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Alles onder één dak
voor de inrichting van uw huis

Een keur aan ideeën!

Ook voor projectinrichting
zijn wij het juiste adres!

Zeer ruime collectie:
• klassieke en moderne
meubelen
• slaapkamermeubelen
• parket en laminaat
• tapijt, vinyl en gordijnen
• zonweringen

Europalaan 117, 7102 AC Winterswijk Tel.: (0543) 51 58 54

Eugelink - te Kortschot
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Openingstijden: ma. 13.30 - 18.00 uur di. t/m do. 9.30-18.00 uur
vr. 9.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur
info@citywonen.com WWW.CITYWONEN.COM

INHOUDSOPGAVE

8

Naar het theater
met een hele groep

Zit u in de organisatie voor een gezellige
avond uit met collega’s, familieleden
of uw vereniging? Verwen hen met een
heerlijke theateravond!
Dit regelt u in slechts 3 stappen…

11

MondriaanMix
Onze MondriaanZaal: een heerlijk eerste
speelplek voor de grootste cabaretnamen
van de toekomst én een podium waar de
prachtigste intieme toneel- en muziekproducties te zien zijn! Laat u verrassen door de
creativiteit en kwaliteit van deze artiesten en
gezelschappen.

12

Beau Monde Cocktail

Ze staan aan de top van hun genre als
het gaat om kwaliteit, creativiteit
en passie voor het vak: de
gezelschappen en artiesten
uit de Beau Monde Cocktail.
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7101 BX Winterswijk

Adri Karsenberg, ALEK, Annemieke van der Togt, Bas Hermsen, Bert Buiring,
Bob Bronshoff, BuroRust en Annabel Oosteweeghel, Casper Koster, Chris
Pedis en Andre Kemp, Corne van der Stelt, Daan Brand, Daniel J Ashes, Danny
Ellinger, Daniël Hoitink, Danny van den Berg, Die Jongens, Diederick Bulstra, Dirk
Schreuders, Dolph Cantrijn, Dromenjager BV, Eelco Claassen Theme Sake, Erik
van der Burgt, Frank Visschedijk, Geert Leemkuil, Govert de Roos, Hans Boddeke,
Hans Peter van Velthoven, Harrie Muis, Hugo van Look, Imke Panhuijzen, Jaap
Reedijk, Jim Bakkum, Jochem Jurgens, Justine Leenarts, Katinka Krijgsman, Kees
van der Niet, Leo Veger, Liesa Servranckx, Mark Engelen, Mark Kohn, Mark Sluiters,
Matusiak, Merlijn Doomernik, Minneboo Fotografie, Nick van Ormondt, Paul
Posse, Piek, Pieter Henket, Pim Hendriksen, PR Fabian Franciscus, PR Rumag,
PR Seven Drunken Nights, Prism Art & Design Limited, Reyer Boxem, Robin
Kamphuis, Rosalie Van den Kerckhove, Sander Peters van BijDageraad, Sanne
Wevers, Scala Photography, Stefan Hurter, Stefan Schipper, Studio Loerijzer, Yin
Fotografie en Victor Meijer.
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Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat er
tijdens een theaterseizoen wijzigingen plaatsvinden. Theater De Storm kan hier
niet verantwoordelijk voor worden gesteld.
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ALGEMENE
INFORMATIE
ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN
In Theater De Storm gelden de Algemene Bezoekersvoorwaarden van
de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Deze zijn
gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam en kunt u opvragen bij
ons theater.
OPENINGSTIJDEN THEATERKASSA
De theaterkassa van De Storm is open en telefonisch bereikbaar van
dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur en een uur voor
aanvang van een voorstelling. In de zomerperiode van maandag 12
t/m maandag 26 augustus 2019 is ons theater gesloten.
VRIENDEN VAN THEATER DE STORM
Als vriend van De Storm krijgt u als eerste de gelegenheid om kaarten te bestellen voor het nieuwe theaterseizoen. Daarnaast kunt u
twee vrijkaarten aanvragen voor de Blind Date-seizoensopening én
ontvangt u minimaal twee keer per jaar een mooie aanbieding. Het
vriendenlidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar.
ZA. 4 MEI 2019 | 10.00 UUR START VOORVERKOOP VRIENDEN
Vanaf zaterdag 4 mei 2019 tot aan de start van de vrije verkoop op
donderdag 9 mei 2019 kunnen vrienden van Theater De Storm via
onze website of het bestelformulier met voorrang entreebewijzen
aanvragen. Vriend worden kan door een Vriendenkaart voor het
seizoen 2019-2020 te kopen. Op deze vriendenkaart staat een code
waarmee vrienden eerder kunnen bestellen. U kunt ook aangeven dat
u vriend bent of wilt worden van ons theater op het bestelformulier
(achterin in deze brochure).
DO. 9 MEI 2019 | 10.00 UUR START VRIJE VERKOOP
De vrije verkoop voor alle theaterproducties start op donderdag 9 mei
2019. Vanaf 10.00 uur kunt u via onze website www.theaterdestorm.nl
kaarten reserveren. Dit kan ook telefonisch of bij onze theaterkassa
(tussen 10.00 uur en 13.00 uur). Door de belangstelling in de voorverkoop zullen sommige voorstellingen over een beperkt aantal plaatsen
beschikken of uitverkocht zijn.

ROLSTOELGEBRUIKERS
In beide zalen is een beperkt aantal rolstoelplaatsen aanwezig.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dat bij uw reservering
aan te geven. Rolstoelplaatsen kunt u niet online reserveren.
ENTREEBEWIJZEN RUILEN OF RETOURNEREN
U kunt entreebewijzen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van een voorstelling retourneren. U ontvangt hiervoor een tegoedbon. Deze bon is
een jaar geldig. U betaalt hiervoor € 3,- administratiekosten per kaart.
Verzilvering van entreebewijzen en/of tegoedbonnen is niet mogelijk.
Bij groepsarrangementen geldt een andere regeling.
GARDEROBE EN (PAUZE)DRANKJE
Bij het merendeel van de voorstellingen uit ons reguliere programma-aanbod is de garderobe en een (pauze)drankje inbegrepen. Is dit
niet het geval, dan staat dit - onder voorbehoud van wijzigingen - op
onze website vermeld. Vanwege het risico van valpartijen bij een plotselinge ontruiming, is het niet toegestaan jassen mee te nemen in de
zaal. Deze moeten verplicht bij de garderobe worden afgegeven.
WACHTLIJST
Bij uitverkochte voorstellingen kunt u zich twee weken voor de
speeldatum op een wachtlijst plaatsen. Als er kaarten geretourneerd
worden, nemen wij contact met u op.
DE PODIUM CADEAUKAART VOOR THEATER, CONCERT & FESTIVAL
De Podium Cadeaukaart is verkrijgbaar en inwisselbaar bij
Theater De Storm. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.podiumcadeaukaart.nl.
ZAALPLATTEGROND
Op onze website www.theaterdestorm.nl/zaalplattegrond vindt u de
plattegrond van onze theaterzalen.
MEER INFORMATIE
Voor informatie over (wijzigingen van) voorstellingen, verloren of
vergeten entreebewijzen, cultuurkaarthouders, het maken van 
beeld- en geluidsopnames tijdens theaterproducties, gehoorversterking en de huur van onze zalen, verwijzen wij u naar onze website
www.theaterdestorm.nl.

Samen genieten
in Theater De Storm
Theaterbezoek voor ouderen door Vier het Leven
Wilt u liever samen met anderen naar het theater dan
alleen? Ziet u op tegen het zelf regelen van een theater- en
concertbezoek? Theater De Storm en stichting Vier het Leven
werken samen om het voor de oudere theaterliefhebber (65+)
mogelijk te maken onbezorgd van voorstellingen te blijven
genieten.

Wat kunt u verwachten?

U wordt van huis opgehaald door een gastvrouw of gastheer
van Vier het Leven en in het theater ontvangen met koffie of
thee. Samen met anderen geniet u van de voorstelling, in de
pauze staat een drankje voor u klaar en na afloop wordt u
thuisgebracht. Elke drie maanden ontvangen belangstellenden het nieuwe programma met een gevarieerd aanbod aan
voorstellingen. Wilt u meer informatie?
Kijk op www.4hetleven.nl of bel: 035 - 5245156.
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PROGRAMMAOVERZICHT

C H R O N O LO G I S C H

datum

voorstelling

pag.

SEPTEMBER
Za 28 september

Blind Date Seizoensopening

15

OKTOBER

voorstelling

pag.

Do 21 november

datum

Winterswijks Muziek Theater

26

Vr

22 november

Winterswijks Muziek Theater

26

Za 23 november

Winterswijks Muziek Theater

26

Zo 24 november

Winterswijks Muziek Theater

26

Do 28 november

Top 2000 Live

27

Vr

29 november

Seven Drunken Nights

27

Vr

29 november

Zoutmus

27

Nienke Plas

29

De Grote Sint Show 2019 (AL)

29

Do

3

oktober

André Manuel

15

Do

3

oktober

Suzan & Freek (Voorpremière)

16

Vr

4 oktober

Suzan & Freek (Première)

16

Vr

11 oktober

Soundos

16

Za

12 oktober

Muziekvereniging Concordia Kotten

17

Do 17 oktober

Nasrdin Dchar

17

DECEMBER

Za 19 oktober

The Stones vs The Beatles Battle

18

Zo

1

Zo 20 oktober

Strijkkwartet Amarens

18

Vr

6 december

Rob Scheepers

29

Wo 23 oktober

De Griezelbus On Tour (6+)

18

Vr

6 december

Joost Spijkers

31

Vr

Pieter Derks (Reprise)

19

Za

7

december

Muziekvereniging Excelsior

31

Za 26 oktober

List, Shaffy & Piaf

19

Zo

8 december

Muziekvereniging Excelsior

31

Za 26 oktober

Alex Ploeg

19

Do 12 december

South African Road Trip

31

Wo 30 oktober

The Fortunate Sons (USA)

20

Do 12 december

George van Houts

33

Vr

De Verleiders Female

33

Za 14 december

Doornroosje De Musical (4+)

34

Zo 15 december

Herman Engelbertinck

			

u.s. Egerländer Musikanten

34

Zo 15 december

Floor Wittink en Merel Naomi

34

Wo 18 december

Huub Stapel

35

Za

Pink Floyd Sound

35

Woezel & Pip en de Tijdmachine (3+)

35

KWOV met Do

37

25 oktober

NOVEMBER

Za 30 november

december

13 december

Vr

1

november

Enge Buren

20

Za

2

november

Evolutio

20

Za

2

november

Remco Veldhuis

21

Do

7

november

Johan Derksen

21

Do

7

november

Hehobros On Tour

21

Vr

8 november

Diamanten der Volksmusik

22

Za

9 november

Brugklas de Musical (9+)

22

Za

9 november

So Long Cohen (Reprise)

22

JANUARI

Wo 13 november

GAS

23

Zo

Do 14 november

Dutch Eagles

23

Wo 8 januari

Tania Kross

37

Do 14 november

Fabian Franciscus

25

Do

9 januari

Plien & Bianca

37

Vr

Scapino Ballet

25

Vr

10 januari

Pepijn Gunneweg

38

Za 16 november

Martijn Fischer zingt hits van Hazes

25

Za

11 januari

Lenette van Dongen

38

Zo 17 november

Duo Thee met Porgy and Bess

26

Do 16 januari

Introdans

38

6

15 november

21 december

Zo 29 december

5

januari

datum

voorstelling

pag.

Mijn man begrijpt me niet

39

Za

7

maart

Leer van Fred Live

51

Za 18 januari

RUMAG. Theater-Event

39

Za

7

maart

Rayen Panday

51

Zo 19 januari

Trio te Voortwis met Xandra Storm

39

Wo 11 maart

Sounds of Silence

53

Do 23 januari

Ghost Stories (16+)

41

Do 12 maart

Opvliegers 5

53

Vr

24 januari

Nationaal Theaterweekend

41

Do 12 maart

Alex Roeka

54

Za 25 januari

Nationaal Theaterweekend

41

Vr

Urbanus

54

Zo 26 januari

Winterdrums

41

Za 14 maart

Brandweerman Sam Live! (2+)

54

Za 14 maart

Jim van der Zee

55

Do 19 maart

Still Collins

55

Do 19 maart

Doet sneeuw pijn

55

Vr

20 maart

Hendrik Groen

56

Za

21 maart

Thijs Kemperink

56

Za

21 maart

WJMT Harlekijn

56

Zo 22 maart

WJMT Harlekijn

56

Zo 22 maart

Trio André Kerver

57

Wo 25 maart

OG3NE

57

Vr

Sara Kroos

57

The Life of a Man. Joe Cocker

59

Vr

17 januari

FEBRUARI

datum

voorstelling

13 maart

pag.

Za

1

februari

Helligen Hendrik (Reprise)

42

Za

1

februari

Nathalie Baartman

42

Do

6 februari

The Best of Britain

42

Do

6 februari

Debby Petter

43

Za

8 februari

Tis Hier Geen Hotel

43

Za

8 februari

Daan Boom

43

Wo 12 februari

Claudia de Breij

45

Do 13 februari

Claudia de Breij

45

Vr

14 februari

Dominic Seldis

45

Za

15 februari

Valentijnsconcert

45

Za

15 februari

Jubileumconcert Classic WM

46

APRIL

Za

15 februari

Ellen ten Damme

46

Do

2

april

Sjors van der Panne

59

Zo 16 februari

Euregiokwartet

46

Vr

3

april

Her Majesty

59

Wo 19 februari

Sun Records

47

Za

4 april

Roué Verveer

60

Vr

The Rod Stewart Story

47

Za

4 april

Jazzy Women

60

Wo 26 februari

Verliefd op Ibiza

49

Za

11 april

Martijn Kardol

60

Do 27 februari

Dolfje Weerwolfje

Do 16 april

Daniël Lohues

61

			

en Foeksia de Miniheks (6+)

47

Za 18 april

De waanzinnige boomhut (5+)

61

Vr

Heel Holland Lacht

49

Za 18 april

Tejatertick

63

Silent Comedy

50

MEI
TOEN NU DAN

63

21 februari

28 februari

Za 29 februari

MAART
Do

5

maart

Vr

6 maart

Za 28 maart

Zo
Cocktails

50

Danny Vera

50

27 maart

3

mei

7

GROEPSARRANGEMENTEN
Naar het theater met een hele groep

Zit u in de organisatie voor een gezellige avond uit met
collega’s, familieleden of uw vereniging?
Verwen hen met een heerlijke theateravond!
Dit regelt u in slechts 3 stappen…

1
2

Kies een voorstelling
Misschien kijkt u door ons aanbod en weet u direct welke
voorstelling het allerleukst is om met uw gezelschap naar
toe te gaan. Is dat niet het geval? Dan adviseren wij u
graag.

Boek er een horeca-arrangement bij
Dit geldt ook voor onze horeca-arrangementen. Als u met
10 personen of meer een voorstelling bezoekt kunnen we
een arrangement op maat samen stellen. Alleen een hapje
en een drankje of een heerlijk diner, het kan zo uitgebreid
als u zelf wilt.

Storm-arrangement
Eén van onze populairste horeca-upgrades voor groepen
is het Storm-arrangement. Wij ontvangen uw gezelschap
een half uur voor aanvang van de voorstelling met een kop
koffie/thee en wat lekkers in ons theatercafé. In de pauze
staat uw drankje al klaar. Na afloop van de voorstelling
praat u gezellig na onder het genot van twee consumpties
en warm bittergarnituur. Prijs € 11,- p.p. (incl. btw).

Horeca-arrangement op maat aanvragen?
Mail gerust naar horeca@theaterdestorm.nl en ontdek
samen de mogelijkheden.

3

8

Kom genieten!
Heeft u alles geregeld? Dan hoeft u alleen nog maar te
genieten. Wij ontvangen u graag!

BITS,
BITES &
BUBBLES
Een smakelijke start van een heerlijke avond
met het Bits, Bites & Bubbles-arrangement!

Wij ontvangen u om 18.00 uur met een lekker glas bubbels in ons
theatercafé. Aan tafel verwennen wij u met vijf smaakvolle gerechten.
Hieronder staan de voorstellingen waarbij wij het Bits, Bites &
Bubblesarrangement aanbieden.

Reserveren
Dit verrassingsmenu bereidt onze kok met dagverse (seizoens)producten. Reserveren kan tot 24 uur voor de voorstelling. Entree € 31,50 p.p.
(excl. consumpties en voorstellingskaarten).
datum

voorstelling

pag.

Za 19 oktober

The Stones vs The Beatles Battle

18

Za 26 oktober

List, Shaffy & Piaf

19

Za 26 oktober

Alex Ploeg

19

Do

7

november

Johan Derksen

21

Do

7

november

Hehobros On Tour

21

Do 14 november

Dutch Eagles

23

Do 14 november

Fabian Franciscus

25

Za 16 november

Martijn Fischer zingt hits van Hazes

25

Do 28 november

Top 2000 Live

27

Vr

29 november

Seven Drunken Nights

27

Vr

29 november

Zoutmus

27

Wo 18 december

Huub Stapel

35

Za

Pink Floyd Sound

35

Wo 8 januari

Tania Kross

37

Za

11 januari

Lenette van Dongen

38

Vr

17 januari

Mijn man begrijpt me niet

39

Do

6 februari

The Best of Britain

42

Do

6 februari

Debby Petter

43

Za

8 februari

Tis Hier Geen Hotel

43

Za

8 februari

Daan Boom

43

Vr

14 februari

Dominic Seldis

45

Za

15 februari

Valentijnsconcert

45

Za

15 februari

Ellen ten Damme

46

Vr

21 februari

The Rod Stewart Story

47

Do 12 maart

Opvliegers 5

53

Do 12 maart

Alex Roeka

54

Do 19 maart

Still Collins

55

Do 19 maart

Doet sneeuw pijn

55

Vr

20 maart

Hendrik Groen

56

Vr

27 maart

Sara Kroos

57

Za 28 maart

The Life of a Man. Joe Cocker

59

Vr

Her Majesty

59

Daniël Lohues

61

21 december

3

april

Do 16 april

9

dinsdag 6
woensdag 7
vrijdag 9
zaterdag 10
augustus
2019
30 jaar na de eerste opvoering
in de groeve is die Zauberflöte
wederom te horen & zien; maar in
een speciaal naar het Steengroevetheater toe geschreven versie.
Met respect voor het meesterwerk; maar met de mogelijkheden
van nù bewijst de opera zich als
een spectaculair singspiel voor

Steengroevediner
zowel kenners als leken; uitgevoerd door een groots symfonieorkest. De betoverend mooie
steengroeve gaat de strijd aan
met de duistere Koningin van de
Nacht. Een zintuiglijk feest voor
jong en oud; zonder meer een
van de meest verrassende muzikale opvattingen; 300 mensen

werken aan deze productie mee.
Geniet u van deze speciale Steengroeve-versie in een on-aardse
ambiance.
Muzikale leiding:
Gerben Kruisselbrink
Choreografie: Tim Aafjes
Regie: Jasper Korving

Na komm und rock me Amadeus!

Een goed
ontwerp
is een
verzameling
van details

Voorafgaand aan de voorstellingen
in Het Steengroevetheater is een
beperkt aantal dinerplaatsen beschikbaar. Beneden in de steengroeve krijgt
u een heerlijk driegangen verrassingsmenu geserveerd. De prijs hiervan is
€ 49,50, inclusief consumpties (excl.
de prijs voor de voorstellingskaarten).

Kaartverkoop
Toegangskaarten zijn te koop via
Theater De Storm. Dit kan 24 uur per
dag via www.theaterdestorm.nl/steengroeve of bij de theaterkassa
(di. t/m vr. tussen 10u en 13u).
Telefoon: 0543-519285.
De toegangskaarten voor dinsdag en
woensdag kosten € 39,50 p.p.
voor vrijdag en zaterdag € 45,- p.p.
Parkeerkaarten kosten € 5,- per stuk.
Aanvang voorstellingen: 20.30 uur,
terrein open vanaf 19.00 uur.

U ziet het meteen als een badkamer helemaal klopt. Daarom zijn onze
adviseurs ervaren ontwerpers met technische kennis en onze installateurs
ervaren bouwers met gevoel voor ontwerp. Zo krijgt u vanaf dag 1 het
beste advies en geniet u straks van zelfs het kleinste detail.

Het geluk
zit in elk
detail
Baderie Winterswijk Europalaan 111, Winterswijk
Telefoon 0543 512 094 www.baderiewinterswijk.nl
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MONDRIAANMIX
Een heerlijk eerste speelplek voor de grootste cabaretnamen van de toekomst én een podium
waar de prachtigste intieme toneel- en muziekproducties te zien zijn: onze MondriaanZaal!
Laat u verrassen door de creativiteit en kwaliteit van deze artiesten en gezelschappen.
Kiest u uit onderstaand aanbod vier voorstellingen in onze MondriaanZaal? Dan betaalt u het gereduceerde tarief van € 70,- p.p.
en mag u bij de eerst gekozen voorstelling een entreebewijs ophalen bij onze theaterkassa voor Villa Mondriaan.
Bij online bestellen kiest u de prijssoort MondriaanMix.
datum

genre

voorstelling

pag.

Do

3

oktober

Cabaret

André Manuel

15

Vr

11 oktober

Cabaret

Soundos

16

Do 17 oktober

Toneel

Nasrdin Dchar

17

Za 26 oktober

Cabaret

Alex Ploeg

19

Do

november

Cabaret

Hehobros On Tour

21

Do 14 november

Cabaret

Fabian Franciscus

25

Vr

29 november

Muziektheater

Zoutmus

27

Vr

6 december

Muziektheater

Joost Spijkers

31

7

Do 12 december

Theatercollege George van Houts

33

Za 18 januari

Theaterevent

RUMAG.

39

Za

1

Cabaret

Nathalie Baartman

42

Do

6 februari

Toneel

Debby Petter

43

Za

8 februari

Cabaret

Daan Boom

43

Za

7

Cabaret

Rayen Panday

51

Do 12 maart

Muziek

Alex Roeka

54

Za 14 maart

Muziek

Jim van der Zee

55

Do 19 maart

Toneel

Doet sneeuw pijn

55

Do

2

Muziek

Sjors van der Panne

59

Za

11 april

Cabaret

Martijn Kardol

60

februari

maart

april

11

COCKTAILS

Mix & Match de voorstellingen
in uw favoriete cocktail!

I ❤ Music Cocktail

Beau Monde Cocktail

Voor iedereen die houdt van prachtige songs, heerlijke
memory lanes en hele goede muzikanten is er de
I ❤ Music Cocktail!

Ze staan aan de top van hun genre als het gaat om
kwaliteit, creativiteit en passie voor het vak: de gezelschappen en artiesten uit deze Beau Monde Cocktail.

Kies twee voorstellingen uit onderstaand aanbod en betaal het
gereduceerde tarief van € 47,50 p.p. Bij online bestellen kiest u
de prijssoort: MUSIC.

Kies twee voorstellingen uit onderstaand aanbod en betaal het
gereduceerde tarief van € 47,50 p.p. Bij online bestellen kiest u
de prijssoort: BEAU MONDE.

datum

voorstelling

Za 19 oktober

The Stones vs The Beatles Battle

Wo 30 oktober
Do

datum

voorstelling

18

Za 26 oktober

List, Shaffy & Piaf

19

The Fortunate Sons (USA)

20

Wo 13 november

GAS

23

Johan Derksen

21

Vr

Scapino Ballet

25

Do 28 november

Top 2000 Live

27

Wo 18 december

Huub Stapel

35

Vr

Seven Drunken Nights

27

Do 16 januari

Introdans

38

Wo 19 februari

Sun Records

47

Za

15 februari

Ellen ten Damme

46

Vr

The Rod Stewart Story

47

Do

5

Cocktails

50

Do 19 maart

Still Collins

55

Za 28 maart

The Life of a Man. Joe Cocker

59

Vr

Her Majesty

59

12

7

november

29 november

21 februari

3

april

pag.

15 november

maart

pag.

FeelGood Cocktail

TopTheater Cocktail

Heerlijke voorstellingen waarbij je altijd met een goed
gevoel de zaal uitkomt. Boek er twee en kom gezellig
naar het theater met vrienden, familie en/of uw partner.

Grote trailers, een flinke crew, enorme landelijke
aandacht en niet te vergeten een sterrencast, ofwel:
TopTheater!

Voor twee programma’s uit onderstaand aanbod betaalt u het
gereduceerde tarief van € 47,50 p.p. Bij online bestellen kiest u
de prijssoort: FEELGOOD.

Kies twee voorstellingen uit onderstaand aanbod en betaal het
gereduceerde tarief van € 60,- p.p. Bij online bestellen kiest u de
prijssoort: TOPTHEATER.

datum

voorstelling

Vr

10 januari

Pepijn Gunneweg

Vr

17 januari

datum

voorstelling

38

Za 16 november

Martijn Fischer zingt hits van Hazes

25

Mijn man begrijpt me niet

39

Do 12 december

South African Road Trip

31

Do 23 januari

Ghost Stories (16+)

41

Vr

De Verleiders Female

33

Za

8 februari

Tis Hier Geen Hotel

43

Wo 8 januari

Tania Kross

37

Vr

28 februari

Heel Holland Lacht

49

Vr

Dominic Seldis

45

Opvliegers 5

53

Wo 26 februari

Verliefd op Ibiza

49

Vr

Hendrik Groen

56

Do 12 maart

pag.

13 december

14 februari

20 maart

pag.
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Een perfect gebit...
VOOR HET AANMETEN, VERVAARDIGEN
EN REPAREREN VAN GEBITSPROTHESES
•• Gratis
advies
Gratis advies
•• Klikprothese
Klikprothese

(op implantaten)
implantaten)
(op

•• Eigen
Eigen tandarts
tandartsop
op

afspraak
afspraak aanwezig
aanwezig

Alles
Alles onder
onder
één
één dak!
dak!
We
metde
de
We werken
werken met
nieuwste technieken
nieuwste
technieken
Snel &
& vakkundig
Snel
vakkundig

•• Eigen
Eigen implantoloog
implantoloog

Dagelijks
bereikbaar
7 dagen per
week
van
8.15 tot van
17.15 uur
bereikbaar
en
in
het
weekend
8.15 tot 17.15 uur
na telefonisch
overleg

Servicelijn:

Servicelijn:
0543-531936
0543-531936

We hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars

Vaste partner voor uw kunstgebit
Winterswijk: Beatrixpark 16
T. 0543-531936

klaar terwijl
Reparaties
d
het weeken
u wacht, in
ch overleg
nis
na telefo

Enschede: Marssteden 90
T. 053-4280614

Geniet

van de veelzijdigheid van
Bakkerij ter Weme

Ook voor de zakelijke lunch!

Bij bakkerij ter Weme kunt u
dagelijks vers uw lunch bestellen.
Op onze website kunt u online uw belegde broodjes
bestellen. Voor 17.00 uur gebeld, volgende dag bezorgd.
Wij gebruiken alleen verse ingrediënten
van topkwaliteit en dat proeft u!

v.o.f.
Beatrixpark 10 7101 BN Winterswijk Postbus 402 7100 AK Winterswijk
T 0543 548 888 info@hobbelinkenbuitink.nl www.hobbelinkenbuitink.nl

IJsselstraat 3 - 7103 EG Winterswijk T. 0543 - 569777

3
E. info@terweme.nlIJsselstraat
www.terweme.nl
7103 EG Winterswijk

“Op een dag zullen we elkaar weer ontmoeten.
Tot die tijd zal ik je liefdevol in mijn hart meedragen”

Een afscheid dat past
bij het leven dat geleefd is.

T: 06 54707429

U kunt mij altijd bellen, ongeacht waar en of u verzekerd bent.
Ik ben 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 06 54707 429
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PROGRAMMA
theaterseizoen

19|20

ZA 28 SEPT

Blind Date
SEIZOENSOPENING
Ieder jaar in september begint het bij ons weer te borrelen en te bruisen… Want wat hebben we zin in een gloednieuw theaterjaar! Om de start van
het seizoen te vieren, openen wij deze met een vrolijke Blind Date Seizoensopening. U geniet deze avond van verschillende optredens van artiesten
die komend jaar bij ons op het toneel staan. Wie er precies komen houden we nog even geheim, het is immers een blind date… Wel verklappen wij
alvast dat wij er een bonte avond van maken met fantastische artiesten uit het nieuwe seizoen.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 10,Theaterdestorm.nl/blinddate

Vrienden van ons theater krijgen twee kaartjes cadeau
(zolang de voorraad strekt).

CABARET

DO 3 OKT

André Manuel
DREEJKLEZOEW
In dit programma duikt André Manuel in de gitzwarte en dartele
geest van DREEJKLEZOEW: de even geliefde als verguisde mythische
Twentse clown die al sinds de ontdekking van de hemel door de
Nedersaksische geschiedenis dendert als Herman Finkers on speed.
DREEJKLEZOEW is een politiek incorrecte hork, een mensonvriendelijke
sater, de Kaffer der Lage Landen, een duivelskind. Een buitengewoon
onfatsoenlijk mens. En zo ziet DREEJKLEZOEW dat graag…
“Manuel is de personificatie van de DREEJKLEZOEW (…) Wat niet moet worden vergeten is dat André Manuel óók de personificatie is van de uitdrukking ‘grote bek,
klein hartje’. Die andere, gevoelige kant komt tot uiting in de prachtige gitaarliedjes die hij zingt. De schakeling tussen het vloeken en tieren in de conferences en
de romantische gitaarliedjes maakt zijn cabaret dynamisch.” (De Volkskrant ****)

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 19,50
Theaterdestorm.nl/andremanuel
15

MUZIEK

POWERED BY
SENZO LIVING

DO 3 & VR 4 OKT

Suzan & Freek
ALS HET AVOND IS (PREMIÈRE)
Een succesverhaal: het Achterhoekse zangduo Suzan & Freek. Ze ontmoetten elkaar op de middelbare school, speelden covers in bruine kroegen
én… gingen op een dag viraal op het internet! Vervolgens scoorden ze ook nog een nummer 1 hit met hun debuutsingle ‘Als het avond is’. Nu is het
tijd voor een theatertour, waarvan de première bij ons is! Tijdens dit programma nemen deze ‘highschool sweethearts’ je op een aanstekelijke en
persoonlijke manier mee in hun eigen verhaal.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 21,50
Theaterdestorm.nl/suzanenfreek

Kaarten voor dit programma gingen landelijk op 2 april 2019 in de verkoop.
Vanwege de grote vraag naar kaarten is er een extra voorstelling op donderdag 3 oktober,
de première op vrijdag 4 oktober is uitverkocht.

CABARET

VR 11 OKT

Soundos
NIETS TE VERLIEZEN
Soundos is al meer dan tien jaar lid van het beroemde gezelschap
Comedytrain en draait al jaren met succes mee in de cabaretwereld.
Bij deze Nederlands-Marokkaanse actrice, presentatrice en stand-up
comedian geen gezeur, valse emoties, pseudo-engagement of alloch
tonenclichés. Wel uitgesproken meningen en ijzersterke humor van een
eerlijke en bovenal grappige vrouw, die zich heel kwetsbaar durft op te
stellen. Waarom ze dat doet? Omdat ze niets te verliezen heeft…
“Soundos heeft een knappe balans gevonden tussen luchtigheid en ernst, humor
en ontroering.” (NRC****)
“Anderhalf uur aan harde grappen en persoonlijke verhalen, in de beste
stand-upcomedy-traditie.” (Theaterkrant)

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 18,50
Theaterdestorm.nl/soundos
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MUZIEK

ZA 12 OKT

Muziekvereniging
Concordia Kotten
SURPRISE!
Deze muziekvereniging bestaat maar liefst 100 jaar! Om dat te vieren
staat deze dag ons hele gebouw in het teken van Concordia. Na een
warm welkom en een spectaculaire opening trekt u als bezoeker in
groepen door het theater om telkens opnieuw verrast te worden door
deze sprankelende vereniging. Alle onderdelen van Concordia laten
(letterlijk) van zich horen en trakteren u op een bonte verzameling
van voorstellingen die de jubilaris laat zien in verleden, heden en
toekomst.
Surprise!
- Op humoristische wijze terugkijken op de vereniging
en muzikanten in het algemeen. ✓Check!
- Ontmoetingsruimte met Concordia in beeld en geluid. ✓Check!
- Een spetterende afterparty. ✓Check!
Kortom: een grandioze avond als schitterende kroon
op een eeuw Concordia!
Hele gebouw | 19.30-24.00 uur
Entree € 20,- (incl. koffie/thee en pauzedrankjes)
Theaterdestorm.nl/concordiakotten

TONEEL

DO 17 OKT

Nasrdin Dchar
JA
Wat maakte deze acteur indruk op ons toen hij in 2017 voor het eerst
op ons toneel stond met zijn solovoorstelling ‘DAD’, over zijn vader en
vaderschap. Dit seizoen speelt hij ‘JA’, een prachtig programma dat
mogelijk nóg indrukwekkender is.
Tussen de avond dat Nasrdin zijn vrouw ontmoet in de Marina Bar
en de dag dat ze trouwen, zit vijftien jaar. Waarom heeft dat zo lang
geduurd als hij bij de eerste kennismaking al weet dat zij de ware is?
Nasrdin Dchar neemt u mee op een reis, langs continenten en culturen, in zijn zoektocht naar zijn eigen volwassenheid met als universele
kern de liefde. Want die liefde kan alles overwinnen. Toch? In dezelfde
persoonlijke stijl als de voorstelling ‘DAD’ laat Nasrdin zien hoe hobbelig het pad van de liefde kan zijn, wat trouwen teweeg brengt in een
mensenleven en hoe je uiteindelijk met een licht hart ‘JA!’ kunt zeggen.
“Nasrdin Dchar maakt met ‘JA’ een lichtvoetige én diepzinnige voorstelling (…)
Zijn ‘JA’ geeft zicht op en inzicht in wat kan, als we maar willen (…) Een belangrijke en heerlijke voorstelling.” (Trouw*****)
“Je voelt het vuur van Dchars maatschappelijke missie.” (De Volkskrant****)
“Als een Hugh Grant van de Lage Landen palmt hij je in met zijn laconieke
spel-met-knipoog. (…) Het positivisme van Nasrdin Dchar in ‘JA’ is aanstekelijk.”
(NRC****)

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 22,50
Theaterdestorm.nl/nasrdin
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MUZIEK

ZA 19 OKT

The Stones vs
The Beatles Battle
In de jaren ‘60 waren muziekliefhebbers tot op het bot verdeeld. Je was
óf fan van de rebelse Rolling Stones uit Londen óf van de (ogenschijnlijk) keurige Beatles uit Liverpool. De bands gingen lange tijd de muzikale strijd aan en probeerden elkaar voortdurend te overtreffen. Daardoor
kwam het beste in hen naar boven! En dat is precies wat er vanavond
gebeurt. In deze battle komt de concurrentiestrijd aan bod en daarmee
de beste songs van deze iconen uit de popmuziek. Om de strijd aan
te wakkeren mag u van te voren al kiezen: koopt u kaartjes voor het
Stones- of het Beatlesvak?
Met: Harry Sacksioni (meestergitarist), Manny Angeletti (Paul Mc Cartney’s
bekendste vertolker internationaal), Edward Reekers, Syb van der Ploeg,
Hubert Heeringa e.a.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 28,50
Theaterdestorm.nl/stonesvsbeatles

POWERED BY
RABOBANK NOORD- EN
OOST-ACHTERHOEK

KLASSIEK

ZO 20 OKT

Strijkkwartet Amarens
Strijkkwartet Amarens is opgericht in 2008 en bestaat uit Maaike
Gerritsen (viool), Marjan Waringa (viool), Marjan Valk (altviool) en
Esther de Boer (cello). Alle vier de dames studeerden af aan het
ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Ze zijn bekend van hun programma
‘Winterwodka’, waarin ze eigen werk spelen. In dit programma blikken ze
terug op de zomer en vooruit op de winter.
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | Entree € 14,50 | t/m 17 jr. € 7,50
Theaterdestorm.nl/amarens

FAMILIE

WO 23 OKT

De Griezelbus on Tour (6+)
STAP IN DE WERELD VAN PAUL VAN LOON
Een kijkje nemen in de echte Griezelbus, dansen op swingende muziek,
naar spannende verhalen luisteren, Paul van Loon in het echt ontmoeten, met hem op de foto gaan én ook nog een handtekening scoren
voor in je boek. Het kan allemaal bij ‘De Griezelbus on Tour!’ In deze
muzikale show vol spannende en vrolijke griezelavonturen neemt Paul
van Loon jou samen met zijn band mee op reis naar de wereld van
‘Dolfje Weerwolfje’, ‘De Griezelbus’, ‘P. Onnoval’, ‘Jimi Rip’ en andere
nachtwezens. Neem vooral je broers, zussen, ouders, opa’s, oma’s,
tantes en ooms mee naar deze totaalbeleving. Kom… als je durft!

RabobankZaal | 14.30 uur | Entree € 17,50
Theaterdestorm.nl/griezelbus
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CABARET

VR 25 OKT

Pieter Derks
VOOR WAT HET WAARD IS (REPRISE)
Komt dat zien! Pieter Derks gaat afrekenen. Op zijn eigen, vrolijke, nuchtere manier. Met de waan van de dag. Met de tijdgeest. Met zichzelf. Met
de concurrentie. Met alle onzin die ons dagelijks verkocht wordt. Omdat
hij dát nou eenmaal het allerleukst vindt om te doen: peuteren aan wat
we vanzelfsprekend vinden. De zaken omdraaien, uitwringen, van alle
kanten bekijken en dan op hun plek zetten. Altijd klaar om een paar
rake grappen uit te delen. Zijn doel? Een vrolijke avond! En de dag erna
merken dat je toch met een andere bril om je heen kijkt…
”Pieter Derks houdt de zaal een spiegel voor: de aanblik blijft nog lang op het
netvlies hangen. En dat nu is juist de taak van cabaret.” (Algemeen Dagblad****)

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 27,Theaterdestorm.nl/pieterderks

MUZIEK

ZA 26 OKT

List, Shaffy & Piaf
RENÉE VAN WEGBERG ZINGT!
Musicalster Renée van Wegberg is het stralende middelpunt van dit theaterconcert vol pareltjes uit het repertoire van grootheden als Liesbeth
List, Ramses Shaffy, Edith Piaf, Jacques Brel, Frank Boeijen en Charles
Aznavour. Bijgestaan door een aantal zangers en topmuzikanten verrast
Renée met zowel herkenbare als nieuwe arrangementen, verrassende
duetten, korte scènes en muzikaal vuurwerk.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 27,50
Theaterdestorm.nl/listshaffypiaf

POWERED BY
FAUVES

CABARET

ZA 26 OKT

Alex Ploeg
ULTIMATUM
Soms moet je jezelf een ultimatum stellen. Bepalen wie je bent. Sterk
zijn. Volwassen worden. Ergens voor staan. Alex weigert dit al jaren.
Want kom op, hoe doe je dat als je een vat vol tegenstrijdigheden bent?
Alex Ploeg is een zelfverzekerde jongen die het allemaal niet weet. Die
rake vragen stelt over onderwerpen die er niet toe doen. Die razendsnel is, maar stagneert. Een coming of age story, après la lettre. In
‘Ultimatum’ komen in sneltreinvaart rake grappen, absurde observaties
en betoverende gitaarliedjes op je af.
“Een indrukwekkend debuut.” (NRC****)
“Verrassend muzikale Ploeg lost cabaretbelofte in.” (Trouw****)
“Een zelfverzekerde zaalinpakker die doet waar-ie goed in is.” (De Volkskrant****)

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 18,50
Theaterdestorm.nl/alexploeg
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MUZIEK

WO 30 OKT

The Fortunate Sons (USA)
A TRIBUTE TO CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
Eind jaren ‘60 was Creedence Clearwater Revival één van de populairste
rockgroepen wereldwijd met hits als ‘Bad Moon Rising’, ‘Proud Mary’,
‘Have You Ever Seen The Rain’ en ‘Down On The Corner’.
Tijdens dit concert brengt de Amerikaanse band The Fortunate Sons
een authentiek, bijna niet van echt te onderscheiden, eerbetoon aan
hun helden. Geniet tijdens deze heerlijke ‘trip down memory lane’
opnieuw van het legendarische geluid van C.C.R.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 29,50
Theaterdestorm.nl/fortunatesons

MUZIKAAL CABARET

VR 1 NOV

Enge Buren
BASTA!
Na 2.893 optredens, 28 dansjes, 156 persiflages, 1 vuurspuwnummer,
43.056 keelsnoepjes, 5x Lowlands en 633 pizza’s (Calzone) is het voor
Enge Buren mooi geweest en begint deze muzikale cabaretgroep aan
haar allerlaatste theaterseizoen. Uit het immense repertoire stelt het
trio een geheel uniek programma samen en dat is niet zo moeilijk.
Immers, meer dan 25 jaar hilarische, maffe, gekke, absurdistische,
gevoelige, kritische liedjes en acts levert een schat aan materiaal op
om uit te putten. Nog 1 seizoen: ‘BASTA!’.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 19,50
Theaterdestorm.nl/engeburen

DANS

ZA 2 NOV

Evolutio
GRENS
In 2020 viert Nederland 75 jaar leven in vrijheid. De talentvolle regionale
dansers van Evolutio sluiten hun voorstelling hierop aan met een
dynamische dansshow over een vrij leven. Met een grote diversiteit aan
dansstijlen, waaronder Urban, Modern en Klassiek Ballet, gaat u mee op
een prachtige reis vol intrinsieke motivatie en (persoonlijke) grenzen.
Stichting Evolutio geeft de ontwikkeling van danstalent in Oost-Nederland een
boost! Initiatiefnemers Tim Aafjes en Lidy Hungerink, beiden danser, docent en
choreograaf, bieden deze talenten een professioneel podium.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 18,50
Theaterdestorm.nl/evolutio
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CABARET

ZA 2 NOV

Remco Veldhuis
LANG VERHAAL KORT
Altijd al eens iets willen vinden van die net zo vaak opgehemelde als
vervloekte bijbel, maar er nooit aan toegekomen ‘m te lezen? Geen
idee waar je de tijd en het geduld vandaan moet halen? Altijd als een
berg opgezien tegen die 1744 bladzijden vol kleine lettertjes? Ja? Remco
Veldhuis ook! ‘In Lang Verhaal Kort’ brengt hij een ongeautoriseerde
samenvatting van 2 uur en vliegt op eigen, komische wijze langs de
hoogte- en dieptepunten. Terwijl de klok onverbiddelijk doortikt komt
hij de mooiste maar ook de meest verschrikkelijke verhalen tegen. En
uiteindelijk ook zichzelf…
‘’De gave verteller die Veldhuis is maakt van ‘Lang verhaal kort’ een
indrukwekkende theatrale gebeurtenis, die bruist van de relativering.’’
(Algemeen Dagblad****)

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 21,Theaterdestorm.nl/remcoveldhuis
MUZIEK

DO 7 NOV

Johan Derksen
THE SOUND OF THE BLUES & AMERICANA
Na de succesvolle show ‘Pioniers van de Nederpop’ komt Johan
Derksen terug naar Winterswijk. In dit programma lardeert hij de blues
met de americana sound. Speciaal hiervoor haalt hij twee Amerikaanse
artiesten naar Nederland: Malford Milligan uit Austin en Di Reed uit
Houston. Milligan was voorheen de frontman van de Greg Koch Band,
The Boneshakers en Storyville. Reed scoorde hits met de meidengroep
Jade en was de afgelopen vijftien jaar achtergrondzangeres en sidekick
bij Stevie Wonder en Rod Stewart. Daarnaast mobiliseerde Derksen andere vocalisten en muzikanten die de sound van de blues en americana eer aan doen. Verwacht weergaloze gitaarsolo’s, rauwe blues songs
en de authentieke americana sound!
Met: Phil Bee, Hilde Vos, AJ Plug, Erwin Java, Jack Hustinx,
Eric van Dijsseldonk, Roel Spanjers e.a.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 27,50
Theaterdestorm.nl/johanderksen

POWERED BY
TOLKAMP KEUKENS

CABARET

DO 7 NOV

Hehobros On Tour
Na het grote succes van hun internetserie gaan de Hehobros het theater in! Pepijn Schoneveld en Kevin Hassing zijn twee beste vrienden van
in de dertig. Kevin is de rustige, wijze en enigszins cynische homo en
Pepijn de hysterische, angstige en wispelturige hetero. Samen bespreken ze alles. En dan bedoelen we: alles. Van de verschillen en overeenkomsten in hun relaties tot de intiemste details van hun seksleven. Ook
hun werk, bekendheid, irritante vrienden en ander groot en klein leed
komen uitgebreid aan bod. Deze gesprekken leveren meedogenloze
grappen, knallende ruzies en openhartige ontboezemingen op. Het resultaat? Deze heerlijke voostelling vol sketches, liedjes, acts, een dansje
en een flinke dosis publieksparticipatie.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 20,Theaterdestorm.nl/hehobros
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MUZIEK

VR 8 NOV

Diamanten der Volksmusik
Voor alle liefhebbers van Volks- en Schlagermuziek komen de
Diamanten der Volksmusik naar ons theater. Met de Geschwister
Niederbacher uit Zuid-Tirol, het Heimatland Quintett uit Beieren, Sanny
uit het verre noorden en Michel Wolsink uit Nederland, geniet u van een
internationaal ensemble. Tijdens deze gevarieerde avond verrassen de
muzikanten u met bekende eigen nummers evenals nummers uit het
Duitse Schlager-gebied. U bent van harte welkom om mee te zingen, te
praten en vooral samen te genieten!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 28,Theaterdestorm.nl/diamanten

FAMILIEMUSICAL

ZA 9 NOV

Brugklas de Musical (9+)
De populairste serie van de Nederlandse televisie, komt naar het
theater met een eigen musical! Alles wat er gebeurt in het eerste jaar
van de middelbare school kun je nu van nóg dichterbij meemaken. In
de voorstelling zijn Max (Niek Roozen), Selma (May Hollerman), Emma
(Belle Zimmerman), Jamie (Claire Veldkamp) en een compleet nieuwe
Brugklasser te zien.
Een hip hop-musical over Willem van Oranje! Max vindt dat een vet
idee, lekker out of the box! Maar dan wil Emma de hoofdrol spelen,
want waarom zouden helden alleen mannen kunnen zijn? En wie bepaalt dat eigenlijk, hoe mannen en vrouwen zich gedragen? ‘Brugklas de
Musical’ is voor iedereen herkenbaar: een zoektocht naar wie je bent, in
de belangrijkste periode van je leven.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 21,75
Theaterdestorm.nl/brugklas

MUZIEK

ZA 9 NOV

So Long Cohen (Reprise)
Schrijver en verteller Bas Steman vraagt zich op zijn zolderkamer af wie
de charmante romanticus Leonard Cohen eigenlijk was. Die zoektocht
voert hem langs prachtige liedjes, die gezongen worden in de sfeer van
het origineel en soms in vrije muzikale vertolkingen. De zolderkamer
verandert af en toe in een café of een talkshowpodium. Daar laat cabaretier Ernest Beuving in imitaties en persiflages diverse tafelgasten aanschuiven om mee te zoeken: van Maarten van Rossem tot Jules Deelder.
Een heerlijke avond muziek, poëzie, humor en ontroering.
Met: Bas Steman (schrijver, verteller), Ernest Beuving (zang, spel, gitaar), Marlies
Claasen (zang, verteller), Ariane Greep (zang, piano) en Tom Klein (gitaar).

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 21,50
Theaterdestorm.nl/cohen
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TONEEL

WO 13 NOV

GAS
LEVENS EN LIEFDE BOVEN DE GASBEL
Afgelopen najaar deed Toneelgroep Jan Vos het Groningse gaswinningsgebied op haar grondvesten schudden met ‘GAS’: “Groots theater over
nationale tragedie”, kopte het NRC en gaf vijf sterren. Trouw en De Volkskrant adviseerden dringend om naar Groningen af te reizen. Maar dat hoeft
niet meer, nu de tintelende familiekroniek naar ons theater komt. ‘GAS’ is zo’n voorstelling waar alles op zijn plaats valt. IJzersterk acteerwerk en
een inventieve tekst, die vol humor de maatschappelijke catastrofe verweeft met een indringend familiedrama van drie generaties Groningers.
Epicentrum van de vertelling is Hotel Boelens in Hoogezand-Sappemeer. In de jaren zestig, als de gasbel net is ontdekt, denkt eigenaar Andries
een graantje mee te kunnen pikken van de aangekondigde rijkdom. Hierdoor raken de levens van zijn dochters en de mannen van de NAM onlos
makelijk met elkaar verbonden.
“Geestig en slim verweeft GAS de politieke catastrofe van de Groningse gaswinning met een indringend familiedrama.” (NRC*****)
“GAS is een schokkend meesterwerk (…) In het licht van de enorme energietransitie die ons te wachten staat zou iedereen deze voorstelling moeten zien.” (Theaterkrant*****)

RabobankZaal | 19.00 uur | Entree € 26,50
Theaterdestorm.nl/gas

MUZIEK

DO 14 NOV

Dutch Eagles
GOLD
Onze bezoekers weten inmiddels dat de Dutch Eagles bewezen muzikale
goudzoekers zijn. Ook op deze avond delen zij de vondsten van hun
‘goldrush’ met u. Ze combineren de hits van de Eagles met juweeltjes
van andere artiesten uit de gouden periode van de popmuziek. Met hun
onovertroffen weergave van de songs zijn de bandleden hun gewicht in
goud ruimschoots waard. Doe simpelweg uw ogen dicht en geniet van
meerstemmige samenzang en weergaloze gitaarsolo’s. Deze mannen
hebben goud in handen!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 26,50
Theaterdestorm.nl/dutcheagles
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Hoveniersbedrijf:
- Aanleg
- Renovatie
- Onderhoud van tuinen

Hout | Kurk | Laminaat | Pvc | Etc
Bocholtsestraat 85 Winterswijk
0543 - 52 31 56 (aangepaste openingstijden)
www.greversvloeren.nl

Groencentrum:
- Ruim assortiment planten
- Gereedschap
- Cadeaushop

Hoeninkstegge 5
7104 BK Winterswijk Meddo
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CABARET

DO 14 NOV

Fabian Franciscus
VLAFEEST
Hij heeft een missie, deze jongen. Hij beschrijft op een hilarische manier hoe zijn autisme hem soms in verwarrende situaties brengt. Zijn
doel: mensen keihard laten lachen om en tegelijkertijd begrip kweken
voor autisme. “Ik merk dat er nog steeds veel onduidelijkheid en onbegrip heerst over dit onderwerp. In mijn shows speel ik met dat spanningsveld. Het theater is een goede plek om het daarover te hebben. Als
mensen op straat met me praten, denken ze: wat een mafkees. Sta ik op
een podium, denken ze: dit is echt theater! Dat voelt veilig en daar kan
ik mee spelen”, aldus Fabian. Hij beheerst de gave om zijn storm aan
onnavolgbare en onbegrijpelijke chaos zeer grappig te verwoorden op
het podium. Velen zien Fabian dan ook als één van de meest talentvolle
comedians van dit moment.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 17,50
Theaterdestorm.nl/fabian

DANS

VR 15 NOV

Scapino Ballet
HOLLAND & LE CHAT NOIR
Het Scapino Ballet is terug met twee topstukken van één van de succesvolste Nederlandse choreografen in de voorstelling: ‘Holland & Le Chat
Noir’ van Ed Wubbe. In dit sfeervolle tweeluik neemt het ensemble u met
bruisende en theatrale dans mee naar de Gouden Eeuw en de Parijse
revue. ‘Holland’ gaat terug naar de kiem van de Hollandse identiteit. Met
strak geregisseerde groepsstukken, doorkruist met opzwepende, vrije
solo’s, laat de choreografie op magistrale wijze ons dubbele gezicht zien:
Nederland als de natie van de koopman en de dominee. In ‘Le Chat Noir’
komt het gelijknamige en fameuze Parijse theatercafé rond 1900 opnieuw
tot leven in een bruisende mix van muziek, dans, en variété. Opzwepende
operettemuziek en een nieuwe versie van de ‘Cancan’ worden afgewisseld met ontroerende solo’s op muziek van Brel en Piaf.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 27,55 | Inleiding 19.15 uur
Theaterdestorm.nl/scapinoballet

MUZIEK

ZA 16 NOV

Martijn Fischer zingt hits
van Hazes
Al eerder kroop dit theaterdier in de huid van André Hazes met zijn rol
in de musical ‘Hij gelooft in mij’ en de film ‘Bloed, zweet en tranen’. Nu
brengt Martijn Fischer, met band, de muziek van onze volkszanger naar
het theater! En daar leent het repertoire van Hazes zich perfect voor.
Hij bezong thema’s als de liefde, eenzaamheid en het alledaagse leven;
zowel groots en meeslepend, als klein en ingetogen. Zo werd Hazes van
iedereen! Vier met dit concert wat André Hazes ons heeft nagelaten en
geniet van een avond vól levensliederen, feestmuziek en alle grote hits!

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 35,Theaterdestorm.nl/hazes

POWERED BY
HART VAN BERKELLAND
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KLASSIEK

ZO 17 NOV

Duo Thee
PORGY AND BESS IN 59 MINUTEN
Anna Maria Roos (zang) en Cornelie Wannee (viool, zang en andere
instrumenten) vertellen in 59 minuten het verhaal van de opera ‘Porgy
and Bess’ van George Gershwin over het ‘zwarte’ Amerika in de jaren ‘30.
In de setting van een vissersdorp ontmoeten we verschillende figuren
en delen we in hun verlies, hoop en levenskracht. Met theatrale middelen en muzikale bewerkingen wordt deze opera een intieme en intense
beleving. Het principe van Duo Thee: minder is meer!
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | Entree € 14,50 | t/m 17 jr. € 7,50
Theaterdestorm.nl/duothee

MUSICAL

DO 21 NOV T/M ZO 24 NOV

Winterswijks Muziek Theater
CLUB MOULIN
“Voulez-vous coucher avec moi?” In het Parijs van 1900, temidden van kunstenaars, schilders, danseressen en andere excentriekelingen staat
een zinderende nachtclub. Club Moulin vormt het bruisende hart van Montmartre. Een jonge schrijver gaat in Parijs op zoek naar inspiratie. Daar
ontmoet hij een bekende Franse schilder en zijn vrije vrienden, die hem meenemen in hun Bohemian levensstijl. In Club Moulin ontmoet hij de
ster van de show en ze worden smoorverliefd op elkaar. Maar achter alle pracht en praal gaat een andere wereld schuil, waarin make-up het verval
niet kan verbloemen. Een rijke hertog heeft andere plannen met de nachtclub en haar grootste ster… Het Winterswijks Muziek Theater neemt u mee
in een hartstochtelijk verhaal met razende romantiek, roekeloze liefde en jaloezie groen als absint, dat verteld wordt aan de hand van ’s werelds
bekendste popnummers, waaronder ‘Like a Virgin’, ‘Rhythm of the Night’, ‘The Show Must Go On’ en ‘Lady Marmelade’.
RabobankZaal
Donderdag 21 t/m Zaterdag 23 november | 20.15 uur | Entree € 34,50
Zondag 24 november | 14.30 uur | Entree € 34,50 | t/m 12 jr. € 20,75
Theaterdestorm.nl/wmt
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MUZIEK

DO 28 NOV

Top 2000 Live
CRAZY! (TRY OUT)
Vorig jaar zorgde deze band voor een te gek muzikaal feest in ons
theater. Dat doen ze dit seizoen opnieuw. Met een nieuwe setlijst, die
uit zijn voegen barst van de herkenbare songs, beleeft u het ultieme
‘Top 2000-gevoel’ live! Tijdens dit concert geniet u van heerlijke rock-,
pop-, soul-, en nederbeathits. Let’s go ‘CRAZY!’ en laat u meeslepen
in de momenten van kippenvel, meezingen én niet meer stil kunnen
blijven zitten!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 26,Theaterdestorm.nl/top2000

POWERED BY
WENTERS SPORTSCHOOL

MUZIEK

VR 29 NOV

Seven Drunken Nights
THE STORY OF THE DUBLINERS
Sommige bands zijn onsterfelijk. The Dubliners is zo’n band. De mannen
zongen vol overgave over drank, vrouwen, gelukkige én ongelukkige liefdes en hadden een enorme schare fans. Seven Drunken Nights brengt
op zeer authentieke wijze het verhaal en de muziek van de favoriete
zonen van Ierland tot leven. Het is meer dan een concert. De show is een
eerbetoon en een mooi saluut aan de rijke, Ierse muzikale traditie en
historie. De uiterst getalenteerde castleden zijn, zowel op muzikaal als
vocaal gebied, nauw gerelateerd aan de originele Dubliners of hebben
met hen op het podium gestaan. Bereid u voor op een heerlijke avond
meezingen met grote hits als ‘The Wild Rover’, ‘Dirty Old Town’, ‘Whiskey
In The Jar’ en uiteraard ‘Seven Drunken Nights’.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 29,50
Theaterdestorm.nl/dubliners

MUZIEKTHEATER

VR 29 NOV

Zoutmus
KUIKENS VAN BETON
Na drie jaar succes op De Parade komt Zoutmus naar de theaterzalen. ‘Kuikens van beton’ is een komisch muziekspektakel waarin
de absurdistische scènes elkaar in moordend tempo opvolgen. Van
een retestrakke funk/rockband transformeren de vijf jongemannen
moeiteloos naar een droogkomische deurscène waarbij iemand een
AA-batterij nodig heeft op een begrafenis. Zoutmus leert je je eigen
maniakale lach kennen. Het enthousiasme, de branie en de energie
spat van het podium!
“Grappig, origineel en totaal verwarrend. (…) Een fascinerende ervaring.”
(De Volkskrant****) - “Zeer muzikaal en perfect op elkaar ingespeeld. (…) Zowel
waanzinnig als geniaal”. (I love theater*****)

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 19,50
Theaterdestorm.nl/zoutmus
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BOUKE
Jouw hulp bij de professionele klus

Bouke werkt voor/als:
✔ Conciërge/huismeester
✔ Woningcorporaties
✔ Recreatieparken
✔ Vastgoed/VVE
✔ De overheid
✔ Specialisten in de bouw
✔ Leden van ledenverenigingen

www.bouke.nl

Stemmen, intoneren, repareren,
reviseren van piano's en vleugels

frank Tijman

Pianostemmer-technicus

Gecertificeerd lid nr. 981092 �,},??1}�

Wolborgenmate 108 7006 DL Doetinchem tel. 0314-327 464

www.tijmanpianostemmer.nl

38 Jaar de concert stemmer
van uw Theater De Storm
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‘t is tijd voor
Wenters
Wenters Sports Club - Haitsma Mulierweg 22-24, Winterswijk - TEL 0543 51 38 78
www.wentersﬁtness.nl
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CABARET

ZA 30 NOV

Nienke Plas
VAN DE HAK OP DE TAK
Comedian Nienke Plas wordt door velen gekroond als ‘de grappigste
vrouw van Nederland’. Ze maakt (harde) grappen, neemt je mee in het
echte leven en schroomt niet om een goed geplaatste krachtterm te
gebruiken. Elke maandag om 16.00 uur upload ze haar ‘Shitty Diary’ op
haar YouTube-kanaal, een grappige vlog over haar dagelijkse leven. Haar
handelsmerk is haar Amsterdamse babbel, hilarische expressiviteit,
grove humor en een tikkie absurdisme. Met haar debuutvoorstelling
‘Van de hak op de tak’ wordt het menens. Riemen vast, want het wordt
plankgas. En of de wereld nou rond of plat is? Het zou niet moeten uitmaken, want Nienke’s kijk op de planeet is voor één avond de waarheid.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 25,Theaterdestorm.nl/nienkeplas

POWERED BY
WIKKERINK AUTOSERVICE

FAMILIE

ZO 1 DEC

De Grote Sint Show 2019 (AL)
Na het grote succes van afgelopen jaren is ‘De Grote Sint Show’ terug
met een gloednieuwe show! YouTube-idolen Party Piet Pablo en Love
Piet breken in via de LIVE videoverbinding en zingen samen met de
kids in de zaal de grootste hits, zoals ‘De Pieten Sinterklaas Move’,
‘Pietenliefde’ en de ‘Pieten Style’. Na afloop is er een meet & greet voor
een échte handtekening en een mooie foto.
De Pieten bereiden zich voor op de nacht. Alle pepernoten liggen klaar,
maar daar is Kwaadvlieg het niet mee eens. Pepernoten zijn ongezond
met teveel suiker dus steelt Kwaadvlieg de pepernoten. Party Piet Pablo
en Love Piet proberen samen met de kinderen de dief te pakken! Zal dit
ze lukken?
Let op! De verkoop van deze shows loopt via de producent. Op onze site staat een
link naar de juiste verkooppagina’s.

RabobankZaal | 10.30 uur | 13.15 uur | 16.00 uur
Entree € 22,50 (Droomplaatsen) | € 19,50 (Rang 1) | € 16,- (Rang 2)
Theaterdestorm.nl/degrotesintshow
CABARET

VR 6 DEC

Rob Scheepers
SCHEEPERS CHECKT UIT
In 2014 had deze cabaretier zijn cabaretdebuut. Daarna gebeurde er
veel: tournees verkochten uit, radio- en televisieoptredens volgden en
zijn eerste landelijke tournee sloot hij af in een vol DeLaMar-theater
in Amsterdam. Kortom: het werd volgens ons de hoogste tijd dat ook
wij kennismaken met Rob Scheepers! Dat doen we met zijn heerlijke
Nieuwjaarsconference, die hij als volgt aankondigt: “Waarom schreeuwt
iedereen tegenwoordig zo? Doe eens lief! We weten toch allemaal dat
het onmogelijk is om te schreeuwen en te luisteren tegelijk? Dus, wat
te doen in 2020? Gaan we hier onverstoord mee verder? Of zullen we in
het nieuwe decennium gewoon wat vaker luisteren naar elkaar? Praten?
Fluisteren? Misschien wordt het tijd dat we gewoon even een paar
tellen stil zijn met z’n allen…”
“De timing van Rob Scheepers - niet onbelangrijk bij cabaret - is perfect (…) vakkundig en snedig.” (Eindhovens Dagblad)

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 19,50
Theaterdestorm.nl/robscheepers
29

Met wel 275 verschillende single malt whisky’s heeft PB&G
het grootste whiskyassortiment van de Oost-Achterhoek. Ook voor likeur,
wijn, jenever, gin en cognac bent u bij ons aan het juiste adres!
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Proef, Beleef & Geniet

Meddosestraat 23 | 7101 CT Winterswijk
T: 0543 53 95 72 | info@pbeng.nl | www.proefbeleefengeniet.nl

Beatrixpark 2, 7101 BN Winterswijk
Telefoon: 0543-513436

info@lammers-wellink.nl
www.lammers-wellink.nl

Elk event draait om sfeer...

sfeer start bij het streven naar perfectie

Mooie, betaalbare ondermode
voor jong en oud en ieder figuur
Op afspraak óók bij u aan huis.

Verhuur Event Benodigdheden en Facilities
Event en Facility Management

Groenlo | Tel. 0544-462106
Groningen | Tel: 050-5423333
info@kaakeventrent.nl
www.kaakeventrent.nl

Eco-tour tocht met
elektrische buggy
In mei 2017 zijn wij gestart met het rijden van Eco-tour-tochten. Met 3 elektrische buggy’s rijdt de tour, onder leiding van een gids, langs mooie plekken van
Winterswijk. De tocht rijdt grotendeels over de onverharde wegen en u komt op
plekken waar u anders niet zou komen. Ervaar de vrijheid en het plezier in het
rijden met deze stille buggy en geniet ondertussen van de uitzichten.

Energiepark
In het energie-park kunt u
ervaren hoe duurzame energie
wordt opgewekt in de vorm van
zon-, wind- en waterenergie.
Tevens laten wij u snelle en
eenvoudige besparingstechniek
zien, duurzame verwarmingstechniek en duurzaam vervoer
van elektrische buggy tot Tesla.
Wij hopen u te mogen begroeten op ons Energiepark.

De Eco-tour tocht is een leuke activiteit voor
hikt
bedrijven, familie’s, vriendengroepen. Gesc
op het
is
unt
eindp
en
startHet
voor jong en oud!
.
Ratum
in
k
Energiepar
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Bezoekadres:
Scholtemaatweg 1,
7106 CT Winterswijk Ratum
Wij geloven in lokale
duurzame energie opwekking,
hier kunt u het beleven!!

BEZOEK ENERGIEPARK RATUM

MUZIEKTHEATER

VR 6 DEC

Joost Spijkers
SPIJKERS II
Kleinkunst in optima forma is misschien wel de meest treffende
omschrijving voor dit meeslepende programma. Met dit muzikale solo-avontuur won (Ashton Brother) Joost Spijkers de Poelifinario in 2018:
dé prijs voor de beste cabaretvoorstelling in de categorie kleinkunst.
“Joost Spijkers stak met kop en schouders boven alle voorstellingen uit”,
aldus de jury. ‘SPIJKERS II’ is een combinatie van poëtische liedteksten
en fantastische muziek met een zeldzame mengeling van jazz, balkan,
pop, rock en fado. Deze getalenteerde theatermaker zingt, versterkt
door geweldige muzikanten, zijn verhaal. Dit doet hij in een minimalistisch decor dat alle ruimte biedt aan de melancholieke energie van
Joost. U geniet van een prachtig programma: rauw, puur en vol passie.
“Geestige mimiek, danstalent en zangstem maken zijn tweede solovoorstelling
uniek.” (De Volkskrant****)

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 21,50
Theaterdestorm.nl/spijkers

MUZIEK

ZA 7 & ZO 8 DEC

Muziekvereniging Excelsior
MOVIE HIGHLIGHTS
Muziekvereniging Excelsior neemt u mee naar de ‘glitter en glamour’ van
Hollywood. Tijdens dit concert geniet u van de bekendste filmklassiekers
evenals onbekende muzikale pareltjes. Net als bij de ‘Oud Winterswijk
concerten’ met een krachtige combinatie van beeld en muziek. Het ruim
80-koppige harmonieorkest onder leiding van Henk-Jan Heijnen brengt,
met medewerking van solisten, prachtige meeslepende stukken ten
gehore van de grote componisten van filmmuziek. Denk aan o.a. John
Williams (‘Star Wars’), Hans Zimmer (‘Gladiator’), Howard Shore (‘The
Lord of the Rings’) en Ennio Morricone (‘Once upon a time in the west’).
RabobankZaal | Entree € 15,- (excl. pauzedrankje/garderobe)
Zaterdag 7 december | 20.15 uur
Zondag 8 december | 14.30 uur
Theaterdestorm.nl/excelsior
SHOW

DO 12 DEC

South African Road Trip
GOOD HOPE
Ontdek het echte Zuid-Afrika tijdens deze spetterende avond vol muziek, zang, dans, oogstrelende kostuums en een prachtig videodecor.
Laat u in hartje winter verwarmen door het bekende Khayelitsha United
Mambazo Choir, meerdere Xhosa zangeressen én Zuid-Afrikaanse
muzikanten. Bijzonder zijn de persoonlijke verhalen van de koorleden.
Zij vertellen openhartig over hun leven in de township, een leven dat
zo anders is, maar toch ook zoveel overeenkomsten vertoont met dat
van ons. Geboorte, liefde, dood: we maken het allemaal mee. Plezier,
verdriet, hoop: het zijn universele gevoelens. Maar waar hoop je op als
het perspectief op echte vooruitgang in je township klein is? Ubuntu:
ik ben omdat wij zijn, is het credo dat de cast uitdraagt, een Afrikaanse
Xhosa-levenswijze die ervan uitgaat dat alle mensen met elkaar verbonden zijn.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 34,Theaterdestorm.nl/roadtrip
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VAN OMMEN MANNENMODE
BLAUER • CAVALLARO NAPOLI • DRYKORN • ATELIER NOTERMAN • DSTREZZED
STRELLSON • LACOSTE • MASON’S • GOOD PEOPLE • WOOLRICH
WOOLDSTRAAT 36 WINTERSWIJK - WWW.MANNENMODE.COM
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SPECIAL: THEATERCOLLEGE

DO 12 DEC

George van Houts
KOM PLOTT - DEEL II
Twee seizoenen geleden overdonderde George van Houts met ‘Kom
Plot’, een theatercollege over de aanslag op de Twin Towers en de
hiermee samenhangende ‘conspiracies’. Na 75 voorstellingen en meer
dan 150.000 weergaven op YouTube vraagt dit initiatief om een vervolg,
een deel II (TT). De geopolitieke ontwikkelingen schreeuwen om duiding.
Reden te meer om dieper in te gaan op alle vragen rond de moeder van
al deze veranderingen en opgelopen spanningen: 9/11. Met als ironisch
extra een aantal complotten uit de jongste geschiedenis die achteraf
wel degelijk waarheid zijn gebleken, zoals de Gladio-affaire. Plus een
reeks absurde samenzweringen waar je hartelijk van in de lach schiet.
Bijvoorbeeld: waren er niet eigenlijk twéé Titanics? Of: heeft Stanley
Kubrick in 1968 de volledig-in-scène-gezette maanlanding gefilmd?
MondriaanZaal | 19.30 uur | Entree € 21,50
Theaterdestorm.nl/georgevanhouts

TONEEL

VR 13 DEC

De Verleiders Female
EEN VOORSTELLING ONDER DE GORDEL
De Verleiders maken stukken over macht. Eén onderwerp hebben ze laten liggen: de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Tot nu toe.
Want hier zijn De Verleiders Female: Jelka van Houten, Susan Visser, Stephanie Louwrier, Gusta Geleijnse en Eva Marie de Waal. Brandende kwesties
als maatschappelijke rolverdeling, het glazen plafond, de hardnekkige loonkloof, male privilege en #MeToo komen allemaal aan bod. Afgewisseld
door keiharde feiten die definitief afrekenen met de vraag of machtsongelijkheid nog een onderwerp is dat besproken moet worden (antwoord: ja).
Dit alles volgens het bekende en beproefde Verleiders-concept: een mix van stand-up, crosstalks, interactie met het publiek en persoonlijke verhalen. Energiek, vilein en kritisch. Ook de vrouw zelf komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. De actrices kruisen de degens en bewijzen voor eens
en altijd dat de man niet langer meer de norm is, want dat heeft nu wel lang genoeg geduurd. Na afloop kun je alleen maar concluderen: “Wat een
voorstelling met kloten.”
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 34,50
Theaterdestorm.nl/deverleiders
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FAMILIE

ZA 14 DEC

Doornroosje De Musical (4+)
Na een succesvolle reeks van elf betoverende sprookjesmusicals, die
jaarlijks bezocht worden door meer dan 100.000 bezoekers, blaast Van
Hoorne Entertainment dit seizoen ‘Doornroosje’ compleet nieuw leven
in. Het wereldberoemde verhaal over het lieftallige prinsesje dat zich
prikt aan een spinnewiel verovert opnieuw een plekje in de harten
van de kinderen en hun (groot)ouders. De rol van prinses Doornroosje
wordt gespeeld door Sita, die vorig jaar bij ons te zien was als Kleine
Zeemeermin. Uiteraard mag het bekende tovenaarsduo, Titus & Fien,
niet ontbreken in deze magische musical vol aanstekelijke liedjes,
dansjes en humor!
Kom verkleed!
Kom verkleed naar het theater en doe mee aan de Sprookjesverkleedwedstrijd!
Na afloop van de voorstelling kun je met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide meet & greet en kun je nog even lekker dansen bij de Sprookjesafterparty.

RabobankZaal | 14.30 uur | Entree € 19,50
Theaterdestorm.nl/doornroosje

MUZIEK

ZO 15 DEC

Herman Engelbertinck u.s.
Egerländer Musikanten
MUSIK AUS DER HEIMAT
Al voor het 10e jaar komen ‘Herman Engelbertinck und seine
Egerländer Musikanten’ naar ons theater. Wederom met een feestelijk
programma vol polka’s, walsen, marsen en tango’s. Tijdens een 2,5
uur durend muziekspektakel geniet u van de mooiste melodieën o.a.
bekend van ‘Ernst Mosch u.s. Orginal Egerländer Musikanten’, gespeeld
door Herman en zijn orkest. Het orkest bestaat uit louter beroepsmuzikanten, die allemaal hun sporen in de blaasmuziek hebben verdiend.
Herman Engelbertinck was 26 jaar lang muzikant bij Ernst Mosch en
weet als geen ander deze geliefde muziek op de meest originele wijze
te vertolken.
RabobankZaal | 14.30 uur | Entree € 30,- (excl. pauzedrankje/garderobe)
Theaterdestorm.nl/hermanengelbertinck

KLASSIEK

ZO 15 DEC

Floor Wittink en
Merel Naomi
FÉERIE
Merel Naomi laat de diversiteit aan klanken op de harp horen. Met
onder andere de compositie ‘Féerie’ van Tournier en ‘Danse des Lutins’
van Renie waant u zich in een sprookje. Ook geniet u van een sprookje
uit de 20e eeuw. Floor Wittink brengt een verhaal van Toon Tellegen op
muziek. Merel en Floor kunnen het best omschreven worden als een
warme combinatie van harp en saxofoon. Het gemak waarmee zij het
publiek aanspreken is net zo overtuigend als hun spel.
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | Entree € 14,50 | t/m 17 jr. € 7,50
Theaterdestorm.nl/feerie
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SHOW

WO 18 DEC

Huub Stapel
HET HUWELIJK
Herinnert u het zich nog? De geweldige voorstelling ‘Mannen komen
van Mars, Vrouwen van Venus’? Het was een absolute theaterhit van de
bij ons zo geliefde Huub Stapel. Nu komt hij opnieuw met een wervelende one-man-show, geschreven door Diederik Ebbinge (o.a. bekend
van ‘De Luizenmoeder’), naar ons theater! In ‘Het Huwelijk’ filosofeert,
confereert, zingt, dicht en speelt Huub virtuoos rond dit aloude instituut. Ook confronteert hij u met de ongemakken en gemakken, verleidingen en geneugten, de ergernissen, de sleur, de kwellingen, de liefde,
het geluk en in zijn geval: de breuk. En natuurlijk de hoop op nieuw
geluk… Deze pijnlijk grappige voorstelling is geschikt voor iedereen die
getrouwd is, getrouwd is geweest, nooit getrouwd is, van plan is om te
gaan trouwen of er niet aan moet denken om ooit te gaan trouwen.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 29,50
Theaterdestorm.nl/huubstapel

POWERED BY
HULS DUURZAME ENERGIE

MUZIEK

ZA 21 DEC

Pink Floyd Sound
THE WALL
De muzikanten van deze band brengen in een wervelende muzikale
show de legendarische rockopera van Pink Floyd. ROCK met hoofdletters: met briljant gitaarwerk én met indrukwekkende theatrale lichteffecten, vuurwerk en animaties die het muzikale epos zo geliefd maakte
bij het grote publiek. U geniet van ‘Comfortably Numb’, ‘The Thin Ice’,
‘Another Brick In The Wall’, ‘Good Bye Cruel World’ en meer roemruchte
songs van het historische rockalbum. Het podium stoomt als de Pink
Floyd Sound losgaat en u meesleept in één van de grootste meesterwerken uit de rockgeschiedenis.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 29,50
Theaterdestorm.nl/pinkfloyd

POWERED BY
VAN OMMEN

FAMILIE

ZO 29 DEC

Woezel & Pip
en de Tijdmachine (3+)
Zou jij ook willen weten hoe het is om groot te zijn? Woezel en Pip kunnen niet wachten. Als de Wijze Varen even niet kijkt, glippen ze stiekem
zijn nieuwe tijdmachine in. Op naar het land van nog niet gebeurd. Op
naar een nieuw avontuur samen met hun vriendjes Buurpoes en Charlie.
Als dat maar goed gaat… Laat je meevoeren naar de bijzonderste plekken
in de Tovertuin, zing en dans mee met nieuwe liedjes, verwonder je over
het schaduwspel en schuif naar het puntje van je stoel als alles mis lijkt
te gaan en de vriendjes zich afvragen of ze ooit nog thuiskomen… Maar
natuurlijk komen ze weer thuis! Want ze willen al hun lieve vriendjes
graag na de voorstelling in de foyer ontmoeten. Kom knuffelen met de
levensgrote pluchen Woezel en Pip en ga zelf ook op avontuur.
RabobankZaal | 14.00 uur | Entree € 18,Theaterdestorm.nl/woezelenpip
35

Bij Restaurant de Zwaan
is altijd wat te beleven!
Naast lekker eten en
drinken organiseren
wij vele verschillende
evenementen.
Houd onze agenda dus
regelmatig in de gaten!

n
Gelegen op een prachtig plekje aan de markt,
midden in het winkelcentrum van
Winterswijk. In het moderne en eigentijdse
interieur word je altijd gastvrij ontvangen.
Een kopje koffie drinken terwijl je de krant
leest, gezellig lunchen met een
vriendin, dineren met een zakelijke relatie
of borrelen met vrienden.
Het kan allemaal. De Zwaan heeft een
uitgebreide menukaart met gerechten
die dagelijks vers worden bereid.
Voor elk wat wils en in iedere prijsklasse.

Volg ons op social Media

Wil je meer van ons zien en op de hoogte blijven
volg ons dan op social media

Wooldstraat 6, 7101 NP Winterswijk
Telefoon: 0543 512300 of 0657518270
Facebook “f ” Logo

Markt 27 | Winterswijk | +31 543 535 600
www.derevolutiewinterswijk.nl
Markt 27 | Winterswijk | +31
543 535 600

www.derevolutiewinterswijk.nl

Wij wensen je een
inspirerend
theaterseizoen
Muziek inspireert en verbindt en moet dan ook
toegankelijk zijn voor iedereen. Hier dragen we
graag een steentje aan bij.

rabobank.nl/noa

Growing a better world together
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CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook – Restaurant De Zwaan
Instagram – dezwaanwinterswijk

Heel graag
tot gauw…
Gonnie Lievers
& team de Zwaan

MUZIEK

ZO 5 JAN

KWOV
NIEUWJAARSCONCERT 2020 MET DO
Het was een experiment vorig jaar, hun optreden met Ellen ten Damme.
Maar wat was het fantastisch! Dit smaakt naar meer, naar een nieuw
samenwerkingsverband, naar een nieuw optreden met een fantastische
artieste. Daarom luidt het KWOV 2020 in met niemand minder dan de
Nederlandse zangeres Do! U kunt Do kennen van de nummers ‘Heaven’
en ‘Voorbij’ (samen met Marco Borsato), haar prachtige optredens in
het tv-programma ‘De beste zangers van Nederland’ én haar deelname aan ‘The Passion’. Net als vorig jaar geniet u voor de pauze van
de slagwerkgroep en het harmonieorkest en daarna van de geweldige
vocaliste Do, begeleid door het harmonieorkest.
RabobankZaal | 14.00 uur | Entree € 24,50
Theaterdestorm.nl/kwov

MUZIEK

WO 8 JAN

Tania Kross
VAN MOZART TOT MADONNA
Operazangeres Tania Kross is uitgegroeid tot publiekslieveling in de
Nederlandse theaters. Haar wereldberoemde, warme mezzo zorgt in
combinatie met haar ontwapenende persoonlijkheid voor een ongekende populariteit van haar voorstellingen. Bijzonder, want tot Tania
bleef de klassieke muziek binnen de muren van concertzalen. Van
‘Mozart tot Madonna’ is een verrassende reis door de geschiedenis van
achttiende-eeuwse wonderkinderen en hedendaagse popprinsessen;
een muzikale ode aan hen die zich onsterfelijk maakten met hun
prachtige muziek. Deze unieke muzikale belevenis is samengesteld
door Tania en haar ensemble van vrienden, allen stuk voor stuk
topmusici.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 32,50
Theaterdestorm.nl/taniakross

POWERED BY
SCOOTMOBIELCENTRUM

CABARET

DO 9 JAN

Plien & Bianca
EN NU DAN? (TRY OUT)
Het succes van dit duo blijft onverminderd groot: Plien & Bianca! In deze
nieuwe voorstelling verrassen zij ons opnieuw met hun meesterlijke
typetjes, scherpe dialogen en sublieme timing. ‘En nu dan…?’ Boeken
natuurlijk! En daarna genieten van een heerlijke show met een onvergetelijke stoet aan typeringen, humor en hilariteit.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 29,50
Theaterdestorm.nl/plienenbianca

POWERED BY
OXENER
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SHOW

VR 10 JAN

Pepijn Gunneweg
THE GREAT WONDER
Pepijn Gunneweg, voormalig Ashton Brother, komt terug naar ons theater met een ode aan de verwondering. Een magisch schouwspel, waarin
een kleine man opzoek gaat naar het Grote Wonder. Deze 4-dimensionale show speelt zich voor, boven én tussen het publiek af. In deze
magische wereld gaat Pepijn samen met zijn Troupe muzikale Freaks
verder waar hij ooit is gestopt. Acts en trucs die al jaren zijn hoofd op
hol brachten, maar nooit eerder het toneel hebben bereikt. Simpelweg
omdat ze te ruw, te bizar of gewoon te gevaarlijk waren om voor het
voetlicht te brengen. Maar na jaren van training (en blessures) zijn ze
nu dan eindelijk klaar om hun opwachting te maken. Pas op voor gelanceerde kippen, vliegende vissen, bizarre illusies en kleine poëtische
nummers die je weer even in wonderen doen geloven. Komt dat zien!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 28,50
Theaterdestorm.nl/pepijngunneweg

CABARET

ZA 11 JAN

Lenette van Dongen
PARADIJSKLEIER
Zit u tussen droom en werkelijkheid gevangen uitgeput op de bank
en weet u het ook allemaal even niet meer? In ‘Paradijskleier’ fileert
Lenette van Dongen op hilarische wijze uw dromen en laat u weer
verliefd worden op uw eigen werkelijkheid.
“Van Dongen is ook in dit programma weer een wonder van expressiviteit.
Ze kan zaken die al honderd keer door andere cabaretiers zijn bespot, geheel
nieuw leven inblazen.” (NRC****)
”Schaamteloos geestige Lenette heeft te veel te vertellen om te stoppen.” (...)
Lenette van Dongen in deze vorm heeft ons nog veel te zeggen en laat ons
vooral onbedaarlijk lachen. Bovenal om onszelf.” (Algemeen Dagblad****)

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 23,50
Theaterdestorm.nl/lenettevandongen
DANS

DO 16 JAN

Introdans
THE BATTLE
In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. Als
eerbetoon maakt Introdans dit programma over strijd, kracht, energie
en tot het uiterste gaan. Deze universele, tijdloze thema’s worden vormgegeven door 4 eigentijdse choreografen. ‘The Battle’ opent met het
dynamische powerstuk ‘The Hunt’ van de Amerikaan Robert Battle, gedanst door 6 mannen. De Introdans-vrouwen zijn daarna te zien in een
nieuwe creatie van de Spaanse choreograaf Cayetano Soto, die hiervoor
samenwerkte met filmmaakster Inge Theunissen. Ook bent u getuige
van de Nederlandse première van Sidi Larbi Cherkaoui’s ‘Qutb’. De
vrouwenrol in dit indringende danstrio werd gecreëerd voor niemand
minder dan de Russische sterballerina Natalia Osipova. ‘The Battle’ besluit met de dans ‘Missa Brevis’, een choreografie van de grootmeester
van de Amerikaanse moderne dans: José Limón.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 24,50 | Inleiding 19.15 uur
Theaterdestorm.nl/introdans
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COMEDY

VR 17 JAN

Mijn man begrijpt me niet
VICTORIA KOBLENKO, ANOUK MAAS EN TANJA JESS
Een heerlijke feel-good comedy vol herkenbare situaties!
Leef ik met de ideale man (of vrouw)? Moet ik echt mantelzorg verlenen aan mijn irritante schoonmoeder? Is dit eigenlijk alles? Zal ik op
Second Love of Tinder gaan? Hoe houd ik mijn seksleven spannend? En
trek ik die tweede fles wijn nog open of niet...? Zomaar wat intieme vragen van drie vrouwen die elkaar leren kennen bij de cursus ‘Help, mijn
man begrijpt me niet’. Want wordt het niet eens tijd dat hun dromen
uitkomen? En moeten ze daar zélf actie voor ondernemen of valt er
nog wat af te schuiven? Wat volgt is een hilarische identiteits-APK met
ontboezemingen waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 27,50
Theaterdestorm.nl/mijnmanbegrijptmeniet

SPECIAL: THEATEREVENT

ZA 18 JAN

RUMAG. Theater-Event
Met bijna een miljoen volgers is Rumag hét lifestylemerk van
Nederland. Hun teksten zijn altijd origineel, grof, seksueel maar vooral
uiterst grappig. In deze theaterversie ben je als bezoeker onderdeel
van een show waarin je samen de grenzen opzoekt van wat kan en wat
absoluut niet kan. Werkelijk alles komt aan bod: lifestyle, humor, kleding, seks en die rare gast naast je in de bus… Immers, overal hebben
we een oordeel of mening over. Met elkaar zoeken we elke avond de
beste Rumagger van de zaal via de bekende grappige teksten. Ook zijn
er elke avond gasten uit de wereld van de humor en muziek.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 20,Theaterdestorm.nl/rumag

KLASSIEK

ZO 19 JAN

Trio te Voortwis
met Xandra Storm
LA CHANSON EN BALADE
Deze middag geniet u van de hoogtepunten uit het concertprogramma
‘La chanson en balade’ waarin Yolanda en Willem te Voortwis met hun
vaste orgeldraaier Xandra Storm vergezichten beschrijven die ze zien in
hun achteruitkijkspiegel. Op reis in een land waar achteromkijken tot
kunst is verheven. Met melodieën en teksten die steeds opnieuw weten
te raken, omdat gisteren simpelweg nog iets aan ons kwijt wil. Deze drie
muzikale persoonlijkheden meten zich met het chanson zoals alleen
echte liefhebbers dat kunnen. Elk vanuit een eigen unieke invalshoek. Elk
gebaseerd op vakmanschap. Als speciale gast speelt de getalenteerde
jonge muzikant Eamon te Voortwis (piano) een bijzondere rol.
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | Entree € 14,50 | t/m 17 jr. € 7,50
Theaterdestorm.nl/chansonenbalade
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Winterwarm
toonaangevend in luchtverwarming
De Winterwarm HR is
een gasgestookte,
condenserende luchtverwarmer met een
hoog rendement en
een compact formaat.
Beschikbaar in 9
capaciteiten van
10 tot 120 kW.

UW KUNSTGEBIT VERDIENT EEN ERKEND SPECIALIST

• Gebitsprotheses • Implantaten • Klikgebit
• Reparaties • Advies/informatie

Winterwarm biedt voor
iedere bedrijfsruimte een
passende verwarmingsoplossing.
Hoog comfort, een laag energieverbruik
en duurzaamheid zijn speerpunten bij
de ontwikkeling en productie van
onze luchtverwarmers.

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK KIND
Tuunterstraat 35 | 7101 EE Winterswijk | tel: 0543-519 901
www.tandprotheticuskind.nl

✓ Innovatief ✓ Snelle levering via groothandel ✓ Eigen advisering
✓ Telefonische helpdesk ✓ 80 jaar ervaring

Winterwarm
heating solutions

................................................................................................................................

Industrieweg 8 Winterswijk The Netherlands
P.O.Box 36 NL-7100 AA Winterswijk The Netherlands
Tel. +31 (0)543 54 63 00 Fax +31 (0)543 54 63 10
www.winterwarm.nl info@winterwarm.nl

Onze openingstijden zijn:
Ma-do : 07.00 - 20.00 uur
Vrijdag : 07.00 - 21.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 19.00 uur
Zondag : Gesloten

h

Wij hebben u graag als klant!

Buiten onze openingstijden om,
kunt u gebruik maken van onze
betaalautomaat, welke naast uw
creditcards ook uw bank- of giropas accepteert.

• Soft touch Autowasserette
(ook voor bestelbussen)
• Levering gasolie, petroleum, autodiesel
(ook levering aan huis)
• Vulstation voor flessengas
• Verkoop nieuwe gasflessen / campinggas
• Auto-accessoires
• Verkoop gas- en petroleumkachels
• Verkoop van smeermiddelen

AV I A S E L F S E R V I C E S TAT I O N

-

OLIE EN GASHANDEL

Koningsweg 30, 7102 DV Winterswijk, Tel.: 0543-518025
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HORROR/TONEEL

DO 23 JAN

Ghost Stories (16+)
BANG ZIJN WAS NOG NOOIT ZO LEUK!
Als je denkt dat je alles hebt gezien, komt de West End hit ‘Ghost
Stories’ naar Nederland. Een 80-minuten durende achtbaan van spanning en huiveringwekkende momenten die wereldwijd al door ruim
500.000 bezoekers werd gezien. Dr. Kuiper, een professor in parapsychologie, geeft een lezing over spookverhalen. Drie van de door hem
verzamelde verhalen zijn hem in het bijzonder bijgebleven: dat van
een nachtwaker, een jonge bestuurder en een zakenman die zijn eerste
kind verwacht. Hebben die drie onverklaarbare ervaringen iets met
elkaar te maken...?
Met: André Dongelmans, Laus Steenbeeke e.a.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 24,50
Theaterdestorm.nl/ghoststories

VR 24 T/M ZO 26 JAN

Nationaal Theaterweekend
We doen weer mee! Het laatste weekend van januari bent u van harte
welkom bij de mooiste voorstellingen tegen een wel heel vriendelijk
prijsje. Dit kan omdat Het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het Nationaal
Theaterfonds graag aan iedereen willen laten zien hoe leuk theater kan
zijn. En laat dat nu precies zijn wat wij ook het liefste doen...
Het programma voor dit weekend maken we in het najaar met naam
en toenaam bekend. Wilt u zich laten verrassen? Dan kunt u vanaf nú
alvast ‘blind’ uw tickets boeken.
Programma
Vrijdag 24 januari
• Magisch Cabaret (12+) | RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 10,• Cabaret | MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 10,Zaterdag 25 januari
• Dans (4+) | MondriaanZaal | 14.30 uur | Entree € 5,• Muziek | RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 10,Theaterdestorm.nl/nationaaltheaterweekend

MUZIEK

ZO 26 JAN

Winterdrums
MUZIEKVERENIGING EXCELSIOR I.S.M. INTERDRUM
‘Winterdrums’, dat ooit begon met 4 deelnemers in onze kleine zaal, is
uitgegroeid tot het grootste slagwerkfestival van Nederland. Nu is er
alweer de 11e editie waarbij u smult van de veelzijdigheid van slagwerk
op meerdere podia. Een absolute must voor iedere slagwerkliefhebber in
de regio! Het slagwerk kent een enorme diversiteit aan instrumentarium.
Ook de muziekstijlen zijn zeer uiteenlopend: van melodisch tot ritmisch
en van intiem tot bombastisch. En hoewel de verschillen groot zijn, hebben alle muzikanten één ding gemeen: hun enorme passie voor slagwerk!
RabobankZaal & FeestZaal | 12.00 uur - 17.00 uur
Entree € 5,- (excl. pauzedrankje/garderobe)
Theaterdestorm.nl/winterdrums
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CABARET

ZA 1 FEB

Helligen Hendrik
OALD ZEER (REPRISE)
Vorig theaterseizoen speelde deze toornige Tukker maar liefst twee keer
voor een bomvolle zaal in ons theater en dat was te weinig om alle
liefhebbers van een kaart te voorzien. Daarom komt hij terug!
Net als vorig seizoen: zwartgalliger en chagrijniger dan ooit. Want
Hendrik staat namelijk aan de vooravond van zijn 65ste verjaardag en
dat maakt hem alles behalve vrolijk. Sterker nog: hij gruwelt van alle
feestelijkheden die hem zonder twijfel te wachten staan. Felicitaties,
cadeautjes, schijtlollige spandoeken in de tuin? “Vot met den pröttel!”
Tegelijkertijd beseft Hendrik dat hij ruim over de helft van zijn aardse
bestaan is en dat levert automatisch een hoop pijnlijke bespiegelingen
op. ‘Oald zeer’ dus.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 23,50
Theaterdestorm.nl/helligenhendrik

CABARET

ZA 1 FEB

Nathalie Baartman
BREEK
‘Breek’ is een subtiel-hilarische voorstelling over ontheemd zijn. Met
het ongemak van stilte. Op het randje van de gekte. Nathalie zegt hierover: “Neem een breek, joh. Verstil de gewoonte, troost de verwarde
mens en luister. Het jeukt in je hoofd naar ongehoorde stemmen. Het
varken knort je. Bevrijd haar. Laat het barsten en regenen. Druppel en
huppel. Breek die hartkorst en gooi je telefoon in het hooi. Bladder af
en adem weer.”
“Baartman is een expressieve speler die je door de intensiteit van haar spel
voortdurend meeneemt in haar belevingswereld. Baartmans verhalen fascineren
en bevatten poëtische en vervreemdende zinnetjes.” (NRC)
“Ze beschikt over een buitengewoon origineel en grappig observatievermogen
en vertelt hilarische verhalen over haar leven dat altijd heeft aangevoeld als een
jas die niet past.” (De Telegraaf)

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 18,50
Theaterdestorm.nl/nathaliebaartman

MUZIEK

DO 6 FEB

The Best of Britain
THE FIFTH - JUBILEUMTOURNEE
Motel Westcoast is bij ons ongekend populair en ook het ‘Best of
Britain’-concert van dit gezelschap zorgde twee seizoenen geleden
voor een bomvolle enthousiaste zaal. Neem The Beatles, Coldplay én
zo’n beetje alles daar tussenin, dan zit je wel goed als je het over het
repertoire hebt van The Best of Britain! Met de allergrootste hits uit
‘Great Britain’ verwennen de topmuzikanten u met een avondvullend
muziekspektakel: een feest van herkenning!
Met: Syb van der Ploeg, Maarten Peters, Edward Reekers, Brenda Bee en hun
5-koppige band.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 28,50
Theaterdestorm.nl/bestofbritain
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TONEEL

DO 6 FEB

Debby Petter
DE LIEFDE VOORBIJ
Een voorstelling over de liefde, waarbij gelijk de vraag opkomt of geluk
wel echt bestaat… Een man en een vrouw zijn bijna dertig jaar getrouwd. Op een avond vertelt hij zijn vrouw dat hij een geheim heeft. Er
volgt een ruzie en hij verlaat boos het huis. Twee uur later is hij dood.
Zou het zelfmoord zijn of gewoon een dom ongeluk? Debby Petter vertelt het in een meeslepende, lichte en tegelijkertijd radeloze monoloog
over liefde, geluk en over de vraag wat geluk nu eigenlijk is.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 18,50
Theaterdestorm.nl/debbypetter

CABARET

ZA 8 FEB

Tis Hier Geen Hotel
ELLEN DIKKER, DIANNE LIESKER EN
HANNEKE DRENTH
Gesmijt met deuren, muziek tergend hard, continue rotzooi in de
badkamer, complete chaos in de slaapkamer; het leven met pubers is
nooit saai. Als ouder ga je iedere dag door de emotionele rollercoaster
die het puberouderschap met zich meebrengt en wordt je aanwezigheid als ouder alleen gewaardeerd als je de koelkast op tijd aanvult,
een doorlopende pinautomaat wilt zijn en op afroep voor taxichauffeur
wilt spelen. In deze voorstelling laten drie cabaretières op nuchtere
en humoristische wijze zien hoe je met een beetje gezond verstand en
zonder al te veel kleerscheuren die pubers overleeft. Met veel liefde en
geduld, en vooruit, ook met heel veel wijn…
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 24,50
Theaterdestorm.nl/tishiergeenhotel

CABARET

ZA 8 FEB

Daan Boom
DE EERSTE
Je hebt van die mensen die nooit een keuze kunnen maken. Van die mensen die eigenlijk alles wel willen. Dat geldt ook voor Daan Boom. Want
Daan had eigenlijk rapper, acteur, illusionist, dolfijnentrainer, profvoetballer, balletdanser, muzikant, president van Amerika, volkszanger of Frank
Sinatra moeten worden… Inmiddels heeft hij best een hoop gedaan hoor.
Zo maakte hij het televisieprogramma ‘Streetlab’, dirigeerde hij ‘De Vijfde
van Beethoven’ en kreeg hij Maarten van Rossem net niet aan het lachen.
Daar gaat hij over vertellen in zijn eerste one-man-show in het theater.
Wat hij gaat doen? Wat denkt uzelf? Vooral héél veel, zoals alleen hij dat
kan.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 19,50
Theaterdestorm.nl/daanboom
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Oogcentrum Eibergen
Uw oogspecialisten in de Achterhoek voor
oogheelkundige behandelingen waaronder:
, Grijze staar (cataract): diverse soorten kunstlenzen
, Moderne apparatuur, o.a. OCT scan en laser voor
nastaar
, Verhoogde oogdruk/glaucoom, o.a. SLT laser
, Maculadegeneratie
, Kinderspreekuren: amblyopie, orthoptische
onderzoeken, scheelzien
, Netvliesaandoeningen
, Oogleden: operatief en niet-operatief
, Hoornvliesaandoeningen
, Diabetes gerelateerde aandoeningen
, Glasvochtvertroebelingen (mouches volantes)
, Briladviezen
, CBR keuringen

MeisterSinger Pangaea
Day/Date, automaat

Bij Oogcentrum Eibergen kunnen patiënten op korte termijn
een afspraak maken. Onze medewerkers zijn telefonisch op
werkdagen bereikbaar van 08.30 – 12.30 en 14.00 - 17.00.
Het team van Oogcentrum Eibergen garandeert u optimale
aandacht, voorlichting en zorg.

Albanu, Boccia, Buddha to Buddha, Danish Design, Diesel, Fjory, Fossil, Jacob Jensen,
Jéh Jewels, Maurice Lacroix, MeisterSinger, Michael Kors, Mi Moneda, Miss Spring, Nol,
Oris, Pandora, Pulsar, Rabinovich, ROOS1835, R&C, See You Gedenksieraden, Seiko,
Ti Sento, Tissot, Tommy Hilfiger, Trollbeads

OOGCENTRUM
EIBERGEN
Oogcentrum Eibergen, Nijverheidsstraat 8 - 04
7151 HN Eibergen, Telefoon 0545 47 80 80
info@oogcentrum-eibergen.nl
www.oogcentrum-eibergen.nl

Wooldstraat 22

7101 NR

Winterswijk

tel.0543-512378

www.milikan.nl

IN DE SPOTLIGHTS
Een gezellige woonwinkel waar u persoonlijk advies krijgt en meubelen naar uw wens
worden samengesteld en besteld. Service, klantgerichtheid en kwaliteit staan hier
net als bij De Jager Wonen hoog in het vaandel. De gezellige winkel die constant in
beweging is.

Senzo Living | Ratumsestraat 96 | 7101 MV Winterswijk
t e l . 0 5 4 3 - 5 3 0 5 2 0 | w w w. s e n z o l i v i n g . n l
Openingstijden: Maandag:13:00–18:00 uur Dinsdag t/m donderdag: 09:30–18:00 uur Vrijdag: 09:30–20:30 uur
Zaterdag: 09:30–17:00 uur Elke eerste zondag van de maand:13:00–17:00 uur (koopzondag)
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CABARET

WO 12 & DO 13 FEB

Claudia de Breij
#NU
Ze is vrolijk hoor, daar niet van, maar ook een beetje bang. Dat de
oorlog komt. En dat je dan moet schuilen. Jaja. Je kunt er over zingen. Je
kunt er ook iets aan doen. Maar hoe? Ga je de golven van de geschiedenis te lijf zoals Willem van Oranje, zoals Mahatma Ghandi of toch zoals Piet van de lokale fanfare uit het dorp van haar jeugd? En wanneer?
Dat weet ze wél: NU.
“In ‘NU’ bedrijft Claudia de Breij cabaret op het hoogste niveau, waarbij ze het
thema van het individu als speelbal in een wereld op drift even geëngageerd als
geestig uitwerkt, zonder dat die twee elkaar in de weg zitten. (...) de beste show
uit de carrière van Claudia de Breij.” (De Stentor*****)

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 28,50
Theaterdestorm.nl/claudiadebreij

SHOW

VR 14 FEB

Dominic Seldis
MUSIC, MAESTRO!
Dominic Seldis maakte zich de afgelopen jaren ongekend populair
door de tv-serie ‘Maestro’ en ‘De Nieuwe Stradivarius’. Sindsdien is
Dominic Nederland’s favoriete Engelsman. Als contrabassist, dirigent
en presentator laat hij geen gelegenheid voorbijgaan om klassieke muziek te promoten onder een zo breed mogelijk publiek. In dit muzikale
avontuur brengt de energieke Brit samen met zijn orkest, bestaande
uit negen topmusici, een show in het Engels vol humoristische persoonlijke verhalen, verbluffende videobeelden en natuurlijk prachtige
muziek. U krijgt zelfs vier Dominics voor de prijs van één. En wie weet
bent u de geluksvogel die voor even dirigent mag zijn… Een voorstelling voor iedereen die houdt van Britse humor, geweldige muziek en
entertainment!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 35,Theaterdestorm.nl/dominicseldis

MUZIEK

ZA 15 FEB

Valentijnsconcert
Eendracht (Unity) en Excelsior (leerlingenorkest)
Laat u meeslepen door de klanken van de liefde… Muziek waar de vonken
vanaf spatten en de vlinders van door je buik dwarrelen. Deze avond
vindt de eerste ontmoeting plaats tussen de opleidingsorkesten van
muziekvereniging Eendracht en muziekvereniging Excelsior. De dirigenten,
Gerd Wensink en Gerald Roerdinkholder, creëerden een afwisselende en
liefdevolle mix van harmonie- en fanfaremuziek. Wilt u ontdekken wat er
tussen deze verenigingen opbloeit? Kom dan luisteren en beleef het mee!

MondriaanZaal | 19.30 uur | Vrije gift
Theaterdestorm.nl/valentijnsconcert
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MUZIEK

ZA 15 FEB

Jubileumconcert Classic WM
CAMMINO PELLEGRINO
Het geliefde operakoor Classic WM viert in 2020 haar 10-jarig jubileum.
Tijdens dit concert nemen de 60 Achterhoekse koorleden u mee naar
het eindpunt van hun Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella (ook
wel Jacobsweg genoemd) in de Jacobskerk in hartje Winterswijk.
In deze bijzondere ambiance staat elkaar ontmoeten centraal. Zo
geniet u van een wonderschone muzikale ontmoeting tussen fraaie
kerkelijke koorwerken en opera’s. Veel bekende werken waaronder Het
Pelgrimskoor uit de ‘Tannhäuser’, ‘Lacrimosa’ en ‘Ave Verum’ van Mozart,
‘Misere mei’ van Allegri, ’Pie Jesu’ van Fauré en operawerken van o.a.
Verdi, Bellini, Puccini en Donizetti komen voorbij tijdens dit concert.
Uiteraard hoopt Classic WM ook u te ontmoeten op deze plek van
schoonheid en verstilling om samen dit fantastische jubileum te vieren!
Jacobskerk | 20.00 uur | Entree € 25,- (Middenschip) | € 20,- (Zijkant)
Theaterdestorm.nl/classicwm
SHOW

ZA 15 FEB

Ellen ten Damme
CASABLANCA
Na het grote succes van de show ‘Paris-Berlin’ kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven. Deze keer gaat Ten Damme nog zuidelijker, met
Parijs als startpunt voor deze zinnenprikkelende reis. Exotische, spannende ontmoetingen op weg naar Casablanca leveren de prachtigste
Franse liederen op, maar of ze ooit aankomt, is nog maar de vraag…
Samen met haar 8-koppige superband The Magpie Orchestra brengt
deze top-entertainer een muzikale ode aan de chansonniers en entertainers van de vorige eeuw, overgoten met een vleugje mystiek vanuit
de oude culturen. Met muziek van onder andere Charles Aznavour,
Francoise Hardy, Edith Piaf, maar ook van Natacha Atlas, Fairuz,
Indila, Rammstein en Josephine Baker. Dit maakt ‘Casablanca’ tot een
spannende mix van culturen. Français met een vleugje Arabique!; laat
dat maar aan Ellen over! Of zoals ze zelf zegt: “Chantez! en Dansez!
Maintenant, verdomme!”
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 30,Theaterdestorm.nl/ellentendamme

KLASSIEK

ZO 16 FEB

Euregiokwartet
BEETHOVEN EIGENTIJDS
Het Euregio Strijkkwartet met musici uit Japan, Canada, Duitsland en
Nederland heeft een prachtige samenstelling: Nachiko Ueno (1e viool),
Joan Dillon (2e viool), Benno Rickert (cello) en Miriam van Dixhoorn
(altviool). Het eerste thema van de cello neemt u mee naar één van de
beroemdste kwartetten: het ‘Rasoumofsky’ op. 59 nr. 1, van Beethoven.
De kleurrijke wereld die hij neerzet door het vertalen van uiteenlopende emoties in muziek heeft een tijdloos karakter.
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | Entree € 14,50 | t/m 17 jr. € 7,50
Theaterdestorm.nl/euregiokwartet
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MUZIEK

WO 19 FEB

Sun Records
EEN SWINGEND EERBETOON AAN ‘THE BIRTHPLACE
OF ROCK ‘N’ ROLL’
Deze wervelende productie vertelt het verhaal van Sun Studio te
Memphis, Tennessee; dé bakermat van de rock-‘n-roll en hedendaagse muziek. Studio-eigenaar Sam Philips nam artiesten op, die buiten
Memphis werden geboycot en ontdekte onder andere: B.B. King, Carl
Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis en Elvis Presley.
Dit concert brengt de gouden tijden van Sun Records weer tot leven
in het theater! Een zeer getalenteerde, jonge cast zingt en speelt met
verve alle grote artiesten van Sun Records en hun wereldhits!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 32,50
Theaterdestorm.nl/sunrecords

MUZIEK

VR 21 FEB

The Rod Stewart Story
SOME GUYS HAVE ALL THE LUCK
Eindelijk een grote show rondom één van de grootste iconen van de
rockmuziek: Rod Stewart. Dit concert, met live band, was al een grote
hit in Engeland en komt nu naar Winterswijk zodat ook wij kunnen
genieten van de muziek en het verhaal van deze wereldster. De fantastische zanger Paul Metcalfe staat op het toneel als Rod Stewart en dat
doet hij goed. Heel goed zelfs. De zus van Rod Stewart zegt hierover:
“Paul’s voice and mannerisms were the closest I’ve ever seen to Rod
himself.”
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 29,50
Theaterdestorm.nl/rodstewart

FAMILIE

DO 27 FEB

Dolfje Weerwolfje
en Foeksia de Miniheks (6+)
Een heerlijke familiemusical vol leuke liedjes, mystieke wezens,
grappige tovertrucs en betoverende liefdesdrankjes! Gebaseerd op de
spannende boeken van Paul van Loon. Wrow! Op een nacht rent Dolfje
Weerwolfje per ongeluk het Weerwolvenbos uit, het Heksenbos in. Van
opa Weerwolf mag hij daar absoluut niet komen, want weerwolven
en heksen gaan niet samen. Dan leert hij zijn vriendinnetje Foeksia
kennen, een grappig en lief miniheksje, dat bij haar vader de tovenaar,
woont. Maar als de moerasheks erachter komt dat er een weerwolf in
het Heksenbos is, wordt Dolfje gevangen genomen. Foeksia weet niet
wat ze moet doen. Zal Dolfje ooit nog vrijkomen?
RabobankZaal | 19.00 uur | Entree € 19,50
Theaterdestorm.nl/dolfjeweerwolfje
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State of Art Store Winterswijk
Natuurlijk mag een State of Art Store in
Winterswijk niet ontbreken, aangezien de
roots van dit prachtige merk even verderop
in Lichtenvoorde liggen. State of Art brengt
8 collecties per jaar, inclusief de State of Art
Racing collectie en is verkrijgbaar t/m 4XL.

Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

12:00 - 18:00 uur
10:00 - 18:00 uur
09:30 - 18:00 uur
10:00 - 18:00 uur
10:00 - 21:00 uur
09:30 - 17:00 uur
12:00 - 17:00 uur
(laatste zondag van de maand)

Wooldstraat 18 - 7101 NR Winterswijk - Tel. +31 (0)543 72 59 99 - www.stateofart.com

– Meer naamsbekendheid
– Meer klanten en online omzet
– Visueel, meetbaar en betaalbaar
– Gratis online marketingtips

de Lakkenwinkel. nl
Voor alles omtrent autolakken,
spuitfolie en spuitbussen op kleur.

Tinbergenstraat 46 Winterswijk
T 0543 535322
www.autoschadewinterswijk.nl

STERK IN BESCHERMEN EN VERFRAAIEN

www.ridderschilders.nl

Ambachtsstraat 45

7102 DW Winterswijk

WAUW! WAT EEN TEGELS
VOOR DE MOOISTE TEGELS
EN DE BESTE PRIJS

T (0543) 512362 E: info@ridderschilders.nl

R DE GRENS
HOEFT U NIET OVE
VERGELIJK
KOM AAN KIJK EN

- Tegels rechstreeks af fabriek.
- Top tegels voor de laagste prijs.
- Duitse prijzen en goedkoper.
- Leggen door vakkundige tegelzetters.
- De koffie staat klaar.
info@wenterstegelsenvloeren.nl
www.wenterstegelsenvloeren.nl
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Misterweg 202-1 7102 EP Winterswijk
T 0543 216180

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m do 13.00 - 17.30 uur
Vr 13.00 - 17.30 uur

Zat 9.00 - 16.00 uur
En op afspraak

MUSICAL

WO 26 FEB

Verliefd op Ibiza
Dit is een verhaal over grenzeloze hartstocht. Over buiten de lijntjes durven liefhebben. Over het doorbreken van vooroordelen en over het wonderlijke fenomeen dat we weg van huis, onder de verraderlijke vakantiezon, allemaal net even wat meer durven. Want jong of oud, liefde is voor iedereen.
Op Ibiza zijn geen grenzen, daar kun je zonder vooroordelen met een kloppend hart buiten de lijntjes van de liefde kleuren!
Dat doet ook de familie van het vergeten popicoon Lex. Zij worden deze zomer hopeloos verliefd. Op nieuwe gezichten, op oude bekenden, op nieuwe
kansen, op waanideeën en op het zonnige Spaanse eiland zelf. Oude romances worden, tegen beter weten in, afgestoft en nieuwe liefdes zoeken onzeker hun weg; de hormonen stuiteren over de bar! Maar tijdens deze hete zomer komen zij erachter dat liefde zich niet aan gebaande paden houdt. Én
dat Ibiza meer is dan feestjes bij ondergaande zon…
Met: Johnny Kraaijkamp, Guido Spek, Mylène d’Anjou, Chris Tates, Laura Ponticorvo (gedeelde rol met Charlene Sancho), Juneoer Mers e.a.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 39,50
Theaterdestorm.nl/verliefdopibiza

POWERED BY
HOREN & ZIEN

COMEDY

VR 28 FEB

Heel Holland Lacht
THEATER VAN DE KLUCHT
Niet alles is koek en ei. Een koekje van eigen deeg? Of wordt de soep
niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend? Niets is wat het lijkt…
Arijan van Bavel brengt na het succes van ‘Medisch Centrum Best’ dit
seizoen opnieuw een tv-hit op de planken. Deze klucht is een knipoog
naar het immens populaire bakprogramma van dit moment. “Maar
wie een bakwedstrijd verwacht, vindt de hond in de pot... Wij hebben
er een heerlijk ‘kluchtig’ sausje overheen gegooid en toveren Theater
De Storm om tot de gekste taartenwinkel die je maar kunt bedenken!”,
aldus Arijan. Dit resulteert zonder twijfel in een smakelijke comedy die
garant staat voor een avond onbezonnen lachen.
Met: Arijan van Bavel, Sabine Beens en Onno Innemee.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 25,Theaterdestorm.nl/heelhollandlacht

POWERED BY
CITY WONEN
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CABARET

ZA 29 FEB

Silent Comedy
Een koptelefoon, vier rete-grappige cabaretiers en het hele theater als
decor. Een totaalbeleving waar jij de controle over hebt! Zet bij binnenkomst alvast je koptelefoon op en ervaar wat er gebeurt. Met z’n allen in
hetzelfde schuitje, maar… in welk schuitje zit jij? Je ziet het één en hoort
het ander. En waarom lacht je buurman zo hard? Je hebt het al snel door!
Met je koptelefoon kun je switchen tussen de microfoons van vier impro-cabaretiers en dat levert nogal hilarische momenten op. Want waar
de ene helft van het publiek kijkt en luistert naar twee comedians die
een blind date naspelen, luistert de andere helft naar dat wat er in het
hoofd omgaat van de twee ‘daters’. Maak het vooral mee, want de makers
beloven dat ‘Silent Comedy’ één van de grappigste voorstellingen van dit
seizoen is!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 22,50
Theaterdestorm.nl/silentcomedy
TONEEL

DO 5 MRT

Cocktails
VINCENT CROISET, TIJN DOCTER E.A.
In een verhaal dat zowel spannend als humoristisch is, laten vijf
vrienden hun licht schijnen op de waarde van vriendschap. Tijdens
een heerlijke avond aan het strand, Mojito of Margarita in de hand,
neemt hun leven plots een onverwachte en ingrijpende wending die de
onderlinge verhoudingen ernstig op de proef stelt. In een cocktail van
emoties, meningen en pijnlijke onthullingen komen hun, op het oog
geslaagde, levens ineens in een geheel ander licht te staan. Hoe help je
iemand zonder dat het medelijden wordt? En hoe ga je om met je eigen
schuldgevoel?
Met: Vincent Croiset, Tijn Docter, Matteo van der Grijn, David Lucieer
en Xander van Vledder.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 28,50
Inleiding 19.15 uur
Theaterdestorm.nl/cocktails

POWERED BY
WASSINK INSTALLATIE

MUZIEK

VR 6 MRT

Danny Vera
THE LONE STRANGER
Danny Vera, de Zeeuw met voorliefde voor Amerikaanse muziek, werd
bij het grote publiek bekend door zijn memorabele optredens bij
‘Veronica Inside’ en ‘De Wereld Draait Door’. Zijn theaterconcerten
telden alleen maar volle zalen. Nu gaat Danny solo het theater in en
komt hij ook naar Winterswijk. In ‘The Lone Stranger’ gaat Vera terug
naar waar het nu eigenlijk om draait: een man met zijn gitaar, liedjes
en zijn verhaal. U wacht een intiem concert met songs uit twintig jaar
eigen repertoire, wonderlijke anekdotes en persoonlijke verhalen.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 22,50
Theaterdestorm.nl/dannyvera
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POWERED BY
BADERIE

UITVERKOCH

wachtlijst open

t 14 dagen voor

T

de voorstelling

SPECIAL: THEATEREVENT

ZA 7 MRT

Leer van Fred Live
Als bekendste stylist van de Nederlandse televisie was hij jarenlang
coach van ‘Holland’s Next Top Model’. Hij kleedt presentatrices en
artiesten, heeft zijn eigen YouTube-kanaal en meer dan 637.000 volgers
op Instagram. Na het succes van zijn theatershow vorig seizoen, komt
Fred van Leer nu ook naar Winterswijk. Een hilarische avond uit voor de
nieuwsgierige vrouw die the do’s and dont’s wil weten qua kleding, die
tips en tricks wil horen of haar eigen verhaal wil vertellen. Want Fred
luistert en adviseert. Of, zoals hij het zelf zegt: “Het feit dat je de jurk
past, wil nog niet zeggen dat het je maat is.”
Op verzoek van de producent ging deze voorstelling landelijk op 14 februari
2019 in de verkoop en was bijna direct volledig uitverkocht. Wilt u toch nog kans
maken? Op 22 februari 2020 om 10.00 uur openen wij een wachtlijst.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 30,Theaterdestorm.nl/leervanfred

CABARET

ZA 7 MRT

Rayen Panday
TRIGGER
Waarom is al het nieuws tegenwoordig ‘Breaking News’? Waarom moet
je het er tegenwoordig bij zetten als je een foto hebt genomen zónder
filters? Waarom hebben we het nodig om constant door van alles en
nog wat te worden getriggerd? Wat is er nog echt speciaal als je alles,
inclusief jezelf, maar de hele tijd bijzonder moet vinden… Het triggerde
deze talentvolle comedian in ieder geval om er een heerlijke voorstelling van te maken. Rayen haalt de trekker over en dwingt in ‘Trigger’
het ene na het andere lachsalvo af. Dit doet hij terwijl hij op zijn eigen
natuurlijke manier van performen de grappigste verhalen over zichzelf
en zijn leven vertelt en zingt, waarbij hij zichzelf op piano begeleidt.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 18,50
Theaterdestorm.nl/rayenpanday
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Goud

Uitvaartzorg

S C H I L D E R -, O N D E R H O U D S -,
R E S TA U R AT I E W E R K Z A A M H E D E N E N K L E U R A D V I E S
T 0543 - 515384

M 06 - 40629314

info@heesenschilderwerken.nl
www.heesenschilderwerken.nl

Mercedes Goud

0543 55 00 93

Schoolstraat 22 | 7101 GB Winterswijk

goud-uitvaartzorg
Voorheen Iris Uitvaartzorg

 SCOOTMOBIELEN
 GEBRUIKTE SCOOTMOBIELEN
 ACCESSOIRES
2 DAGEN PER WEEK GEOPEND.
OP MAANDAG EN VRIJDAG
 VERHUUR
VAN 10.00-12.00 EN VAN 14.00 - 18.00 UUR.
 RIJLESSEN www.scootmobielcentrumachterhoek.nl

Uitgebreide collectie, óók in accessoires en Accu’s

Grote
collectie
manden

Veilig
de hond
meenemen

Heeft u problemen
met de montage ?
U kunt altijd bij ons langskomen. Wij monteren dan
de batterijen gratis in.

FRANK MASSOP | KONINGSWEG 36B | 7102 DN WINTERSWIJK | Tel. 06-5353 4440
KOM EEN PROEFRIT MAKEN AAN DE KONINGSWEG 36B Openingstijden maandag en vrijdag 10.00-12.00 uur en 14.00-18.00 uur
Afspraak na openingstijden is mogelijk.
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MUZIEK

WO 11 MRT

Sounds of Silence
JOP WIJLACKER & DENNIS KOLEN
Jop Wijlacker en Dennis Kolen halen hun jeugdherinneringen op met
de mooiste Simon & Garfunkel songs; van het ingetogen ‘Sound of
Silence’, ‘Scarborough Fair’ en ‘Homeward Bound’ tot het opgewekte ‘Mrs Robinson’, ‘The Boxer’ en ‘Cecilia’. Dit doen zij met sfeervolle
beelden, afgewisseld met spraakmakende anekdotes en persoonlijke
herinneringen. Door de harmonieuze stemmen, prachtige melodieën
en diepgaande teksten ontstaat er een intieme en intense sfeer. Dit
duo brengt ons dichter bij Simon & Garfunkel dan we ooit durfden te
dromen…
“Met het puike gitaarspel van Kolen en de gevoelige tweestemmige harmonieën
weten ze precies de essentie van de liedjes te raken.” (Heerenveense Courant)

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 21,50
Theaterdestorm.nl/soundsofsilence

MUZIKALE COMEDY

DO 12 MRT

Opvliegers 5
OP SAFARI
Deze keer maken de vriendinnen van Opvliegers Zuid-Afrika onveilig: The Big 4 gaat op zoek naar The Big 5! Loes (Rian Gerritsen), Joke (Anouk van Nes),
Shirley (Joanne Telesford) en Moniek (Sandra Mattie) verliezen zich in safari’s, wijn proeven en bloedhete overnachtingen in een tent. Loes is gevraagd
voor een fotoshoot in een nieuw maandblad. En gewoon omdat het kan, plakken de vriendinnen daar meteen een kleine vakantie aan vast. Alleen
is er van alles aan de hand. Moniek heeft een diagnose gekregen die veel impact op haar leven heeft. Shirley heeft de mannen volledig afgezworen.
Joke’s huis is afgebrand en krijgt daardoor de kans om alles opnieuw te doen en Loes is verliefd. Maar waar ze zich de afgelopen jaren als ‘oude fiets’
op de jongere mannen heeft gestort, is Nico 71 en miljonair… Kortom: een échte vriendinnencomedy over de fase waar we liever niet over praten, maar
waar toch onbedaarlijk om gelachen kan worden!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 27,Theaterdestorm.nl/opvliegers
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MUZIEK

DO 12 MRT

Alex Roeka
RAUWE GENADE
In november 2017 ontving deze zanger en liedjesschrijver de
Nederlandse Oeuvreprijs Kleinkunst en Cabaret. De hoogste tijd dus
om Alex Roeka opnieuw in ons theater uit te nodigen. Voor dit nieuwe
programma trok Alex zich, na 40 jaar in steden te hebben gewoond,
terug in een Zeeuws dorp. Hier kwamen gevraagd en ongevraagd
familieleden, vrienden, verdwaalde randfiguren en schimmen uit het
verleden de stilte verstoren met hun verhalen, herinneringen, vragen,
verwijten, vreemde gedachtespinsels, ideeën en plannen. Ondertussen
stevig gebruik makend van de ijskast… Deze combinatie van landelijke
rust en menselijk rumoer is blijkbaar een goede voedingsbodem voor
het schrijven, want na een korte hapering in het creatieve proces, vliegen de liedjes en verhalen er bij Alex Roeka uit. Meer dan genoeg voor
dit prachtige nieuwe programma ‘Rauwe Genade’.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 19,50
Theaterdestorm.nl/alexroeka

CABARET

VR 13 MRT

Urbanus
LIJ KNER GE SOP
Na drie jaar toeren met een luidruchtig rockbandje langs de zomerfestivals, waaronder Pinkpop, komt Urbanus terug naar de theaters. Terug
naar Theater De Storm! En dat is goed nieuws. Want dat betekent dat
wij weer kunnen lachen om absurde verhalen, grove leugens en gênante situaties, afgewisseld met heerlijke broze of kinderlijke liedjes. En
omdat de zaal induiken en over rugleuningen van stoelen lopen er niet
meer inzit, is het in deze show wél toegestaan dat het publiek op het
podium wordt gegooid… Tja, of de wereld beter wordt van deze nieuwe
show, is twijfelachtig. Wat geen twijfel is, is dat u met een ‘opgelachen’
kaartje weer naar buiten gaat!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 32,25
Theaterdestorm.nl/urbanus
FAMILIE

ZA 14 MRT

Brandweerman Sam Live! (2+)
HET GROTE KAMPEERAVONTUUR
In het bos bij Piekepolder leeft een heel zeldzaam diertje. Wanneer twee
bekende biologen op zoek gaan naar het beestje, besluiten Brandweerman
Sam en Elvis hen te helpen op hun ontdekkingsreis. Maar, als de ondeugende Norbert Puk ook meegaat op zoektocht en verdwaald raakt in het
bos, dreigt er groot gevaar voor de hele groep. Kan Brandweerman Sam zijn
vrienden op tijd redden? Ga op pad met Brandweerman Sam, Elvis, Penny,
Commandant Staal en Norbert in deze vlammende voorstelling boordevol
zang, dans en gewaagde reddingen!		
Kom verkleed!
Brandweerman Sam nodigt alle jonge bezoekers uit om verkleed als brandweerman of
bosranger naar het theater te komen. Na de voorstelling komen Brandweerman Sam
en zijn vrienden naar de foyer voor een uitgebreide meet & greet!

RabobankZaal | 14.00 uur | Entree € 18,Theaterdestorm.nl/brandweermansam
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MUZIEK

ZA 14 MRT

Jim van der Zee
STARTING THE ENGINE
Vroeger speelde hij in barretjes, op surfkampen en op straat. Maar
na het winnen van ‘The Voice’ in 2018 vertelt hij zijn verhaal onder de
theaterlichten! Dit doet hij samen met pianist Reinout Douma (bekend
van o.a. Vrouw Holland en Jochem Myjer). In deze show speelt Jim
covers van artiesten die hem inspireren, maar laat hij ook zijn eerste
eigen werk horen. Hij deelt met u zijn liefde voor soul, jazz, blues en
folk en vertelt in een intieme setting het verhaal achter de nummers
van zijn muzikale helden. ‘Starting the Engine’ is een nieuw begin.
Een nieuwe start. Het avontuur gaat door!
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 19,50
Theaterdestorm.nl/jimvanderzee

MUZIEK

DO 19 MRT

Still Collins
THE VERY BEST OF PHIL COLLINS AND GENESIS
De meest gevraagde Europese coverband van Phil Collins en Genesis
komt terug naar ons theater! Geniet van wereldberoemde nummers
als ‘Against All Odds’, ‘Son Of Man’, In The Air Tonight’ en ‘Another Day
In Paradise’! Deze songs, de onvoorstelbaar goede stem van zanger
Sven Komp, een spectaculaire lichtshow én de unieke sound van de
geweldige live-band vormen de perfecte ingrediënten voor een
overweldigende show.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 27,50
Theaterdestorm.nl/stillcollins

TONEEL

DO 19 MRT

Doet sneeuw pijn
SOLO STORIES
Eindelijk hebben ze elkaar gevonden. Ze beginnen een leven samen en
krijgen een prachtige zoon. Dan gaat hij, zoals elk jaar, skiën met vrienden. Maar deze keer komt hij niet meer terug. Na de begrafenis rest er
een levensgroot gat dat opnieuw gevuld moet worden. Maar hoe?
De makers van o.a. ‘Emma wil leven’ en ‘Ma’ brengen met ‘Doet sneeuw
pijn’ een prachtige tragikomische monoloog, gespeeld door Saskia
Temmink, over een ondenkbaar verlies en de onwaarschijnlijke kracht
om opnieuw te beginnen. Gebaseerd op het gelijknamige boek van
journalist Carolien Spaans.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 22,50 | Inleiding 19.30 uur
Theaterdestorm.nl/doetsneeuwpijn
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COMEDY

VR 20 MRT

Hendrik Groen
ZOLANG ER LEVEN IS
Dé knuffelbejaarde van Nederland komt terug naar ons theater met
een nieuwe voorstelling! U geniet van de belevenissen van Hendrik,
zijn beste vriend Evert, de Omanido-club (Oud-maar-niet-dood) en een
aantal nieuwe bewoners van het verzorgingshuis. Een heerlijke comedy
met een levenslustig verhaal over ouder worden en alles wat daarbij komt kijken, van prille verliefdheid tot nietsontziende aftakeling.
Humor en ontroering voeren de boventoon, er is zang en muziek en er
wordt vooral níet achter de geraniums gezeten.
De cast bestaat uit dezelfde jonge acteurs als bij de vorige Hendrik Groenvoorstelling met Beau Schneider in de hoofdrol.

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 34,50
Theaterdestorm.nl/hendrikgroen

CABARET

ZA 21 MRT

Thijs Kemperink
EERLIJK DUURT HET KORTST!
Deze Twentse cabaretier weet eindelijk wat hij wil: eerlijk zijn! Een
eerlijke prijs betalen, een eerlijke mening hebben en eerlijk zijn naar
zichzelf en anderen. Maar kun je liefhebben, een relatie aangaan of de
avond gezellig houden als je altijd eerlijk bent? Is liegen niet veel beter
soms? Brengt dat je niet veel verder? Is de auto van de buurman wel
zo mooi als jij tegen hem zei? Of de kleding van je zus? Als Thijs echt
eerlijk is, dan is zijn vrouw… Thijs twijfelt. Gaat hij de hele avond eerlijk
zijn of wordt het een ode aan de leugen? Liegen is leuker, maar eerlijk
zijn duurt het langst. Eén ding is zeker niet gelogen. Thijs is oprecht blij
dat u deze avond samen met hem komt beleven: Eerlijk!
“Dankzij zijn open blik en brede glimlach is de sfeer direct goed. Mensen roepen
hardop zijn grapjes na, geven antwoord op zijn retorische vragen en bulderen om
zijn kwinkslagen en mopjes.” (Theaterkrant)

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 19,50
Theaterdestorm.nl/thijskemperink
FAMILIE

ZA 21 & ZO 22 MRT

WJMT Harlekijn
KOOKPUNT
Ga mee met WJMT Harlekijn op culinaire roadtrip in deze smakelijke,
swingende en grappige musical! Het chique restaurant Chez Renée en de
Mexicaanse bistro Paninacho zitten al jaren naast elkaar en hebben niets
van elkaar te vrezen. Toch? Eigenaren Renée en Rosita hebben beiden
een heel eigen kijk op het horecavak: bij de één eet je met smaak, bij
de ander eet je smakelijk. Als minister Martha Droggel van ‘Culinariteit’
aankondigt dat de restaurants moeten gaan strijden om de culinaire
subsidie, ontstaat er een kokende strijd tussen de twee restaurants. Wie
krijgt de meeste tevreden gasten en wie moet de koksmuts voorgoed
opbergen? De koks, eigenaresses en bediening doen er alles aan om het
recept voor succes te vinden.
MondriaanZaal | Entree € 19,50
Zaterdag 21 maart - 20.00 uur | Zondag 22 maart - 14.30 uur
Theaterdestorm.nl/harlekijn
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KLASSIEK

ZO 22 MRT

Trio André Kerver
BEETHOVEN VOOR KLARINET, PIANO EN CELLO
André Kerver was soloklarinettist bij het Orkest van het Oosten en
internationaal actief als docent, kamermusicus en solist. Hij werkte
onder andere met Jaap van Zweden en trad op in Amerika, China,
India en de meeste Europese landen. Samen met pianiste Ksenia
Kouzmenko en celliste Lucie Stepanova vormt hij een trio. Zij spelen in
dit Beethovenjaar het mooie ‘Trio opus 11’ van Beethoven
evenals een trio van Brahms.
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | Entree € 14,50 | t/m 17 jr. € 7,50
Theaterdestorm.nl/triokerver

MUZIEK

WO 25 MRT

OG3NE
SWEET HARMONY TOUR
Tijdens de vorige theatertournee wist OG3NE avond aan avond het
publiek te betoveren met hun harmonieuze samenzang. Maar liefst
100 uitverkochte concerten waren het gevolg, waaronder het concert
in ons theater. Dit seizoen komen deze ‘ladies with golden voices’, met
een gloednieuw concert en live band, opnieuw naar Winterswijk!
OG3NE won o.a. ‘The Voice Of Holland’ (2014) en ‘Beste Zangers’ (2016).
Met hun deelname aan het Eurovisie Songfestival (2017) zetten zij zich
ook internationaal op de kaart en wonnen de Award voor de beste
vocalen van het festival.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 39,50
Theaterdestorm.nl/og3ne

CABARET

VR 27 MRT

Sara Kroos
VERTE
Ze is grof, direct, maakt je aan het lachen om de ergste dingen en
heeft een klein hartje: Sara Kroos! In deze show pakt ze extra uit met
verrassende visuals en een nieuwe muziekstijl met haar topmuzikanten.
Dit doet ze met de energieke, stoere aanpak die we van haar gewend
zijn, maar ook met een nieuwe blik: vrolijk voorbij de zwaarte. ‘Verte’
is een show als een rollercoaster en als je na afloop naar buiten stapt,
ben je lekker door elkaar geschud en kun je er weer fris tegenaan. Een
geweldige avond voor iedereen die tegen een stootje kan!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 25,50
Theaterdestorm.nl/sarakroos

POWERED BY
LUCKMAN
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MUZIEK

ZA 28 MRT

The Life of a Man. Joe Cocker
CRY ME A RIVER BAND
John Robert Cocker is een legende. Hij schokte de muziekwereld vijftig
jaar geleden met zijn bloedstollende versie van The Beatles song ‘With
A Little Help From My Friends’ op het historische festival Woodstock. De
koning van de cover stierf op 22 december 2014. Dit concert biedt naast
muziek uit het rijke oeuvre van Cocker, een avond vol anekdotes uit
zijn turbulente leven. Geniet opnieuw van de hits: ‘Summer In The City’,
‘Have A Little Faith In Me’, ‘You Are So Beautiful’, ‘You Can Leave Your
Hat On’, ‘Delta Lady’, ‘Up Where We Belong’ en ‘Feelin’ Alright’.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 25,Theaterdestorm.nl/cocker

MUZIEK

DO 2 APR

Sjors van der Panne
ALTIJD ZO GEGAAN
Deze zanger veroverde niet alleen de harten van televisiekijkend
Nederland tijdens de ‘The Voice of Holland’ in 2014, maar ook die van
ons publiek twee seizoenen geleden. Daarom komt hij, met zijn vaste
muzikanten, terug naar ons theater. Zij presenteren, met persoonlijke anekdotes en de nodige humor, veel nieuw werk. Een repertoire
waarvoor Sjors samenwerkte met o.a. Frank Boeijen, Belinda Meuldijk
en Han Kooreneef. Ook verrast hij u met prachtige vertolkingen van bekende Nederlandse klassiekers. Dit doet hij op unieke wijze, vol passie
voor het vak én het lied. Liesbeth List zei daarover: “Wanneer Sjors een
lied zingt, dan ís hij dat lied.” En daar hebben wij helemaal niets meer
aan toe te voegen…
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 22,50
Theaterdestorm.nl/sjorsvanderpanne

MUZIEK

VR 3 APR

Her Majesty
ARE YOU READY FOR THE COUNTRY?
Na meer dan 200 uitverkochte voorstellingen rond de muziek van
Crosby, Stills, Nash & Young, duiken de topmuzikanten van Her Majesty
dit seizoen in de geschiedenis van de countryrock. Vanaf de jaren ’60
begonnen rockmuzikanten country-elementen aan hun muziek toe te
voegen. In dit concert speelt Her Majesty onder meer werk van de pioniers hiervan, zoals Bob Dylan, Gram Parsons en Gene Clark. Ook hoort
u nummers van countryrockhelden van een decennium later, waaronder
The Band, CCR, Grateful Dead én geniet u van muziek van meer eigentijdse artiesten.
Met: Bertolf Lentink en Jelle Paulusma (gitaar en zang), Diederik Nomden (gitaar,
toetsen en zang), Dirk Schreuders (bas) en Bauke Bakker (drums en zang).

RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 25,Theaterdestorm.nl/hermajesty
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CABARET

ZA 4 APR

Roué Verveer
ZO GOED ALS NIEUW
Optimistisch, vrolijk, diepzinnig en hilarisch! Roué Verveer is de cabaretier die nergens problemen in ziet, hier grappen over maakt en daar
elke zaal mee plat speelt. En dat al jaren! Want nieuw in het theater
is Roué zeker niet. ‘Zo goed als nieuw’ is alweer zijn negende avondvullende voorstelling. Zoals wij van hem gewend zijn, staat ook dit
programma bol van de vlijmscherpe humor en genadeloze zelfspot!
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 26,Theaterdestorm.nl/roueverveer

MUZIEK

ZA 4 APR

Jazzy Women
JAZZY TIMES
Jazzy Women bestaat 30 jaar! Om dit jubileum te vieren hebben de dames een verrassend programma samengesteld met diverse prachtige
muzikale arrangementen én een gastoptreden van Ronald Douglas. Het
koor zingt in 4 stemgroepen, begeleid of a capella, en staat onder uiterst deskundige leiding van dirigente Mathilde van de Veen. Hun vaste
pianist Gerben Kruisselbrink zorgt voor ‘Jazzy Times’ op de piano.
MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 17,50
Theaterdestorm.nl/jazzywomen
CABARET

ZA 11 APR

Martijn Kardol
WELKOM
“Indrukwekkend” (NRC), “uitstekende verteller” (De Volkskrant) en “een
geweldige winnaar” (Dagblad van het Noorden), schreef de pers nadat
Martijn alle prijzen op het Leids- en Groninger Cabaret Festival won. Zijn
debuutprogramma ‘Bang’ werd ontvangen met uitsluitend lovende kritieken en werd genomineerd voor de ‘Neerlands Hoop 2018’. U begrijpt: het
is de hoogste tijd dat ook wij Martijn Kardol welkom heten in ons theater.
In ‘Welkom’ maakt Martijn contact met de wereld en de mensen om hem
heen. Of doet daar in ieder geval een poging toe. Want alles beter dan in
eenzaamheid te eindigen. Daarom zet hij zijn voordeur op een kier. Maakt
hij hem verder open of gooit hij hem dicht?
“…een opvallend evenwichtig programma. Met zelfspot, hilarische observaties en
een superieure verteltechniek.” (Theaterkrant****)

MondriaanZaal | 20.30 uur | Entree € 18,50
Theaterdestorm.nl/martijnkardol
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MUZIEK

DO 16 APR

Daniël Lohues
THEATERTOUR 2019-2020
Het is altijd genieten als Daniël Lohues in ons theater staat! Ook nu
gaat hij ons verwennen met een heerlijke avond vol zelfgeschreven
liedjes en waargebeurde verhalen. Dit doet hij met nieuwe nummers
die hij speciaal voor deze avond maakte én met een gulle greep uit
zijn indrukwekkende oeuvre. Hierbij begeleidt hij zichzelf op vleugel of
op andere akoestische instrumenten. Op zijn geheel eigen, tijdloze en
relativerende manier geniet u van een programma over: thuiskomen en
weggaan, liefde en het tegenovergestelde daarvan, het weer en religie,
muziek en stilte, landschap en het heelal, vertrouwen en verlies, winnen
en overwinnen.
RabobankZaal | 20.15 uur | Entree € 25,75
Theaterdestorm.nl/lohues

FAMILIE

ZA 18 APR

De waanzinnige boomhut
van 13 verdiepingen (5+)
MENEER MONSTER
‘De Waanzinnige Boomhut’ is in Nederland één van de meest verkochte kinderboeken in tijden. Nu is er de theaterversie vol krankzinnige
humor en magische theatertovenarij. Andy en Terry zijn gevraagd om
een theaterstuk over hun waanzinnige boomhut te maken. Dat is nog
niet zo makkelijk, want waar haal je nou zo snel vliegende katten, een
limonadefontein, een apeninvasie en een reuzengorilla vandaan?
Gelukkig hebben de jongens keihard gerepeteerd en zijn ze er bijna
helemaal klaar voor! Maar eerst nog even 100 marshmallows eten en
de papegaai kietelen…
RabobankZaal | 14.30 uur | Entree € 14,Theaterdestorm.nl/waanzinnigeboomhut
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TONEEL

ZA 18 APR

Tejatertick
Traditiegetrouw komt dit toneelgezelschap met een nieuw stuk naar ons
theater. Welk spel de leden dit seizoen gaan opvoeren, is nog even een
verrassing. Wat geen verrassing is, is de speeldatum: deze kunt u alvast
noteren in uw agenda!
MondriaanZaal
Theaterdestorm.nl/tejatertick
MUZIEKTHEATER

ZO 3 MEI

TOEN NU DAN
De Winterswijkse Heleen Kuipers-Rietberg (1893-1944), alias Tante Riek,
was een verzetsvrouw van statuur. Haar moed en vastberadenheid
roepen diepe bewondering en respect op, óók 75 jaar na dato. Hoe
houden we de normen en waarden die zij voorleefde in ere? Door de
vrijheid te vieren én de helden, offers en pijn die dat bewerkstelligden
te benoemen. Ieder jaar weer. Herdenken is immers een werkwoord.
De geschiedenis van Tante Riek is niet alleen een gebeurtenis die zich
TOEN afspeelde. Hoe verbindt het ons NU nog met elkaar? En hoe geeft
de jongste generatie het DAN door? Met film, toneel, muziek en dans
geeft deze productie antwoord op bovenstaande vragen. Zo leeft Tante
Riek voort, maakt zij deel uit van onze geschiedenis, heden én toekomst: ‘TOEN, NU, DAN’.
Naar een idee van Janne Gerritse-van der Wiel, Wim Ruessink en Willem te
Voortwis. M.m.v. Theo Soontiëns (script), Tim Aafjes (choreografie) e.a.

RabobankZaal | 15.00 uur en 20.00 uur | Entree € 25,Theaterdestorm.nl/toennudan

Wij wensen u
een prettig theaterseizoen!
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PROGRAMMAOVERZICHT

OP GENRE
datum

voorstelling

pag.

CABARET
Do

3

Vr
Vr

oktober

datum

voorstelling

pag.

Za 14 maart

Brandweerman Sam Live! (2+)

54

André Manuel

15

Za

21 maart

WJMT Harlekijn

56

11 oktober

Soundos

16

Zo 22 maart

WJMT Harlekijn

56

25 oktober

Pieter Derks (Reprise)

19

Za 18 april

De waanzinnige boomhut (5+)

61

Za 26 oktober

Alex Ploeg

19

Vr

1

november

Enge Buren

20

KLASSIEK

Za

2

november

Remco Veldhuis

21

Zo 20 oktober

Strijkkwartet Amarens

18

Do

7

november

Hehobros On Tour

21

Zo 17 november

Duo Thee met Porgy and Bess

26

Do 14 november

Fabian Franciscus

25

Zo 15 december

Floor Wittink en Merel Naomi

34

Vr

Zoutmus

27

Vr

14 februari

Dominic Seldis

45

Za 30 november

Nienke Plas

29

Za

15 februari

Jubileumconcert Classic WM

46

Vr

6 december

Rob Scheepers

29

Zo 16 februari

Euregiokwartet

46

Do

9 januari

Plien & Bianca

37

Zo 22 maart

Trio André Kerver

57

Za

11 januari

Lenette van Dongen

38

Za 18 januari

RUMAG. Theater-Event

39

Vr

24 januari

Nationaal Theaterweekend

41

Za

1

februari

Helligen Hendrik (Reprise)

42

Za

1

februari

Nathalie Baartman

42

Za

8 februari

Tis Hier Geen Hotel

43

Za

8 februari

Daan Boom

43

Wo 12 februari

Claudia de Breij

45

Do 13 februari

Claudia de Breij

45

Za 29 februari

Silent Comedy

50

Za

7

Rayen Panday

51

Vr

13 maart

Urbanus

54

Za

21 maart

Thijs Kemperink

56

Vr

27 maart

Sara Kroos

57

Za

4 april

Roué Verveer

60

Za

11 april

Martijn Kardol

60

Evolutio

20

Scapino Ballet

25

Do 16 januari

Introdans

38

Za 25 januari

Nationaal Theaterweekend

41

Wo 23 oktober

De Griezelbus On Tour (6+)

18

Za

9 november

Brugklas de Musical (9+)

22

Zo

1

De Grote Sint Show 2019 (AL)

29

Za 14 december

Doornroosje De Musical (4+)

34

Zo 29 december

Woezel & Pip en de Tijdmachine (3+)

35

Do 27

Dolfje Weerwolfje en de Miniheks (6+)

47

29 november

maart

DANS
Za

2

november

Vr

15 november
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december

februari

MUZIEK & MUZIEKTHEATER
Do

3

Vr
Za

oktober

Suzan & Freek (Voorpremière)

16

4 oktober

Suzan & Freek (Première)

16

12 oktober

Muziekvereniging Concordia Kotten

17

Za 19 oktober

The Stones vs The Beatles Battle

18

Za 26 oktober

List, Shaffy & Piaf

19

Wo 30 oktober

The Fortunate Sons (USA)

20

Do

7

Johan Derksen

21

Vr

8 november

Diamanten der Volksmusik

22

Za

9 november

So Long Cohen (Reprise)

22

Do 14 november

Dutch Eagles

23

Za 16 november

Martijn Fischer zingt hits van Hazes

25

Do 28 november

Top 2000 Live (Try Out)

27

Vr

29 november

Seven Drunken Nights

27

Vr

29 november

Zoutmus

27

Vr

6

december

Joost Spijkers

31

Za

7

december

Muziekvereniging Excelsior

31

Zo

8 december

Muziekvereniging Excelsior

31

Do 12 december

South African Road Trip

31

Zo 15 december

Herman Engelbertinck u.s.

34

			

Egerländer Musikanten

november

datum

voorstelling

pag.

datum

voorstelling

pag.

Za

21 december

Pink Floyd Sound

35

Wo 26 februari

Verliefd op Ibiza

49

Zo

5

KWOV met Do

37

Za

21 maart

WJMT Harlekijn

56

Wo 8 januari

Tania Kross

37

Zo 22 maart

WJMT Harlekijn

56

Zo 19 januari

Trio te Voortwis met Xandra Storm

39

Za 25 januari

Nationaal Theaterweekend

41

SHOW
Do 12 december

South African Road Trip

31

Zo 26 januari

Winterdrums

41

Wo 18 december

Huub Stapel

35

Do

6 februari

The Best of Britain

42

Vr

10 januari

Pepijn Gunneweg

38

Vr

14 februari

Dominic Seldis

45

Vr

14 februari

Dominic Seldis

45

Za

15 februari

Valentijnsconcert

45

Za

7

Leer van Fred Live

51

Za

15 februari

Jubileumconcert Classic WM

46

Opvliegers 5

53

Za

15 februari

Ellen ten Damme

46

Wo 19 februari

Sun Records

47

Vr

21 februari

The Rod Stewart Story

47

Vr

6 maart

Danny Vera

50

Wo 11 maart

Sounds of Silence

53

Do 12 maart

Alex Roeka

54

Za 14 maart

Jim van der Zee

55

TONEEL & COMEDY

Do 19 maart

Still Collins

55

Do 17 oktober

Nasrdin Dchar

17

Wo 25 maart

OG3NE

57

Wo 13 november

GAS

23

Za 28 maart

The Life of a Man. Joe Cocker

59

Vr

De Verleiders Female

33

Do

2

april

Sjors van der Panne

59

Wo 18 december

Huub Stapel

35

Vr

3

april

Her Majesty

59

Vr

Mijn man begrijpt me niet

39

Za

4 april

Jazzy Women

60

Do 23 januari

Ghost Stories (16+)

41

Do 16 april

Daniël Lohues

61

Do

6 februari

Debby Petter

43

Zo

TOEN NU DAN

63

Vr

28 februari

Heel Holland Lacht

49

Do

5

Cocktails

50

Do 12 maart

Opvliegers 5

53

Do 19 maart

Doet sneeuw pijn

55

Vr

Hendrik Groen

56

Tejatertick

63

3

januari

mei

MUSICAL
Do 21 november

Winterswijks Muziek Theater

26

Vr

22 november

Winterswijks Muziek Theater

26

Za 23 november

Winterswijks Muziek Theater

26

Zo 24 november

Winterswijks Muziek Theater

26

maart

Do 12 maart

SPECIAL & OVERIG
Za 28 september

Blind Date Seizoensopening

15

Za 30 november

Nienke Plas

29

Do 12 december

George van Houts

33

Za 18 januari

RUMAG. Theater-Event

39

13 december

17 januari

maart

20 maart

Za 18 april
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www.colubriscleantech.com

www.grolsch.nl

www.rabobank.nl/noa

www.bonsenreuling.nl
www.fairbanksnijhuis.com

www.kroesewevers.nl

www.kleinpoelhuis.com

www.ridderschilders.nl

www.winterwarm.nl

www.rouwmaat.nl

www.wassink.nl
www.welgro.nl

www.luckman.nl

www.mazars.nl
www.frappant.com

www.oxener-winterswijk.nl

www.tuunte.nl

www.frontline-audio.nl

www.krov.nl

www.hjansen.nl

www.tbmanagement.nl
www.kwerreveld.nl

www.dla.nl

www.huiskamp.com

www.wamenvanduren.nl

www.kaakeventrent.nl

www.vakbouwers.nl

www.hesselinkkoffie.nl

www.karibu-thk.nl
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www.dezwaanwinterswijk.nl

www.steentjeswoltersmulder.nl

www.wsi-techniek.nl

www.telebest .nl

www.seesingpersoneel.nl

www.tiptopschoon.nl

www.winterswijk.nl

Founders, Stormgenoten & Sponsoren
Alles voor de ultieme theaterbeleving!
Al 50 jaar verbinden wij podiumkunsten met de maatschappij. Er is om ons heen veel veranderd, maar wij
hebben altijd dezelfde focus: een aantrekkelijke en onmisbare theaterlocatie zijn. Dit doen we voor zoveel
mogelijk mensen in onze leefomgeving. Daarom hebben we een divers en verrassend aanbod - van zowel
professionele als regionale gezelschappen - en proberen we voortdurend de verwachtingen van onze gasten te overtreffen.
Vandaag de dag hebben we meer dan 300 activiteiten, waarvan 100 professionele voorstellingen. Jaarlijks ontvangen we meer dan 68.000
bezoekers. In de theaterwereld zijn er voortdurend ontwikkelingen.
We vinden onszelf daarom keer op keer opnieuw
uit: Alles voor de ultieme theaterbeleving!
Stormgenoten
Hierbij vinden we enthousiast support van tientallen organisaties en particulieren uit onze
regio, waarvan er velen verenigd zijn in ons
culturele zakenpodium: De Stormgenoten. Zij
ondersteunen ons met € 1000,- per jaar. Hiermee
kunnen we ieder jaar opnieuw een aansprekend
programma presenteren, waar zij natuurlijk ook
zelf van genieten. Stormgenoten nodigen we een
aantal keer per jaar uit voor een voorstelling bij
ons. Ook gaan we ieder jaar op bezoek bij een
andere interessante culturele organisatie.

Meer weten over de Stormgenoten?
Bel gerust met onze directeur Ineke van Empel.
Telefoon: 0543 - 519285 of mail haar via directie@theaterdestorm.nl.
U bent van harte welkom!
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Van het concert
des levens
krijgt niemand
een program

Hart

C R E M A T O R I U M

va n Berkelland
van
zorg

vanuit

het

hart

Crematorium Hart van Berkelland Groenloseweg 2 7273 PG Haarlo (0545) 20 02 33 www.hartvanberkelland.nl
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BESTELFORMULIER Theater De Storm | 2019-2020

1

Uw gegevens

Naam
Adres
Postcode / Plaats
Telefoon

Mobiel

E-mailadres

2

Vriend van ons theater?

Het vriendenlidmaatschap voor het theaterjaar 2019-2020 bedraagt € 20,-. Als dank hiervoor verwerken wij uw bestelformulier direct, kunt u twee
vrijkaarten aanvragen voor de Blind Date-Seizoensopening en ontvangt u (minimaal 2) aanbiedingen in de loop van het seizoen. Het bedrag van het
vriendenlidmaatschap wordt (indien u deze nog niet betaald heeft) gelijktijdig met uw bestelling doorberekend.

JA Ik ben vriend/wil vriend worden van Theater De Storm in het seizoen 2019-2020.
Mijn bestelformulier wordt direct verwerkt.

NEE Ik wil geen vriend worden van Theater De Storm.
Indien u hierboven niets invult, verwerken wij uw bestelling vanaf donderdag 9 mei 2019.

3

Betaling & Tickets

Na betaling ontvangt u uw tickets. Hieronder kunt u aangeven hoe u wilt betalen.

IDEAL Na verwerking van mijn bestelling ontvang ik een reserveringsbevestiging per mail met een Ideallink.
Daarna wil ik de kaarten:

■
■

Per mail ontvangen (orderkosten € 3,75)
Per post ontvangen (orderkosten € 5,-)

BEDRAG OVERMAKEN Ik maak het bedrag zelf op jullie bankrekening over. Daarna ontvang ik de kaarten per post.
Zo wil ik mijn bestelling bevestigd hebben:

■
■

4

Stuur mij een reserveringsbevestiging per e-mail (orderkosten € 5,-)
Stuur mij een factuur per post (orderkosten € 7,50)

Waardebonnen & vouchers

Wanneer u een PodiumCadeaukaart, Theater- en/of tegoedbon en/of VVV-Cadeaukaart/bon meestuurt bij uw bestelling, dan wordt dit van het
totaalbedrag afgetrokken. Voorzie uw bon(nen) svp van uw adres.
Ja, ik heb een Podiumkaart/Theaterbon bijgevoegd t.w.v.
Ja, ik heb een Tegoedbon/Cadeaukaart van De Storm bijgevoegd t.w.v.

✂

Ja, ik heb een VVV-Cadeaukaart/bon bijgevoegd t.w.v.

OPSTUREN FORMULIER
Heeft u alles ingevuld?
Stuur dan het formulier naar:

Theater De Storm
Haitsma Mulierweg 11
7101 BX Winterswijk
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Voorstelling

RabobankZaal

Datum

12

1

1

1

4

3

1

1

1

1

2

1

6

1

7

5

1

1

1

10

9

1

8

3

2

11

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

11

12

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

15
16

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

17

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

18

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

19
20

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

MondriaanZaal
Toneel

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

12

Ik wil gebruik maken van
Voorkeursplaatsen:

■

rolstoelplaatsen.

Hieronder kunt u uw plaatsvoorkeur
invullen. Dit geeft géén garantie
op deze plek.

Plaatsvoorkeur

Aantal

6.

5.

4.

3.

1.
2.

Aantal
inleiding1

Mondriaan
Mix2
I ♥ Music
Cocktail3

Beau Monde
Cocktail4

FeelGood
Cocktail5

TopTheater
Cocktail6

Indien beschikbaar bij de voorstelling.
Heeft u 4 voorstellingen uit de MondriaanMix gekozen?
Zet dan een kruisje bij de voorstellingen die vallen onder de MondriaanMix.
Zie Pag. 11 voor de voorstellingen, prijzen en voorwaarden.
Heeft u 2 voorstellingen uit de I ❤ Music Cocktail gekozen? Zet dan een kruisje bij
de voorstellingen die vallen onder de I ❤ Music Cocktail. Zie Pag. 12 voor de
voorstellingen, prijzen en voorwaarden.
Heeft u 2 voorstellingen uit de Beau Monde Cocktail gekozen? Zet dan een kruisje bij
de voorstellingen die vallen onder de Beau Monde Cocktail. Zie Pag. 12 voor de
voorstellingen, prijzen en voorwaarden.
Heeft u 2 voorstellingen uit de FeelGood Cocktail gekozen? Zet dan een kruisje bij
de voorstellingen die vallen onder de FeelGood Cocktail. Zie Pag. 13 voor de
voorstellingen, prijzen en voorwaarden.
Heeft u 2 voorstellingen uit de TopTheater Cocktail gekozen? Zet dan een kruisje bij
de voorstellingen die vallen onder de TopTheater Cocktail. Zie Pag. 13 voor de
voorstellingen, prijzen en voorwaarden.

Aantal
Bits, Bites &
Bubbles1

HOREN & ZIEN

Omdat u
niets wilt
missen...
OMDAT U NIETS WILT MISSEN VAN
DE VOORSTELLING KIEST U VOOR DE
DESKUNDIGHEID VAN HOREN & ZIEN

u
n
e
s
n
e
Wijmwooie
een orstelling
vo

www.horen-zien.nl

Ook voor Beter Horen bent u bij ons aan het juiste adres!
Samen met u zoeken we naar een oplossing waarmee
u écht geholpen bent. Dat is onze kracht. Daar hebben
we niet alleen de mensen maar ook de middelen voor
in huis!

Misterstraat 14 a 7101 EW Winterswijk Tel. 0543 519 777 info@horen-zien.nl www.horen-zien.nl

