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EEN TOPKEUKEN VOOR EEN EERLIJKE PRIJS.
Wij leveren u een kwaliteitskeuken binnen uw
budget mèt de daarbij behorende service. Ook voor
keukenrenovatie kunt u bij ons terecht.
Van slopen, afvoeren, tegelzetten tot gas/water/electra, alles centraal en vakkundig door Rik
gerealiseerd. Wij zijn pas tevreden als u het bent!
Rik & Ellen Staats-vd Boom tel. 013 533 66 43
www.staatskeukens.nl info@staatskeukens.nl

Voorwoord

Stichting Cultureel Centrum De Schalm
Ons Koningsoord!
Een nieuw theaterseizoen 2019-2020
staat voor de deur.
Berkel-Enschot is op dit moment
nog altijd letterlijk en figuurlijk in
beweging, het nieuwe dorpshart
wordt in rap tempo gerealiseerd.
Een nieuw dorpshart met goede
eigentijdse voorzieningen!
Beweging betekent vooruitgang en
dat is positief te noemen.
Nieuwe ideeën en initiatieven van
bewoners en verenigingen leiden
tot nieuwe kansen en duiden op een
nieuwe periode!
Maar het schept ook verwachtingen!
Hoge verwachtingen zelfs.
Ook op cultureel gebied.. want we
zijn veel gewend in Berkel-Enschot,
zo niet verwend!
Berkel-Enschot kent een rijk
verenigingsleven. Organisaties
staan voor hun kerntaak en willen
nog intensiever dan voorheen
samenwerken.
Zo gezegd Berkel-Enschot maakt zich
op voor de volgende generatie!
Dit alles kost veel energie, nieuwe
energie. Ook energie van jonge
mensen!
En… “laten we in ons enthousiasme,
het kind niet met het badwater
weggooien”!

2019-2020

In deze brochure een gezellig, leuk en
interessant nieuw theaterprogramma
van de voor u bekende culturele
partners. Zij deden weer hun best en
er is weer voor ieder wat wils.
Voor jong en oud en allemaal in Ons
Koningsoord.
Ook al is het op deze bloedhete
middag niet voor te stellen dat we
strakjes weer uitkijken naar een
heerlijk theateravondje!
En u…. U bent altijd, van harte
welkom bij welke voorstelling dan
ook!

Tot ziens in de Schalm!
Bestuur CC de Schalm,
Netty Heier, Cultuur en PR
Eugène Paridaens, manager

foto: Johannes van Dam
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Prachtig program ...
... van Stichting EXPO

Er is weer hard gewerkt door het
EXPO-bestuur. Intern hebben
we al gezegd: dit is het beste
jaarprogramma dat we ooit
samenstelden. Prachtige concerten
door internationaal bekende musici,
opnieuw voldoende diversiteit met
een klassiek strijkkwartet, ZuidAmerikaanse en zigeunermuziek van
internationaal niveau, een nieuw
genre: de liedroman, een boeiende
lezing van een heemkundige die
naam heeft gemaakt met vorige
optredens etc.
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Zoals het er nu naar uitziet, gaat dit
programma nog draaien in het oude
kloostercomplex. Zoals iedereen weet
in BE heeft dat zijn beperkingen,
maar... ook zijn voordelen. Alle musici
die komen optreden, roemen de sfeer
van de Kapittelzaal en het StorioniTrio bijvoorbeeld was afgelopen
seizoen ronduit enthousiast over
de Kerkzaal. Voor dat type muziek
blijft het een verrassend sfeervolle,
geschikte ruimte.
Toch zijn we ook erg benieuwd naar
de nieuwe zaal. Stichting EXPO
heeft erg zijn best gedaan om de
theaterfaciliteiten in de “Prinsenzaal”
(dat is de werktitel) zo optimaal

mogelijk te krijgen en zoals het er
nu naar uitziet, wordt daar voor een
belangrijk deel in voorzien.
2020 wordt het jaar dat het nieuwe
dorpscentrum gereed komt. Een
splinternieuw winkelcentrum, een
nieuwe zaal, honderden woningen
van allerlei soort: het schept hoge
verwachtingen.
Stichting EXPO gaat ook komend
seizoen zijn best doen om de
verwachtingen op cultureel terrein
waar te maken. Gaat Berkel-Enschot
echt bruisen? Het wordt een
spannend jaar.

Filmcaf

Sterke vrouwen

é

Filmcafé Berkel-Enschot 2019-2020

Het Filmcafé van dit seizoen kan gezien
worden als een ode aan de vrouw. In de
films die we dit jaar tonen staan vrouwen
centraal die het net even (of helemaal)
anders doen. Die een uitweg zochten
voor hun creatieve energie in een tijd dat
vrouwen geacht werden hun creativiteit
vooral voor zich te houden. Of die willen
afrekenen met het onrecht dat hun is
aangedaan. Of die zich door de gevestigde
(mannelijke) orde heen een weg naar
boven vechten. Kortom: het Filmcafé
Berkel-Enschot schenkt dit jaar aandacht
aan sterke vrouwen. Ook voor sterke
mannen meer dan de moeite van het
bekijken waard!
We houden binnen het Filmcafé de traditie
in stand om u te verrassen met films uit
verschillende filmtradities. We tonen voor
het eerst een film uit Indonesië. Daarnaast
het beste uit het aanbod dat Zweden,
Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België
en Nederland te bieden hebben. Speciaal
is ook dat maar liefst de helft van de
films die we tonen gemaakt is door een

vrouwelijke regisseur. In de nog steeds
door mannen gedomineerde filmwereld
best bijzonder.
Elke film van de reeks wordt dit seizoen
wederom kort ingeleid door Tim van der
Avoird. Om na te praten over de film bent
u welkom in de foyer van De Schalm. U
kunt dat met uw eigen gezelschap doen,
maar ook zijn de inleider en andere
organisatoren van het Filmcafé aanwezig
om vragen te beantwoorden of voor een
nagesprek(je).
We mogen ons sinds de verhuizing naar
Ons Koningsoord verheugen op flinke
bezoekersaantallen bij het Filmcafé.
Wij adviseren u dan ook om vooraf te
reserveren, dan bent u verzekerd van een
plaats. Nog beter is het om een passepartout aan te schaffen, dan weet u zeker
dat u bij elke film van dit filmseizoen
terecht kunt. Bovendien kijkt u met een
passe-partout zes films voor de prijs van
vijf!
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Omdat we dit jaar veel lange films draaien,
zal elke filmavond een korte pauze
kennen. Deze pauze is bedoeld om even
de benen te strekken of om het toilet te
bezoeken en zal tien minuten duren.

KAARTVERKOOP

Ook in het twaalfde seizoen biedt het
Filmcafé Berkel-Enschot weer een prachtige
selectie films. Cultureel Centrum De
Schalm en de Bibliotheek Midden-Brabant
organiseren dit jaar een filmcyclus die als
thema ‘Sterke vrouwen’ heeft.

Leden van de Bibliotheek Midden-Brabant betalen €7,50 voor een los kaartje.
Een passe-partout kost €37,50. Niet-leden van de bibliotheek betalen €8,00
per film of €40,00 voor het passe-partout. Een kopje koffie of thee voorafgaand
aan de film is bij de prijs inbegrepen.
Reserveren voor de films of het bestellen van een passe-partout kan door
het invullen van het formulier op http://www.deschalm.net/bestellen.html of
telefonisch: (013) 533 13 33.
Losse kaarten voor de films zijn te koop bij de Bibliotheek Berkel-Enschot of
vanaf een half uur bij verkooptafel in de gang naar de filmzaal.
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Cultureel Centrum De Schalm
Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
013-533 13 33
info@deschalm.net
www.deschalm.net
Postadres
Stichting Cultureel Centrum
De Schalm
Postbus 30
5056 ZG Berkel-Enschot
Vormgeving&Realisatie
Zeno Fricker
06-83 5 83 803
info@frickers.nl
www.frickers.nl
Oplage
9.000 Exemplaren
Verspreiding
huis aan huis in Berkel-Enschot
& Udenhout
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Kaartverkoop
Vanaf maandag 2 september 2019
begint de kaartverkoop voor het
nieuwe
theaterseizoen 2019/2020.
Vanaf het verschijnen van
deze brochure kunt u als volgt
reserveren:
• Via de site www.deschalm.net
en klik dan op “bestellen”;
• Telefonisch reserveren, tijdens
kantooruren van CC de Schalm,
tel. 013-5331333.
• Rechtstreeks toegangskaarten
kopen bij C.C. De Schalm,
eveneens tijdens kantooruren
en uiteraard altijd voor
aanvang van de voorstelling.
• Voor gereserveerde kaarten
geldt dat ze uiterlijk een week
voor de voorstelling dienen te
zijn afgehaald. Niet afgehaalde
reserveringen gaan weer terug
in de verkoop. In uitzonderlijke
gevallen kan hiervan worden
afgeweken. Bij verhindering
ontvangen wij graag tijdig
bericht, zodat wij de kaarten
aan andere gasten kunnen
aanbieden.
Verhinderd?
Reserveren is ook bij CC de Schalm
niet geheel vrijblijvend. Wij gaan er
van uit dat u altijd gebruik maakt
van de door u gereserveerde
kaarten.
Bent u onverhoopt toch verhinderd
dan kunt u uw betaalde kaarten tot
uiterlijk 24 uur voor de voorstelling
inwisselen voor een tegoedbon die
t/m het daarop volgende seizoen

geldig is.
Tegen € 3,- (per toegangskaart) aan
administratiekosten, krijgt u uw
geld terug!
Kaarten die in een kortingspakket
zijn gekocht kunnen niet
geretourneerd worden i.v.m. de
reeds verstrekte korting op het
totale pakket.
Paskorting
Op vertoon van een geldige
kortingspas (CJP-, CKV- of KBO)
krijgt de houder van de pas € 1,korting op voorstellingen boven de
€ 10,-. Kortingsregelingen kunnen
niet met elkaar gecombineerd
worden.
Kindervoorstellingen komen niet in
aanmerking.
Filmpas
We mogen ons sinds de verhuizing
naar Ons Koningsoord verheugen
op flinke bezoekersaantallen bij
het Filmcafé. Wij adviseren u dan
ook om vooraf te reserveren, dan
bent u verzekerd van een plaats.
Nog beter is het om een passepartout aan te schaffen, dan
weet u zeker dat u bij elke film
van dit filmseizoen terecht kunt.
Bovendien kijkt u met een passepartout zes films voor de prijs van
vijf! De filmpas staat los van alle
andere voorstellingen.
Omdat we dit jaar veel lange films
draaien, zal elke filmavond een
korte pauze kennen. Deze pauze
is bedoeld om even de benen
te strekken of om het toilet te

bezoeken en zal tien minuten
duren.
Leden van de Bibliotheek MiddenBrabant betalen €7,50 voor een
los kaartje. Een passe-partout
kost €37,50. Niet-leden van de
bibliotheek betalen €8,00 per
film of €40,00 voor het passepartout. Een kopje koffie of thee
voorafgaand aan de film is bij de
prijs inbegrepen.
Reserveren voor de films of het
bestellen van een passe-partout
kan door het invullen van het
formulier via www.deschalm.
net en klik dan op “bestellen” of
telefonisch: (013) 533 13 33.
Losse kaarten voor de films zijn te
koop bij de Bibliotheek BerkelEnschot of vanaf een half uur voor
aanvang bij de ingang van de
filmzaal (kerkzaal).
Napraten in De Schalm
Dat kan in onze gezellige foyer.
Vaak ontmoet u dan ook nog de
artiest(en) van die avond en onder
het genot van een hapje en een
drankje maken wij uw “culturele
uitstapje” compleet.
TIP: U kunt uw familie, vrienden
en kennissen altijd verrassen met
een Schalm-theaterbon!
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Exposeren

in Cultureel Centrum De Schalm
De Schalm biedt ook een podium aan al uw creaties
en/of verzamelingen. Onder het mom “laat zien
wat je hebt” nodigen wij u uit om een groot publiek
kennis te laten maken met uw werk, bijzondere
verzameling of hobby. Daarvoor zijn vitrines
beschikbaar waar u gebruik van kunt maken.

Inrichten en ophalen is in overleg.
Openingstijden van de expositie
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
In het weekend van 11.00 tot 21.00 uur. (Let op:
afhankelijk van de activiteiten, feestdagen en het
seizoen kan de openings- en sluitingstijd wijzigen).

Ook is er de mogelijkheid om te exposeren in het
souterrain van De Schalm.

Veel is mogelijk!
Heeft u belangstelling…. neem dan contact op met
De Schalm en vraagt u naar de heer
E. Paridaens. Tel. 013-533 13 33 of mail naar
info@deschalm.net.

Mandala’s, sculpturen, schilderijen, beelden,
glasobjecten etc. kunnen worden geëxposeerd.
Het tentoongestelde werk is niet verzekerd, dus u
exposeert op eigen risico.
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De Schalm kan niet aansprakelijk worden gesteld
bij beschadiging, diefstal of andere geleden schade.
Wilt u voor familie, vrienden en kennissen een
officiële opening van uw expositie….
Graag verzorgen wij deze met een hapje en een
drankje.
Het verzenden van persberichten word door ons
verzorgd. Uiteraard moet u wel zelf de concepttekst aanleveren.

22 september

BEZ en CUNENE
Samenzang p.09

25 september

Filmcafé
Colette p.10

27 september

Edson da Graça
Wakker p.11

22 BEZ en Cunene
zondag

Samenzang

Een kleine twaalf jaar geleden richtten vier
vriendinnen die “niet konden zingen” een koor
op: BEZ (BerkelEnschotZingt). En nu, nu is er een
volwaardig gemengd koor ontstaan, bij iedereen
in BE bekend, dat vierstemmig zingt met een
leuk repertoire van evergreens. De leiding is in
handen van Marjola Lishi. Bij dit concert treedt
BEZ samen op met Afrokoor CUNENE dat onder de
bezielende directie van Bobby Gouveia de sfeer
van Afrika probeert te vertolken met liedjes uit dat
hele werelddeel en ook uit Zuid-Amerika waar de
dirigent is opgeleid.
Deze combinatie staat garant voor een prachtig,
afwisselend koffieconcert waar het zangplezier van
af zal spatten.

SEPTEMBER
2019

meer weten?
www.berkel-enschotzingt.nl
www.afrokoorcunene.nl

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Zondag 22 september 2019, 11.30 uur
Entree € 8,- (inclusief koffie, thee, fris in de pauze)
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SEPTEMBER

25 Colette
woensdag

Filmcafé

Verenigd Koninkrijk, 2018, 111 minuten
Regisseur: Wash Westmoreland
Met: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson

Filmcafé
10
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De film Colette is het
fascinerende waargebeurde
levensverhaal over SidonieGabrielle Colette (1873-1954).
Deze jonge plattelandsvrouw
trouwt met de beroemde
literaire ondernemer Henri
‘Willy’ Gauthier-Villars rond
de eeuwwisseling van 1900
in Parijs. Op verzoek van haar
man schrijft ze bestsellers
die onder zijn naam gepubliceerd

worden. Haar zelfvertrouwen groeit en haar werk
beïnvloedt niet alleen haar leven en huwelijk, maar
ook de wereld om haar heen.

Woensdag 25 september 2019
Inloop 19.15 uur | aanvang 19.30 uur
Entree € 8,- of € 40,- voor een passe-partout voor alle films
Met bibliotheekpas € 7,50 en resp. € 37,50 voor een passe-partout
Filmcafé | C.C. De Schalm Ons Koningsoord

SEPTEMBER

27 Edson da Graça
vrijdag

Cabaret - Wakker

Was Edson écht klaar om vader te worden? Had hij
niet beter zijn school af kunnen maken? Had hij wel de
juiste vrienden?
In zijn debuutvoorstelling ‘Wakker’ vraagt Edson da
Graça zich hardop af of hij de juiste keuzes heeft
gemaakt in zijn leven. Zijn veelbewogen leven zorgt
voor een veelzijdige kijk op de wereld en dat deelt hij
graag met je.
Edson schudt je hoe dan ook wakker met zijn
hilarische, soms pijnlijk grappige levensverhalen. Hij is
eerlijk, puur en confronteert zichzelf met zijn keuzes.
De grote vraag is: Is Edson eindelijk wakker en kiest hij
voor zichzelf?
meer weten? www.edsondagraca.nl

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Vrijdag 27 september 2019
20.00 uur | entree €15,50 (inclusief pauzedrankje) | Cabaret
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06 oktober

Kinderboekenweek
De Vliegschool p.12

11 oktober

Ogham
Caledonia Calling! p.12

27 oktober

Utrecht String Quartet p.15

30 oktober

Filmcafé
Becoming Astrid p.15

OKTOBER
2019
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06 Kinderboekenweek 2019
zondag

Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Reis mee!’

De Bibliotheek Berkel-Enschot en Cultureel
Centrum De Schalm organiseren samen op
zondag 6 oktober een indrukwekkende vertel- en
dansvoorstelling met steltloopster in het thema van
de Kinderboekenweek ‘Reis mee!’
De viegschool
Hoe je ook reist, per trein, step of luchtballon,....
Laat het een avontuur zijn!
Dit keer ga je Janine & Edwine zien in een visuele
vertelvoorstelling.
Janine zou wel eens willen dat ze lange benen had
(dan gaat het lekker snel), of op hoge poten stond,
als een reiger of een ooievaar.
Toevallig kent ze Edwine. Edwine “staat” op hoge
poten, want ze is steltloopster.
Het boek “De Vliegschool “inspireerde ons verder,....
De vliegschool belooft alle vogels te kunnen leren
vliegen.

Op een dag klopt Pinquin aan. Pinquin is nog nooit
met zijn poten vd aarde gekomen.
Eénmaal in de lucht ervaart Pinquin een nieuwe
wereld!
Duiken in een boek, in een mooi verhaal is
natuurlijk ook een reis. Een reis door je fantasie, een
reis in je hoofd.
We nemen je mee naar allerlei scénes, er is mooie
muziek ( zoals je dat van ons gewend bent), de sfeer
is warm én er is veel ruimte voor interactie.
Wanneer: Zondag 6 oktober 11.30-12.30
Waar: Ons Koningsoord Kapittelzaal,
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Voor wie: Kinderen vanaf 5 jaar met hun ouders,
verzorgers, broertjes en zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes, opa’s en oma’s
Entree: €5,00
Aanmelden en kaartverkoop bij de Bibliotheek
Berkel-Enschot tijdens service-uren
Gratis jeugdboeken lenen! Van knisperboekjes voor
baby’s tot jeugdgames en nog veel meer. Lezen,
leren, spelen en ontdekken.
De Kinderboekenweek® is dan ook een mooie
gelegenheid om (weer) de Bibliotheek te gaan.
www.bibliotheekmb.nl

Cultureel Centrum De Schalm
een inspirerende locatie

CC De Schalm is een inspirerende locatie voor
uw evenement. Door de prachtige tuinen
rondom het Klooster waant u zich midden in de
natuur. De authentieke stijlvolle uitstraling van
het Klooster maken uw privé bijeenkomst extra
bijzonder, met een romantisch terras en een mooi
aangelegde tuin. We beschikken over verschillende
karaktervolle ruimtes en een grote parkeerplaats,
waar u en uw gasten gratis kunnen parkeren. Alle
moderne presentatiemiddelen zijn aanwezig.
Wilt u een zaal huren voor een vergadering,
receptie, lunch, diner of feestelijke bijeenkomst?
Wilt u net even wat anders dan anders? Zoekt u
een inspirerende of romantische omgeving met
alle faciliteiten in huis? CC De Schalm in BerkelEnschot is goed bereikbaar en heeft een bijzondere
uitstraling. Wij hebben voor elke gelegenheid

een geschikte zaal te huur. Ons team verzorgt
uw gehele activiteit, van een glas water tot een
culinair diner. Wij werken samen met Hemels Eten
& drinken bij het organiseren van uw evenement
op maat, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te
maken. Vraag naar de mogelijkheden.
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OKTOBER

11

vrijdag

14

Ogham

2019-2020
club- & theatertour

Caledonia Calling!

Keltische folkmuziek is populairder dan ooit. Voor
Ogham is dat geen verrassing. Al ruim 30 jaar
loopt de band daarmee voorop. Met ook voor het
komende seizoen weer een schitterend nieuw
programma: Caledonia calling!

Op naar Caledonia, zoals de Romeinen Schotland
destijds noemden. Caledonia, het land van de
Kelten, waar ze geen voet durfden te zetten. Dat zal
bij Ogham niet gebeuren want het publiek weet de
band altijd te vinden!

Met veel plezier kijken we terug op een glansrijk
seizoen met optredens door heel Nederland, in
Duitsland en natuurlijk in Schotland. Eerlijk gezegd,
verbazen we ons nog regelmatig! Waarom raken
de mensen toch zo ontroerd als ze ons horen
spelen? Dat is de gevoelige snaar! Die raken we,
waar we ook komen.

meer weten? www.ogham.nl

We bieden een afwisselend programma mét een
goed verhaal. Stuwende folksongs, breekbare
ballads, sfeer, gezelligheid, goede muziek! En
een goeie pint of anderszins erbij. Zo’n avond
wordt het gegarandeerd! Celtic folk, met een
eigen sound, met eigen composities maar ook met
bekende klassiekers.

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Vrijdag 11 oktober 2019
20.00 uur | Entree € 16,50 incl. pauzedrankje | Keltische folksmuziek

foto: Johannes van Dam

27 Utrecht String Quartet - USQ
zondag

Veelzijdig, dynamisch, grenzeloos

Eerlijk gezegd hadden we nooit gedacht dat
we dit internationaal bekende strijkkwartet
naar Berkel-Enschot zouden kunnen halen.
Maar het is gelukt!
Hoewel de vier musici van het USQ in
Nederland wonen, is hun muzikale wereld
grenzeloos. In geen geval wil het ensemble
het genre strijkkwartet als een museumstuk
behandelen. De musici ontdekken steeds
weer iets nieuws, ook in traditionele
werken, die gecombineerd worden met
noviteiten. De uitstekende reputatie in
de muziekwereld heeft het Utrecht String
Quartet vooral verkregen door de zoektocht
naar verdwenen of in vergetelheid geraakt
repertoire en door samen te werken met
hedendaagse componisten. En nogmaals: dit is

internationale klasse. Tournees door Frankrijk,
Duitsland, Engeland, Canada en de Verenigde
Staten bewijzen dat.

Samenstelling:
Eeva Koskinen, Katherine Routley,
Mikhail Zemtsov, Sebastian Koloski.
meer weten?
www.utrechtstringquartet.com

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Zondag 27 oktober 2019
11.30 uur | Entree € 8,- (inclusief koffie, thee of fris in de pauze)

30 Becoming Astrid
woensdag

OKTOBER

Filmcafé

Filmcafé

Zweden, 2018, 123 minuten
Regisseur: Pernille Fischer Christensen
Met: Maria Bonnevie, Trine Dyrholm, Björn Gustafsson
Toen Astrid Lindgren (1907-2002) nog
jong was gebeurde er iets dat haar diep
trof. De combinatie van zowel een wonder
als rampspoed heeft haar hele leven
vormgegeven. Deze gebeurtenis veranderde
de Zweedse schrijfster in een van de meest
inspirerende vrouwen van haar tijd die de hele
wereld zou gaan beminnen. Dit is het verhaal
van een toen jonge Astrid, die ondanks de
verwachtingen van haar in die tijd en haar
religieuze opvoeding, besloot om los te komen
van de normen van de maatschappij en haar
hart te volgen.
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CC de Schalm/Ons Koningsoord | Woensdag 30 oktober 2019
Inloop 19.15 uur | aanvang 19.30 uur
Entree € 8,- of € 40,- voor een passe-partout voor alle films
Met bibliotheekpas € 7,50 en resp. € 37,50 voor een passepartout | Filmcafé | C.C. De Schalm Ons Koningsoord

10 november

Elckerlyc
Goeien aard met muziek p.14

20 november

Marie de Meister
Literair café p.15

10

zondag

Elckerlyc

Goeien aard met muziek

De Elckerlyc-speellieden zijn ook dit theaterseizoen
weer te beluisteren met hun deunen, liedekens
en verhalen uit de Brabantse en Vlaamse Kempen,
met een knipoog naar andere landen waar ook nog
volop volksmuziek wordt gespeeld.
U kunt ze horen en zien op zondagmiddag 10
november, 19 januari en 15 maart.
De optredens beginnen 15.00 uur en de toegang is
gratis.

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Zondag 10 november 2019
15.00 uur | Toegang: gratis | volksmuziek

NOVEMBER
2019

16

20 Marie de Meister
woensdag

NOVEMBER

Literair café

MARIE DE MEISTER (1952) won in 1995 met
”De dag dat grootmoeder gek werd” een
verhalenwedstrijd van het literaire tijdschrift De Gids. Zij
publiceerde– onder haar werkelijke naam Rikki Holtmaat
(*) – daarna drie romans bij JM Meulenhoff. Eind maart 2016
verscheen haar roman
”De stilte van Thé” bij Ambo-Anthos. Het boek werd
direct daarop aangeprezen door het boekenpanel van
DWDD en ontving lovende recensies, onder andere in De
Limburger: “... een boek om stil van te worden.” Sophie, de
hoofdpersoon van deze roman, wil weten waarom haar
moeder voor het katholieke kloosterleven heeft gekozen, in
plaats van voor haar dochtertje te zorgen. ”De stilte van Thé”
is een van de weinige romans in de Nederlandse literatuur
waarin een diepgaand inzicht wordt gegeven in het
katholieke geloofsleven, met alle kritiek die daarop (door
dochter Sophie) mogelijk is.

(*) Rikki Holtmaat werkte tot september 2016 bij de
juridische faculteit in Leiden waar ze onderzoek deed en
onderwijs gaf op het terrein van het discriminatierecht.
Tijdens Nederland Leest komt Marie de Meister een lezing
geven.

Literair café op woensdag 20 november 2019
20:00 uur | CC de Schalm/Ons Koningsoord
Ben je lid van de Bibliotheek Midden-Brabant?
Dan kun je met korting het Literair Café bezoeken.
Prijzen zijn € 6,00 (KBO-leden), € 8,00 (bibliotheekleden)
en € 10,00 (niet-leden).
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01 december

Trio Paulus Schäfer
& Dominique Paats p.18

04 december

Filmcafé
De Dirigent p.19

14 december

Kerstconcert
Oisterwijks Kamerkoor p.19

DECEMBER
2019

18

01

zondag

Trio Paulus Schäfer
& Dominique Paats

Ze komen uit totaal verschillende werelden:
Dominique Paats heeft internationaal carrière
gemaakt als eerste accordeonist bij het Malando
orkest waar dit talent nauwelijks gemist kan
worden. Paulus Schäfer is internationaal een van de
getalenteerdste en meest gevraagde gypsy jazz
gitaristen.
Er bestaat geen opgelegd pandoer maar pure
improvisatievrijheid die zowel publiek als
muzikanten doet genieten. Het intuïtieve spel
wordt schijnbaar met het grootste gemak ten
gehore gebracht. De twee wisselen voortdurend
solo’s uit, reageren op elkaar, communiceren
via hun instrumenten, zwepen elkaar op in een
muzikaal spel en laten telkens hun waardering voor
elkaars inbreng blijken. De ritmesectie met Romino

Grünholz en Noah Schäfer is puur, solide en
swingend. Internationale klasse.
meer weten?
www.paulusschäfer.com

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Zondag 01 december 2019
11.30 uur | Entree € 8,- (inclusief koffie, thee, fris in de pauze)

DECEMBER

04 De Dirigent
woensdag

Filmcafé

Filmcafé

Nederland, 2018, 137 minuten
Regisseur: Maria Peters
Met: Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott
Turner Schofield
Biopic over de eerste succesvolle vrouwelijke
dirigent ter wereld: Antonia Brico. Zij wordt
in 1902 als Wilhemina Wolthius in Rotterdam
geboren, maar verhuist in 1908 met haar
adoptieouders naar Californië. Na een
muzikale opleiding in de VS vertrekt ze in 1927
naar het conservatorium in Berlijn, waar ze als
eerste Amerikaanse in 1929 afstudeert. In 1930
debuteert ze als eerste vrouwelijke dirigente
voor het Berlijns Filharmonisch Orkest; in 1938
is ze de eerste vrouw die voor het New Yorks
Filharmonisch Orkest staat.

14

zaterdag

Kerstconcert

Haar bewogen leven staat, met succes, in
het teken van het veroveren van een plaats
en die te behouden, in de door mannen
gedomineerde dirigentenwereld.

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Woensdag 04 december 2019
Inloop 19.15 uur | aanvang 19.30 uur
Entree € 8,- of € 40,- voor een passe-partout voor alle films
Met bibliotheekpas € 7,50 en resp. € 37,50 voor een passepartout | Filmcafé | C.C. De Schalm Ons Koningsoord

door het Oisterwijks Kamerkoor

Het Oisterwijks Kamerkoor staat bekend
om zijn bijzondere en zeer gevarieerde
repertoirekeus. Daarmee geeft het een
doorkijk in de hele muziekgeschiedenis.
Dit concert luidt voor het koor de kersttijd in.
Dat gebeurt met een feestelijke cantate en
magnificat en kerstcarols van over de hele
wereld, uit alle eeuwen, zowel a capella als
begeleid.
De begeleiding wordt verzorgd door Iskandér
Zalialdinov; het koor staat onder leiding van
Peter van Aerts.
meer weten? www.oisterwijkskamerkoor.nl
LET OP! Locatie: St. Willibrorduskerk Berkel
Zaterdag 14 december 2019 | 19.30 uur
Entree gratis, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd
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19 januari

Elckerlyc
Goeien aard met muziek p.20

26 januari

Maaike den Dunnen
Inner Space p.20

29 januari

Filmcafé - Marlina,
the Murderer in Four Acts p.21

19

zondag

Elckerlyc

Goeien aard met muziek

De Elckerlyc-speellieden zijn ook dit theaterseizoen
weer te beluisteren met hun deunen, liedekens
en verhalen uit de Brabantse en Vlaamse Kempen,
met een knipoog naar andere landen waar ook nog
volop volksmuziek wordt gespeeld.
U kunt ze horen en zien op zondagmiddag
10 november, 19 januari en 15 maart.
De optredens beginnen 15.00 uur en
de toegang is gratis.

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Zondag 19 januari 2020
15.00 uur | Toegang: gratis | volksmuziek
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26 Maaike den Dunnen

JANUARI
2020

zondag

Inner Space

Ze is even weg geweest, Maaike den Dunnen. Maar
nu is ze terug, boeiender dan ooit. Met sterke eigen
songs, met af en toe een verrassende cover. Haar
poëtische teksten kruipen onder je huid en worden
begeleid door een dromerig ‘chamber jazz’- geluid
zonder drums. Een verhalende show: met intieme
liedjes, een knipoog naar cabaret en een mooie
spanningsboog.
Maaike den Dunnen – vocals
Itai Weissman – tenorsaxofoon, EWI
Timothy Banchet – piano
Thomas Pol – basgitaar
meer weten? www.maaikedendunnen.com

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Zondag 26 januari 2020
14.30 uur | entree € 8,- (inclusief koffie, thee, fris in de pauze)

29
woensdag

Marlina the Murderer in Four Acts
Filmcafé

Indonesië, 2017, 90 minuten
Regisseur: Mouly Surya
Met: Marsha Timothy, Egy Fedly, Tumpal
Tampubolon
Het platteland van het
Indonesische eiland Sumba
is een onbarmhartige plaats,
vooral voor vrouwen. Marlina
ondervindt dat aan den lijve

wanneer een roversbende haar
huis binnendringt om haar
deugd en haar vee op te eisen. Na
aanvankelijk overrompeld te zijn,
besluit ze zich niet zonder slag of
stoot over te geven. Het kale land
vormt een perfect decor voor de
reis van Malina naar haar eigen
emancipatie.

JANUARI

Filmca

fé

Woensdag 29 januari 2020
Inloop 19.15 uur | aanvang 19.30 uur
Entree € 8,- of € 40,- voor een passe-partout voor alle films
Met bibliotheekpas € 7,50 en resp. € 37,50 voor een passe-partout
Filmcafé | C.C. De Schalm Ons Koningsoord

Mogen wij ons even voorstellen...

MODESTO

Wij zijn Modesto, een groep
van 8 jonge, vrolijke goed
geschoolde muzikanten in de
leeftijd van 14 tot 18 jaar.

Wij komen uit Berkel-Enschot
en maken graag samen muziek.
De naam Modesto staat voor
de muzikale term “bescheiden”
hetgeen wij een goede
combinatie vonden met onze
persoonlijkheden.
Ons repertoire bestaat o.a.uit
Copacabana, Hallelujah, Uptown
funk, Despacito, Instant concert,
Santana en nog vele andere
nummers.
Graag komen wij onze muziek
bij u ten gehore brengen tijdens
uw feest, bruiloft of andere
bijzondere gelegenheid.

modesto-advertentie-210x210mm-schalmbrochure.indd 1

Heeft u een verzoeknummer
dan kunnen we dat van tevoren
metelkaar afstemmen en
eventueel speciaal voor u nog
instuderen.

INFORMEER en INSPIREER
Verras uw klanten met uw
eigen bedrijfsmagazine.

Lijkt het u leuk als wij met
ons muzikaal enthousiasme
uw gelegenheid komen
opvrolijken stuur dan een mail
naar contact@modesto.nu
zodat wij vrijblijvend, samen
met u kunnen kijken wat de
mogelijkheden zijn.

Maak nu het verschil.
Vraag naar de
mogelijkheden.
Wij helpen u graag verder.

Met muzikale groet,
Alexander, Femke, Imke, Jan,
Jeske, Joep, Kim en Wouter.

Tel.: 06 - 83 5 83 803 | www.frickers.nl | info@frickers.nl

www.modesto.nu
contact@modesto.nu

25-07-18 21:08

07 februari

Fabian Franciscus
Kleine Wereld (try-out) p.22

09 februari

Hans van Heiningen
Teruguit naar Nu p.23

19 februari

Filmcafé
The Favourite p.23

FEBRUARI
2020

22

07 Fabian Franciscus
vrijdag

Kleine Wereld (try-out)

Lekker gezellig toch, die sessies bij de psycholoog?
Of ja, dat moet je natuurlijk wel ‘coaching’ noemen,
want dat klinkt zo lekker sportief.
En dan help het stiekem ook nog eens allemaal.
Of althans, op bepaalde vlakken en op sommige
dagen wat meer dan op de vermoeiende andere
dagen.
Toch was het vroeger soms ook wel fijn, om
lekker altijd alleen in mijn eigen kleine autistische
wereldje te zitten. Met fobieën enzo. Makkelijk ook
wel; ik kende iedereen daar en was het vooral vaak
met mezelf eens. Dat zei ik dan ook tegen mezelf,
hardop. Vooral op straat of als ik aan het fietsen
was tussen mensen die zulke malligheid maar wat
slecht begrepen. Maar vaak was het ook best wel
benauwd en restrictief, zo’n kleine wereld.
Dus toch doorzetten dan maar! En zeker niet
als enige. Want het is inmiddels über hip om in
therapie te gaan. Voor wat voor reden dan ook. En
niet geheel onterecht trouwens,
want soms is het hilarisch.
Voor zij die ook ooit
‘coaching’ hebben gehad,
zal ‘Kleine Wereld’ vol zitten
met herkenbare (en soms
wat minder herkenbare)
avonturen bij de psycholoog.
De voorstelling gaat over mijn
strijd om mijn eigen ‘kleine
wereld’ zo nu en dan eens te
verlaten.
Mocht je nog nooit een ‘coach’
hebben gehad hoef je je geen
zorgen te maken; ik weet voor
iedereen wel een reden te
vinden waarom je dat zeker
ook zou moeten doen!

Biografie
Fabian veroverde in de fameuze ‘The Comedy
Store’ in London de eerste prijs in een belangrijke
comedy wedstrijd. Hij won het Leeuwarder Cabaret
Festival en de Comedy Slam en speelde naast
de finalistentour in Nederland en België o.a. in
de grotere comedy clubs van New York, Berlijn,
Stockholm en Londen.
Hij schreef voor verschillende TV programma’s, ging
viraal met meerdere cabaret filmpjes en was o.a. te
gast bij Spijkers Met Koppen.
Momenteel is hij ook te zien in de online panel
show ATYD, waarin hij vaste teamcaptain is.
Meer weten: www.fabianfranciscus.com

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Vrijdag 07 februari 2020
20.00 uur | entree €15,50 (inclusief pauzedrankje) | Cabaret

FEBRUARI
FEBRUARI

09 Hans van Heiningen
zondag

“Teruguit naar Nu”, een liedroman

Hans van Heiningen is een landelijk bekend
zanger die bij de Nederlandse Reisopera en
Opera Zuid solorollen vertolkte en ook meedeed
aan theatervoorstellingen. Hij presenteert samen
met pianist Daan van den Hurk een nieuwe vorm
van muziektheater onder de noemer: liedroman.
Wat is dat?
• een vertel-/zangprogramma
• waarin afwisselend muziek en spel voor
herkenning zorgen.
• waarin de gemoedelijke setting zorgt voor
een intieme sfeer tussen verteller en publiek

Jan Vingerhoets in zijn geboorteplaats Zeelst,
eenmaal onderweg ontmoeten we prachtige
Italiaanse vrouwen aan het Gardameer, maken we
een ritje in een botsauto op de kermis, belanden
in de piste van een Oostenrijks circus bezoeken
het verzorgingstehuis van een oude bekende
en rijden door de korenvelden naar Zand-Oerle,
mijmerend met ‘Fields of Gold’.
Een voorstelling met uiteenlopende liederen van
Bach tot Sting… Dat is ‘Teruguit naar Nu’.
meer weten? www.hansvanheiningen.com
CC de Schalm/Ons Koningsoord

In deze eerste ‘liedroman’ neemt Hans zijn publiek Zondag 09 februari 2020
mee op een reis van zijn jeugd naar het heden.
11.30 uur | Entree € 8,Het begint allemaal als hulpje van de melkboer
(inclusief koffie, thee, fris in de pauze)
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woensdag

The Favourite

Filmcafé

Filmcafé

Ierland, 2018, 119 minuten
Regisseur: Yorgos Lanthimos
Met: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

Engeland, begin achttiende eeuw. Centraal
staat de relatie tussen koningin Anne en haar
vertrouwelinge, adviseur en geliefde Sarah
Churchill, de hertogin van Marlborough. Hun
levens veranderen voorgoed door de komst
van Sarahs jongere nicht Abigail. Al snel
verandert de dynamiek tussen de vrouwen
en pogen ze invloed uit te oefenen op de
koningin en op het paleis.

23

De film valt vooral op door verrassende
combinaties: een kostuumdrama met
eigentijdse cameravoering, de ernst van het
hof en de humor van de filmmaker.

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Woensdag 19 februari 2020
Inloop 19.15 uur | aanvang 19.30 uur
Entree € 8,- of € 40,- voor een passe-partout voor alle films
Met bibliotheekpas € 7,50 en resp. € 37,50 voor een passepartout | Filmcafé | C.C. De Schalm Ons Koningsoord

11 maart

150 Jaar Bels Lijntje
Over toppen en dalen p.24

15 maart

Elckerlyc
Goeien aard met muziek p.24

18 maart

Stine Jensen
Literair café p.25

22 maart

Hands Up!
Kindervoorstelling p.26

25 maart

24

Filmcafé
Girl p.29

29 maart

MAART
2020

VIJF!
klassieke muziek p.29

11 150 Jaar Bels Lijntje

woensdag

Over toppen en dalen

Op 1 oktober 1867 opende het Bels Lijntje de
3e spoorverbinding tussen België en NoordBrabant: nu 150 jaar geleden! Als achter Tilburg
straks Den Bosch ook zou worden aangesloten,
dan was het Bels Lijntje de kortste verbinding
tussen Amsterdam en Parijs, zo schreef de krant
De Tijd in 1867! Ja ja…. Het viel nog niet mee:
eerst dat gedoe met onteigening van liefst 390
kavels van 186 eigenaren alleen al op Nederlands
grondgebied en dan nog de lastige aanleg door
vennen en over het kanaal bij Turnhout en verder
naar Tilburg die natte plekken in De Blaak. Ook
het zoeken naar geschikte stationschefs, dat
kostte de Grand Central Belge ook jaren. Hoe
legde men toen eigenlijk een spoorlijn aan? En
hoe hard reed zo’n treintje toen? Daarover gaan
we het allemaal hebben! Ook over de neergang
en afbraak van het Bels Lijntje tot aan de transitie
naar een mooi fietspad van nu….
In een powerpoint-presentatie van 2 x 45
minuten laat Jan van Eijck – al vanaf 1974 besmet
met het BL-virus – u proeven van het verleden
van het Bels Lijntje. Vooral met veel anekdotes
en sterke verhalen, die allemaal echt gebeurd
kunnen zijn. Kom, nog éénmaal het fluitje van de
conducteur, het sissen van de stoomlocomotief;
de rookwolken zullen kringelen in de lucht….!
Bon Voyage zeggen we dan, want de spoortaal
was Frans!

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Woensdag 11 maart 2020
20.00 uur | Entree € 6,- (inclusief koffie, thee, fris in de pauze)

15

zondag

Elckerlyc

Goeien aard met muziek

De Elckerlyc-speellieden zijn ook dit
theaterseizoen weer te beluisteren met
hun deunen, liedekens en verhalen uit de
Brabantse en Vlaamse Kempen, met een
knipoog naar andere landen waar ook nog
volop volksmuziek wordt gespeeld.
U kunt ze horen en zien op zondagmiddag
10 november, 19 januari en 15 maart.
De optredens beginnen 15.00 uur en
de toegang is gratis.

CC de Schalm/Ons Koningsoord
Zondag 15 maart 2020
15.00 uur | Toegang: gratis | volksmuziek

18

woensdag

NOVEMBER

Stine Jensen
Literair café

STINE JENSEN (1972 - Denemarken)
Stine Jensen is filosoof, schrijver en
programmamaker bij omroep HUMAN.
Ze werd in Denemarken geboren als
de helft van een eeneiige tweeling.
Het gezin Jensen emigreerde op jonge
leeftijd naar Nederland. Ze studeerde
literatuurwetenschap (cum laude) en filosofie
in Groningen, waarna ze verder ging aan de
Universiteit van Maastricht en promoveerde
op “Waarom vrouwen van apen houden”.
Van het boek verschenen vertalingen in het
Chinees en Frans. Toen de zilver rug Bokito op
18 mei 2007 uitbrak in Blijdorp en een vaste
bezoekster ernstig verwondde, verwierf Stine
nationale bekendheid. In de nasleep van de
affaire bleek Stine Jensen een graag geziene

gast in actualiteitenprogramma’s op radio en
televisie. In 2017 deed ze mee aan Wie is de
Mol.
Stine schreef diverse boeken, over
mannelijkheid en vrouwelijkheid, liegen, liefde
tussen Turken en Europeanen, Scandinavie,
opvoeden, emoties en identiteit. Op de
boekenpagina vind je al haar boeken.
In 2015 publiceerde ze “Go East. Een filosoof
reist door de wereld van yoga, mindfulness
en spiritualiteit” dat genomineerd werd voor
beste spirituele boek van 2015. Het boek gaat
over de yoga-opleiding die ze in 2014 volgde
tot kundalini yoga lerares (level 1 en level 2
gecertificeerd). Het werd genomineerd voor
het beste spirituele boek van 2015. Zie ook
haar talk hier over.

Stine schrijft ook kinderboeken. In 2015 werd haar kinderboek ”Lieve Stine, weet jij
het?” bekroond met de zilveren griffel. Voor meer zie www.lievestine.nl. Ze publiceerde daarna
de kinderboeken ”Alles wat ik voel”, “Feestje in mijn hoofd” en “een Box vol emoties”.
Stine Jensen komt in de Boekenweek 2020 een lezing geven.

Literair café op woensdag 18 maart 2020
20:00 uur | CC de Schalm/Ons Koningsoord
Ben je lid van de Bibliotheek Midden-Brabant?
Dan kun je met korting het Literair Café bezoeken.
Prijzen zijn € 6,00 (KBO-leden), € 8,00 (bibliotheekleden)
en € 10,00 (niet-leden).

25

MAART

22
zondag

Hands Up!

Verrassend en vrolijk vermaak voor iedereen vanaf 4 jaar

Ken je Lejo? Dat beroemde poppetje met die
oogjes, van Sesamstraat?
Hij komt naar Berkel-Enschot met een bonte stoet
vrienden: een koe met een eetprobleem, een
blaffende buldog en een stuntelige tapdanser.
Zie je de fladderende vogels, het schattige
kinderkoortje en de inktvis die elegant door het
theater zweeft? Je vergeet acuut dat je naar blote
handen en houten ogen zit te kijken. Verfrissend
eenvoudig en o zo expressief.
Doe jezelf en je (klein)kinderen een groot plezier
met deze vrolijke, woordloze familievoorstelling vol
muziek.
Meer weten: www.lejo.nl

Biografie
Duimen omhoog voor Lejo & co
Wat in 1995 begon als een studieproject groeide
uit tot een act waarmee Lejo en zijn vrienden de
wereld over reizen. Ze brengen inventief en vrolijk
vermaak van New York tot Tokyo, van Luxemburg
tot Lowlands. Op internationale festivals sleepten
ze meerdere prijzen in de wacht. Lejo’s filmpjes
slaan bijzonder aan op YouTube en op tv-zenders
in Nederland, België, Canada, Noorwegen en
Zwitserland.
Na afloop kunnen de kinderen in de foyer
zelf Lejo-oogjes knutselen met kartonnen
bouwplaatjes, scharen en plakband en meteen
ermee spelen in speciale poppenkasten!

26

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Zondag 22 maart 2020
11.30 uur | entree €7,50 | Kindervoorstelling

27

28

25
woensdag

MAART

Girl

Filmcafé

Filmcafé

Belgie, 2018, 105 minuten
Regisseur: Lukas Dhont
Met: Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart
Girl vertelt een confronterend en ontroerend
verhaal over identiteit en gender. Het is het
verhaal van Lara, een 15-jarig transseksueel
meisje geboren in het lichaam van een jongen,
klaar om alles te riskeren om haar droom na te
streven: ballerina worden. Ze werd geboren in
een mannelijk lichaam, maar ze besloot voor
zichzelf dat ze graag als meisje wilde leven.

Lara’s leven wordt gedomineerd door het
innemen van hormoonblokkers en vooral
ook wachten: wachten op vrouwelijke
hormoontherapie en chirurgie die uiteindelijk
haar geslacht zal afstemmen op haar
vrouwelijke identiteit.

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Woensdag 25 maart 2020
Inloop 19.15 uur | aanvang 19.30 uur
Entree € 8,- of € 40,- voor een passe-partout voor alle films
Met bibliotheekpas € 7,50 en resp. € 37,50 voor een passepartout | Filmcafé | C.C. De Schalm Ons Koningsoord

29 VIJF! 5 bevlogen vrouwen,
zondag

5 unieke instrumenten, 5 muzikale harten

VIJF! speelt klassieke muziek op nét een
andere wijze. De gouden combinatie van harp,
fluit, fagot, hobo en viool maakt VIJF! tot een
uniek ensemble. En omdat de samenstelling
zo bijzonder is, maakt het ensemble vaak zelf
de arrangementen. Zo speelt VIJF! niet alleen
kamermuziek maar brengt ze ook grotere
orkestwerken. Waarbij uiteraard de muzikale
strekking in zijn waarde wordt gelaten.
Inmiddels heeft VIJF! ook nieuw, origineel
werk aan haar repertoire kunnen toevoegen!
Componist Ad de Jong heeft, geïnspireerd
door het prachtige klankpalet van het
ensemble, meerdere werken geschreven voor
VIJF!

De leden van VIJF! hebben een grote passie
voor kamermuziek en spelen dan ook al jaren
samen in diverse ensembles. Daarnaast zijn
ze ook actief in verschillende orkesten. Zij
maken allen deel uit van Het Zeeuws Orkest en
bezetten hierbij prominente plaatsen.
VIJF! bestaat uit:
Saskia Onstwedder-List
Anne-Marie van de Grint
Anne-Marie van Mierlo
Lieselot Toorop
Renske de Leuw

fluit,
viool,
hobo,
fagot en
harp.

meer weten? www.ensemblevijf.nl
CC de Schalm/Ons Koningsoord | Zondag 29 maart 2020
11.30 uur | Entree € 8,- (inclusief koffie, thee of fris in de pauze)
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26 april

Meer van der Meer p.31

19 april

C tot de Derde in Klezmer
puur en nieuw p.32

APRIL
2020

30

17

vrijdag

Meer van der Meer

Een ouderwets gezellige belevenis!

Frans van der Meer, zijn zus Erica van der Meer
en Jeroen Granneman zijn geboren en getogen
in Berkel-Enschot. Samen met Leon van Egmond
vormen zij “Meer van der Meer”. Als door de wol
geverfde artiesten zijn zij verheugd in hun eigen
dorp op te treden. Hoewel Leon uit Tilburg komt
is ook hij uiteraard verheugd! Zij brengen een
verrassende combinatie van eigen composities
met herkenbare en uit het leven gegrepen teksten.
“Meer van der Meer” weet hun publiek steeds
te boeien met hun aangename stemmen en
hartverwarmende, soms ontroerende teksten.
“Een ouderwets gezellige en toch vernieuwende
belevenis” (de nieuwe Tilburgsche courant)

Frans is o.a. bekend van zijn creatie Ferry van
de Zaande. Erica is zangdocente en eigenaresse
van zangschool “Zang en Zo” en bekend om
haar betoverende zangstem. Leon is door zijn
unieke mondharmonica-sound overal inzetbaar
in de theaterwereld en Jeroen is pianodocent en
eigenaar van “Toonaangevend” en draait voor geen
enkele stijl zijn hand om.

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Vrijdag 17 april 2020
20.00 uur | entree €15,50 (inclusief pauzedrankje) | Muziek
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APRIL

26 C tot de Derde in Klezmer
zondag

32

puur en nieuw

Trio C tot de Derde - Carel den Hertog (viool),
Coos Lettink (accordeon) en Caspar Terra (klarinet)
speelde al eerder voor ons. En dat was een
belevenis! C tot de Derde speelt klezmer in de
puurste zin des woords: joodse feestmuziek! Maar
ook in de breedste zin des woords: een stijl die
voortdurend in ontwikkeling is. Én die veel ruimte
biedt voor muzikale uitstapjes naar aangrenzende
genres als de balkan en gipsy, de jazz en de
klassieke muziek. Hun streven daarbij: geen
imitatie, maar integratie van alle muziekgenres
die hun paden kruisen. Composities van OostEuropees georiënteerde klassieke componisten als
Béla Bartók en Zoltán Kodály worden afgewisseld
met eigenzinnige vertolkingen van traditionele
melodieën uit het onuitputtelijke klezmer- en
Balkanrepertoire. En soms brengen de muzikale

zijpaden die ze inslaan hen zelfs tot ver over
de grens van deze genres. Hun optredens zijn
overigens meer dan alleen muziek. Het trio bestaat
nu meer dan 20 jaar en samen hebben ze vele
muzikale reizen gemaakt. Elke compositie is weer
op een andere wijze ontstaan en heeft een verhaal
dat ze graag met het publiek delen. Kom luisteren
en geniet, dans en droom met Trio C tot de Derde.
meer weten? www.trioctotdederde.nl

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Zondag 26 april 2020
11.30 uur | Entree € 6,- (inclusief koffie, thee, fris in de pauze)

22 september

Grupo del Sur
preludeert op Piazzolla p.33

17

zondag

Grupo del Sur

preludeert op Piazzolla

In maart 2021 vieren we de honderdste
geboortedag van Piazzolla, de grootmeester van
de tango. Als voorproefje heeft Stichting EXPO
een vijftal weten te contracteren voor wie het
werk van de beroemde Argentijn een bijzondere
inspiratiebron is .Op het programma van Grupo
del Sur staan veel composities van Piazzolla en van
leden van diens kwartet die nog niet eerder door
Grupo del Sur gespeeld werden. Marc van Rooij legt
in eigen arrangementen en composities een link
naar Piazzolla’s inspiratiebronnen.

MEI
2020

Vol overtuiging begint Grupo del Sur aan haar
tweede decennium. Met als doel van elk concert
een onvergetelijke belevenis te maken voor
vertolkers en luisteraars. En met geweldige muziek
als middel.

Grupo del Sur bestaat uit:
Matias Pedrana
Anne-Marie van de Grint
Paul Hagenaars
Ivo de Greef
Marc van Rooij

bandoneon
viool
elektrische gitaar
piano
contrabas

meer weten? www.grupodelsur.nl

CC de Schalm/Ons Koningsoord | Zondag 17 mei 2020, 15.00 uur
Entree € 8,- (inclusief koffie, thee, fris in de pauze)
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SIMONS
Chinees Afhaal

KWALITEIT & SERVICE SINDS 1917

Sun Wah

SIMONS PIANO

Kerkstraat 27 5056AA
Berkel Enschot
Tel nr: 013-5332791

gespecialiseerd in stemmen, verhuur, reparatie
en revisie van piano’s en vleugels

013-5425374 / 06-53733591
info@simonspiano.nl / www.simonspiano.nl
KRAAIVENSTRAAT 25-11, 5048 AB TILBURG
AFHAALPUNT VOOR SPIEROMUZIEK.NL
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HARTJE
BERKEL-ENSCHOT

Uw huis klaarmaken
voor de toekomst?
Op www.IkWoonLeefZorg.nl leest u welke
mogelijkheden er zijn om woningaanpassingen te
financieren. Zo kunt u ook in de toekomst veilig en
comfortabel blijven wonen.

Alles over langer zelfstandig wonen op
IkWoonLeefZorg.nl

Kom maar op met de toekomst

