Bekant’ rekent Rob genadeloos
af met een praalwereld vol influencers. Met Gucci zonnebrillen en Louis Vuitton poepzakjes. Met alle uiterlijke opsmuk die het innerlijke verdriet moet verbergen. Waarom
willen we alles toch maar steeds mooier maken dan het is? Is het niet veel interessanter om de werkelijkheid te zien? En laat dát nu het kenmerk zijn van kant… je kunt er
vrij gemakkelijk doorheen kijken.
za 18 mrt 2023 | 20:15 uur | € 20,00 incl drankje

cabaret

cabaret
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Reserveer je
plaats online
Op www.eendracht-gemert.nl
reserveer je snel en eenvoudig
je plaats in de zaal zonder
wachtwoord of inloggen.

TR
YOU
T

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.

cultuurhuis

FOTO CREDITS 
CHRISTEL DE LAAT Rijk in Beeld | LOES LUCA Koen Hauser | REP ENTERTAINMENT Willem van Walderveen | THE 70’S UNPLUGGED Peter Braakman | JEUGDTHEATER CARROUSEL Janneke vd Heijden
STERRIN SMALBRUGGE Rechtenvrij | JOCHEN OTTEN Rechtenvrij | JIMMY DUCHATEAU Michel Vanderhoven | ERIC VLOEIMANS Mark Engelen | B-ORKEST VAN HARMONIE EXCELSIOR Mieke Vos
GERARD VAN MAASAKKERS Freekje Groenemans | SYA Richard Beukelaar | DEF AMERICANS Rechtenvrij | MARK VAN DE VEERDONK Cathrien van de Veerdonk | COLLINS LIVE EXPERIENCE Rechtenvrij
HANNEKE ROUW EN SOFIA VASHERUK Rien Hoekenga | STEVEN BRUNSWIJK PR Steven Brunswijk | FOREVERLY BROTHERS Rechtenvrij | ABBA FEVER Rechtenvrij | DIRK SCHEELE EN BAND Bodine Jeske		
JAVIER GUZMAN Ruud Verhees | ROB SCHEEPERS Nicole Minneboo | ANNEKE VAN GIERSBERGEN Mark Uyl | VAN HOORNE ENTERTAINMENT | Max Velthuijs | MARLON KICKEN Dave van Hout
MAARTEN VAN ROSSEM Casper Rila | CHRISTEL DE LAAT | EVI HANSSEN Geert van de Velde | MAARTEN WESTRA HOEKZEMA Stephanie Korthout | BING THEATERSHOW Rechtenvrij | NJMT Ashley Veldhuyzen
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Zo zie je
maar weer

familie

VAN HOORNE ENTERTAINMENT

Kikker is
verliefd

> #hettheaterverrast
Dichtbij en vertrouwd

Vier gecertificeerde opticiens

Eerlijk en onafhankelijk advies

Voorop in de markt met ontwikkelingen

Persoonlijk: wij blijven alle tijd voor je nemen

theaterconcert

ANNEKE VAN
GIERSBERGEN

za 25 mrt 2023

Zingt Kate Bush

vr 24 mrt 2023

‘Niemand zou je de muziek van Kate Bush toevertrouwen, behalve Anneke van Giersbergen’, twitterde een bezoeker na afloop van een van Annekes solo-optredens en dat
zette de zangeres aan het denken.
Als tiener ontdekte ze de muziek van
Kate Bush en had ze het album Hounds of
Love grijsgedraaid. De bewondering voor
de eigenzinnige Bush bleef, hoewel Van
Giersbergen - in tegenstelling tot haar
idool - voor het podium geboren lijkt.
Ze brengt met deze vierde theatertour-

nee een prachtige ode aan Kate Bush. Uit
respect voor de authenticiteit van Bush
heeft Van Giersbergen een eigen creatieve en persoonlijke draai aan de songs
gegeven, maar voor iedere Kate Bush-fan
is dit een unieke gelegenheid om haar
oeuvre live te horen.

vr 24 mrt 2023 | 20:15 uur | € 19,50 incl drankjetheaterconcert

Kikker en zijn vriendjes, bekend van de boeken van Max
Velthuijs, zijn al ruim 30 jaar favoriet onder kinderen.
Eigenlijk is Kikker het gelukkigst in zijn eigen fijne huis
aan de rivier, maar avontuur is ook leuk! Dus maakt hij
nu weer een uitstapje naar het theater. In de spiksplinternieuwe, spetterende familiemusical Kikker is verliefd!
duik je mee met Kikker en zijn vriendjes in een vrolijk,
muzikaal avontuur! Tijdens deze familievoorstelling voelt
Kikker zich vreemd. Hij moet lachen en huilen tegelijk en
zijn hartje doet boem, boem, boem. Gelukkig staan zijn
vrienden altijd klaar om hem te helpen. Maar wat zou er
met Kikker aan de hand zijn? Heeft hij misschien honger,
of is hij ziek? Samen met zijn bekende vrienden Varkentje, Eend, Rat en Haas doet Kikker er alles aan
om antwoord te krijgen op die ene grote vraag:
Hoe komt het toch dat Kikker zijn hartje zo klopt?
za 25 mrt 2023 | 1330 uur | € 19,50

familie
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Een avond lachen en leren met de
bekendste historicus van Nederland

Om gek van te worden… of om uit je dak te gaan van
plezier. Niet ‘gewoon’ Marlon Kicken maar beter, leuker, mooier, sexyer, cooler en toch gewoon Marlon.

Tijdens deze theaterlezing analyseert en fileert
Maarten van Rossem met onderkoelde humor en een
enorme feitenkennis, historische en actuele, krankzinnige en bedroevende maatschappelijke vraagstukken
en politieke kwesties. Zijn verhalen zijn prikkelend en
uitdagend, gortdroog en vlijmscherp. Een avond leren
en lachen met de bekendste historicus van Nederland.
Maarten van Rossem is onder andere bekend als vast
jurylid van ‘De Slimste Mens’, van het televisieprogramma ‘Hier zijn de Van Rossems’, als auteur van onder
andere ‘Wat is geluk?’ en hij heeft zijn eigen magazine
genaamd ‘Maarten!’. Daarnaast verschijnt hij vaak op
televisie bij diverse talkshows.

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!

cabaret

MARLON
KICKEN

Draadloos
vr 31 mrt 2023

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. Heb je nog nooit eerder een show van deze
comedian gezien? Dan moet jij zeker in de zaal zitten!
Hij staat namelijk bekend om zijn geweldige relaxte
stijl en de interactie met zijn publiek. Geen zaal is te
groot of te klein voor deze cabaretier die ieder publiek
meeneemt en een geweldige avond bezorgt.
vr 31 mrt 2023 | 20:15 uur | € 17,50 incl drankje

cabaret

za 1 apr 2023 | 20:15 uur | € 25,00 incl drankje theaterlezing

college

MAARTEN VAN ROSSEM

Theaterlezing
za 1 apr 2023

cabaret

CHRISTEL DE LAAT

Hoe dan?! reprise
za 15 apr 2023

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?!

lezing

BIBLIOTHEEK
DE LAGE BEEMDEN

Literair café met

Herman Pleij
do 20 apr 2023 | 20:00 uur
€ 12,00 | € 10,00 via
www.bibliotheeklagebeemden.nl

za 15 apr 2023 | 20:15 uur | € 21,00 incl drankje cabaret
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theaterlezing

EVI HANSSEN

Sinds ik niet meer drink
vr 21 apr 2023
De Vlaamse Evi Hanssen is gestopt met drinken en beschrijft openhartig haar ervaringen
in het boek ‘Sinds ik niet meer drink’. Na
20.000 verkochte exemplaren en een overvloed aan lezersreacties kon het niet uitblijven
dat Evi met dit verhaal ook het theater in zou
gaan.
Met de nodige dosis humor zoekt Evi uit wie ze
precies is zonder dat gezellige glas in de hand.
Honderduit vertelt ze over de vele beproevingen die ze op haar pad tegenkomt.
‘Sinds ik niet meer drink’ geeft een humoristische kijk over de invloed van het gebruik van
drank. De voorstelling is zeker geen pleidooi
tegen alcohol of het gebruik daarvan. Sterker
nog, je mag je drankje juist meenemen de
zaal in.
vr 21 apr 2023 | 20:15 uur
€ 20,50 incl drankje

theaterlezing

cabaret

MAARTEN WESTRA HOEKZEMA
& MARTIJN CRINS

Duoprogramma
za 22 apr 2023

In dit dubbelprogramma spelen Maarten Westra Hoekzema en
Martijn Crins ieder een deel uit hun voorstelling, respectievelijk
Toen eindelijk alles lukte en Mesthoop. Waar de een de woestijn
van huiselijkheid en zijn antiburgerlijke jaren omsmeedt tot
cabaret, poert de ander in de mesthoop van het bestaan en
jongleert met zijn driften. Ieder op zijn eigen wijze, maar allebei
met evenveel goesting en drang, en natuurlijk dat ene doel: het
ultieme cabaretprogramma maken.
za 22 apr 2023 | 20:15 uur | € 16,50 incl drankje

cabaret

familie 1+

BING THEATERSHOW

Bing is jarig
za 29 apr 2023

‘Bing is jarig’ is een vrolijke voorstelling van 60 minuten met nieuwe liedjes van Bing met interactie
over de verjaardag van Bing. In de voorstelling viert Bing zijn verjaardag samen met de kinderen in het
theater en al zijn bekende vriendjes Coco, Sula, Pando, Amma en natuurlijk Flop. Het hoogtepunt van de
voorstelling is het partijtje van Bing, hier zullen al zijn vriendjes verkleed verschijnen. En de kinderen in
het theater mogen ook verkleed naar de voorstelling komen!
za 29 apr 2023 | 14:00 uur en 16:00 uur | € 17,50

familie 1+
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familie 8+

NJMT

(Nationaal Jeugd Musical Theater)

Zou je ook
een musical
ster willen
worden?
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) | jongeren (12-18 jr)
www.kunstLokaal.net

Robin Hood
de Musical
za 3 juni 2023

KUNSTLOKAAL

MusicalLokaal
za 10 en zo 11 juni 2023

Deze familiemusical over Robin Hood en
Marian steelt je hart. Van de makers van
Alice in Wonderland en Kruistocht in Spijkerbroek. Gespeeld door het Nationaal Jeugd
Musical Theater, de grootste kweekvijver
van Nederlands musicaltalent, aangevuld
met professionele volwassen acteurs. ROBIN
HOOD de musical steelt je hart.
za 3 juni 2023 | 15:00 uur | € 17,00

musical

familie 8+

dans

KUNSTLOKAAL

DansLokaal

za 24 en zo 25 juni 2023
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
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Ambitieuze ondernemers
matchen het beste met
HLB Witlox Van den Boomen.
Data gedreven multidisciplinair
advies op financieel, fiscaal,
juridisch en HR-gebied.
Nieuwsgierig? hlb-wvdb.nl

leer, ontdek
creëer!
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Jazzdans

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.

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 45 min va €209

jaarcursus 1 uur va €293 (tot 20 jr)

Klassiek ballet

Combicursussen:

vanaf groep 3 / 6 jr

Dans 2x per week

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

combinatie van Klassiek / Modern / Jazz
tweede danscursus 40% korting

jaarcursus 1 uur va €293 (tarief tot 20 jr)

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

Dansend in Balans
Het bewegingsprogramma’s voor mensen
met o.a. Parkinson, MS, Reuma, niet aangeboren hersenletsel en voor wie graag
wil bewegen.
va €32 p mnd (begeleider 50% korting)

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 €496
of een duoles va €373

voor tarieven vanaf 20 jaar
kijk je op kunstlokaal.net

Moderne Dans

Ontspannen door
bewust aan te spannen.

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

vanaf groep 6 / 9 jr

jaarcursus 1 uur va €293
(tarief tot 20 jr)

Zangles

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

wekelijks individueel les va €496 , duoles of om de week va €373

DJ / Dance
Producing

Basgitaar

Digital Composing
Music Production

vanaf 10 jr

vanaf 8 jaar

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 €496
of een duoles va €373

Gitaar electrisch
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 €496
duoles of om de week va €373

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.

vanaf 6 jr

wekelijks individueel les va €496
of een duoles va €373

• SPITZENLES
• DANS VOOR VOLWASSENEN
• KIND-OUDERLES
• DANS VOOR MANNEN

Flow
Yoga

jaarcursus 75 min. va €258
(tarief tot 20 jr)

vanaf 6 jr

ook bij
DansLokaal...

nieuw!

vanaf 18 jr

Drumles

2022/2023

Kleuterdans

Beats maken, samples combineren en muziek produceren, leer de perfecte mix van tracks maken.
wekelijks individueel les va €496
duoles of om de week va €373

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 €496
duoles of om de week va €373

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 €149
45

vanaf groep 3 / 5 jr
Accordeonorkest
Waar de passie voor accordeon
en het plezier van muziek
maken samenkomen.
Met 2x per jaar een optreden.

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 €87

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 €68

vanaf 37,30 per maand

vanaf groep 3 / 5 jr

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 €496
duoles of om de week va €373

Groepsles 18 x 60 min va €115
Groepsles 36 x 60 min va €231

wekelijks individueel les va €496
duoles of om de week va €373

Viool

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 €496
duoles of om de week va €373
cursus ‘blokfluit jonge starter €242

Een saxofoon is een veelzijdig instrument. Je kunt er
verschillende muziekstijlen
mee spelen. Bijvoorbeeld klassiek, pop, jazz, volksmuziek, moderne muziek.

vanaf 6 jr

wekelijks individueel les va €496
duoles of om de week va €373

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 €496
duoles of om de week va €373

Strijkinstrumenten zijn expressief,
melodieus en dramatisch. Ze kunnen als geen ander een muzikaal verhaal vertellen.

Hoorn
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 €496
of een duoles va €373

Een blaasinstrument met
een hele mooie, bijzondere klank. Je kunt er sierlijke
melodieën op spelen, maar ook rocken op popmuziek! Dit alles met een fantastische toon.
wekelijks individueel les va €496
duoles of om de week va €373

vanaf 6 jaar

wekelijks individueel les va €496
duoles of om de week va €373

Gitaar

vanaf 6 jr

vanaf 4 jr

wekelijks individueel les va €496
duoles of om de week va €373

Saxofoon

Keyboard
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.

Dwarsfluit

Trompet
Bugel

Klarinet
vanaf 8 jr

vanaf 8 jr

De trompet en bugel kom
je tegen in de pop en
jazz en zij vervullen een
belangrijke rol in de plaatselijke harmonie- en fanfareorkesten.
wekelijks individueel les va €496
duoles of om de week va €373

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

20% korting

op je instrumentale muziekles!

wekelijks 20m individueel muziekles voor € 396,80 (tot 18 jr)
groepsles blokfluit ‘Jonge Starter’voor €193,60

2022/2023

Blokfluit

Accordeon
Sprankelende ritmes
van de Balkan, melancholische
melodieën uit Nederland, Ierland,
Rusland of Scandinavie? Een
accordeon is van alle markten thuis.

Les op een
instrument

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 €496
duoles of om de week va €373

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 €496 of om de week va €373
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Musicalgroep

Beeldhouwen

Zang-Dans-Toneel

EERSTE WEEK van de

ZOMERVAKANTIE
voor kinderen van groep 3 t/m 8
De KunstFun-vakantieweek is een creatieve week in de eerste
week van de zomervakantie met o.a. toneel, zang, knutselen,
muziek maken en dans voor kinderen van groep 3 t/m 8.

m
ma 25 julili2t0/22
vr 29 ju.00 tot

Je wordt een week lang meegenomen op een spannende culturele
ontdekkingstocht door de verschillende Lokalen van KunstLokaal met een
afsluitende presentatie op vrijdag. Docent Karin Snijders organiseert al jaren
deze week voor KunstLokaal. ‘We hebben inmiddels weer een verrassend team
samengesteld met muziek,- musical- dans- en beeldende docenten.
Al twee jaar is de KunstFunweek niet doorgegaan, dus we zijn extra blij
dit jaar’, aldus een enthousiaste Karin. Natuurlijk zullen de spelletjes- en
filmmiddag niet ontbreken.

van 100 uur
16.0
ek
een hele we

voor €108

Op vrijdagmiddag zijn alle ouders en belangstellenden welkom om naar de eindvoorstelling te komen kijken, en als het mag en kan, willen we de uitvoering in
de Theaterzaal van De Eendracht uitvoeren met publiek, hoe gaaf zou dat zijn.

Ma 25 juli t/m vr 29 juli 2022 van 10 tot 16 uur
Hele week voor €108
Meld je aan via www.kunstlokaal.net

harde steen/ zachte steen

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.

vanaf 21 jr

kids (8-12 jr) 90 minuten va €414
jongeren (12-18 jr) 90 minuten va €414

24 lessen 2,5 uur €375 (tarief >21 jr)
27 lessen 3 uur €506 (tarief >21 jr)

Song & Dance va 21 jr 90 minuten €238
Muziektheater va 21 jr 90 minuten €238

nieuw!
nieuw!

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

Fotografie
beginners en gevorderden
vanaf 21 jr
In de basiscursus maak je kennis met de basisbeginselen zoals sluitertijd, diafragma en iso-waarde.
Er zijn ook gevorderden cursussen. De lessen zijn
om de week.
8 lessen 2 uur €166
(tarief >21 jr)

Fotografie
Archiveren en bewerken
in Lightroom

vanaf 18 jr
Deze mini-cursus bestaat uit twee dinsdagavonden waarin twee belangrijke lessen (modules) uit
de populaire cursus behandeld worden.

Experimentele
stooktechnieken
vanaf 21 jr
Deze unieke cursus is gericht op het
decoreren van keramiek door middel van
bijzondere stooktechnieken
24 lessen 2 uur €300 (tarief >21 jr)

va €43 (tarief >21 jr)

workshops fotografie
Door het jaar heen zijn er verschillende themaworkshops 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.
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vanaf 21 jr

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 €375 (tarief >21 jr)

vanaf 18 jaar

vanaf 21 jr

Glaskralen
maken aan
de brander

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.

vanaf 10 jr en vanaf 21 jr

24 lessen 2,5 uur €375 (tarief >21 jr)

2022/2023

Glas
kunst

Pottenbakken

Edelsmeden

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.

Keramiek

24 lessen 2 uur €300 (tarief >21 jr)
24 lessen 2,5 uur €375 (tarief >21 jr)

vanaf 21 jaar
Je leert handmatig opbouwen
van holle vormen met kleirollen en kleiplaten. Hoe je een
beeld kunt boetseren met klei.

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

Tekenen en
Illustreren

8 lessen 75 min. €75 (tarief <21 jr)
8 lessen 75 min. €93 (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 €105 (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 €185 (tarief <18 jr)

vanaf 18 jaar

Tekenen en
Schilderen
volwassenen
vanaf 21 jaar

In deze cursus staat uw persoonlijke
expressie altijd voorop.
30 lessen 2 uur €375 (tarief >21 jr)

Tijdens de cursus illustreren leer
je door middel van visualisatie een verhaal te vertellen.
Deze verbeeldingen kunnen dienen ter vermaak, informatie of verleiding.
24 lessen 2 uur €300 (tarief >21 jr)

KunstMuseum
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.

24 lessen 2,5 uur €375
(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 vouchermogelijkheden. Voor overige tarieven/
leeftijden, of buiten Gemert Bakel neem
contact op met KunstLokaal of kijk op
www.kunstlokaal.net
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Beeldend

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.

Algemene voorwaarden

Leergeld

Op al onze cursussen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op
de website of bij de administratie op te vragen.
Tarieven en cursusinformatie onder voorbehoud van druk- en zetfouten en veranderde
subsidievoorwaarden gemeente Gemert-Bakel
en Laarbeek.

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.

Leslocaties
KunstLokaal geeft naast de hoofdlocatie in
Gemert ook lessen in de dorpskernen van
Gemert-Bakel en Laarbeek. Informeer naar de
mogelijkheden.

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.

aantal lessen

0492 362 075

Gem-Bak
tot 21 jr

Gem-Bak
va 21 jr

Overig
tot 21 jr

Gem-Bak
tot 20 jr

Dans

aantal lessen

Kleuterdans 4 en 5 jr (groepsles)

36 lessen van 45 min.

€ 209

Gem-Bak
20 t/m 21 jr

Gem-Bak
va 21 jr

Overig
tot 21 jr

Overig
va 21 jr

€ 288

Klassiek Ballet
36 lessen x 60 min (vanaf 6 jaar, groep 3)

36 lessen van 60 min.

€ 293

€ 315

€ 375

€ 333

€ 402

Overig
va 21 jr

36 lessen x 70 min (vanaf graad 5)

36 lessen van 70 min.

€ 312

€ 315

€ 375

€ 333

€ 402

Jazzdans

Glaskralen maken aan de brander (jongeren)

8 lessen van 75 min.

€ 75

€ 93

€ 106

€ 106

Glaskralen maken aan de brander (volwassenen)

8 lessen van 75 min.

€ 75

€ 93

€ 106

€ 106

36 lessen x 60 min (vanaf 11 jaar, groep 8)

36 lessen van 60 min.

€ 293

€ 315

€ 375

€ 333

€ 402

Glaskunst

24 lessen van 150 min.

€ 310

€ 375

€ 375

36 lessen x 70 min (gevorderd)

36 lessen van 70 min.

€ 312

€ 315

€ 375

€ 333

€ 402

Kinderatelier

12 lessen van 90 min.

€ 105

€ 137

Kinderatelier

24 lessen van 90 min.

€ 210

€ 275

36 lessen x 60 min (vanaf 9 jaar, groep 6)

36 lessen van 60 min.

€ 293

€ 315

€ 375

€ 333

€ 402

Tekenen & Schilderen jeugd

24 lessen van 90 min.

€ 185

€ 250

36 lessen x 70 min (gevorderd)

36 lessen van 70 min.

€ 312

€ 315

€ 375

€ 333

€ 402

40%

Moderne Dans

Klassiek / Jazz / Modern

Tekenen & Illustreren volwassenen

24 lessen van 120 min.

€ 247

€ 300

€ 300

€ 300

Beeldhouwen (harde steen/ zachte steen)

24 lessen van 150 min.

€ 310

€ 375

€ 375

€ 375

combi 2 x p.w. (klassiek/modern/jazz)

2 lessen naar keuze p.w.

40%

40%

40%

40%

Beeldhouwen (harde steen/ zachte steen)

27 lessen van 180 min.

€ 418

€ 506

€ 506

€ 506

combi 3 x p.w. (klassiek/modern/jazz)

3 lessen naar keuze p.w.

80%

80%

80%

80%

80%

Keramiek

24 lessen van 150 min.

€ 310

€ 375

€ 375

€ 375

Flow Yoga

36 lessen van 75 min.

€ 258

€ 258

€ 312

€ 258

€ 312

Dansend in Balans (begebeider 50% korting)

€ 31

€ 34

€ 34

€ 34

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

Experimentele stooktechnieken

24 lessen 120 min.

€ 247

€ 300

€ 300

€ 300

Pottenbakken

24 lessen van 150 min.

€ 310

€ 375

€ 375

€ 375

Pottenbakken

24 lessen van 120 min.

€ 247

€ 300

€ 300

€ 300

Muziek

aantal lessen

Tekenen & schilderen

30 lessen van 120 min.

€ 310

€ 375

€ 375

€ 375

Blokfluit Jonge Starter

36 lessen 30 min.

€ 242

20%

Edelsmeden

24 lessen van 150 min.

€ 310

€ 375

€ 375

€ 375

Muziekles (duoles 30m)

36 lessen 30 min.

€ 373

10%

€ 451

€ 514

€ 622

Fotografie (beginners & gevorderden)

8 lessen van 120 min.

€ 137

€ 166

€ 166

€ 166

Muziekles individueel 20m

36 lessen 20 min.

€ 496

20%

€ 601

€ 685

€ 828

Fotografie, Archiveren en bewerken in lightroom

€ 36

€ 43

€ 43

€ 43

Muziekles individueel 30m

36 lessen 30 min.

€ 744

10%

€ 900

€ 1026

€ 1.241

Open Atelier Lidmaatschapskaart

€ 53

€ 53

€ 53

€ 53

Muziekles om de week 20m

18 lessen 20 min.

€ 248

20%

€ 300

€ 342

€ 414

Muziekles om de week 30m

18 lessen 30 min.

€ 373

10%

€ 441

€ 514

€ 622
€ 230

Gem-Bak
tot 21 jr

Musical Zang -Dans- Toneel

Vondellaan 49
5421 PN Gemert

Stichting Leergeld Gemert e.o.
Postbus 116 - 5420 AC Gemert
tel. 06 - 509 79 725
E-mail: leergeldgemert@gmail.com

tarieven
bij elkaar!

Gem-Bak
va 21 jr

Overig
tot 21 jr

Overig
va 21 jr

€ 334

Instapkaart 10 lessen individueel 20m wekelijks

10 lessen 20 min.

€ 184

20%

€ 167

€ 190

Musicalgroep Kids, 36 lessen van 90 min.

36 lessen van 90 min.

€ 414

€ 516

Instapkaart 10 lessen 30m duoles

10 lessen 30 min.

€ 104

10%

€ 125

€ 143

€ 173

Musicalgroep Jongeren, 36 lessen van 90 min.

36 lessen van 90 min.

€ 414

€ 516

Muziekles 10 lessenkaart 20m

10 lessen 20 min.

€ 165

n.v.t.

€ 199

€ 228

€ 276

n.v.t.

€ 421

Song & Dance voor volwassenen

15 lessen van 90 min.

€ 196

€ 238

€ 196

€ 238

Muziekles 10 lessenkaart 30m

10 lessen 30 min.

€ 252

€ 305

€ 348

Muziektheater voor volwassenen

15 lessen van 90 min.

€ 196

€ 238

€ 196

€ 238

Accordeonorkest Moyen (groepsles om de week)

18 lessen van 60 min.

€ 112

€ 136

€ 133

€ 161

Bandlessen (om de week)

18 lessen van 60 min.

€ 149

€ 181

€ 206

€ 249

€ 226

€ 257

€ 311

info@kunstlokaal.net

www.kunstlokaal.net
SEIZOEN 2022-2023

2022/2023

alle

DJ om de week duoles

18 lessen

€ 186

Muziek voor de Jongsten (0 t/m 4 jaar)

10 lessen van 45 min.

€ 87

n.v.t.

€ 119

Oriëntatie Muziek - Jonge Starter (6 t/m 8 jaar)

10 lessen

€ 68

n.v.t.

€ 68

53

leer, ontdek
creëer!

Verwonder jezelf
ontdek je talent!

Ben je muzikaal
of creatief?
Laat jezelf
zien of horen!

