PARKVILLA THEATER 2019-2020
Muziek, toneel, cabaret, colleges en familievoorstellingen.
Kom en laat je verrassen!

PARKVILLA THEATERPROGRAMMA 2019/2020
Welkom!
Welkom en fijn dat je geïnteresseerd bent in onze theatervoorstellingen!
Parkvilla heeft voor 2019/2020 een gevarieerd programma samengesteld met een
mooie mix van professionele- en amateurvoorstellingen voor jong en oud.
Variërend van muziek, toneel, cabaret, theatercolleges, familievoorstellingen en
stevige concerten kun je bij Parkvilla genieten van een heerlijke theateravond.

MUZIEK

Gerard van Maasakkers
Ik loop
Donderdag 26 september 2019 | 20.30 uur
Gerard van Maasakkers kijkt rond, staat
stil, komt thuis met verhalen die hij
vastlegt in woorden en akkoorden.
Van Maasakkers klinkt dichtbij, warm,
persoonlijk, ontwapenend. Met nieuwe
liedjes én klassiekers, een heerlijke avond.
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 21,00
Parkvilla Vriend: € 19,00

Lekker een avondje uit, dicht bij huis.
Voor of na afloop van de voorstelling ben je van harte welkom in onze sfeervolle
foyer, waar wij een nieuwe collectie wijnen en verschillende bieren schenken.
Gezellig om nog even bij te praten in een warme ambiance.
Met ingang van het nieuwe seizoen ontvangen Parkvilla Vrienden, behalve korting
op alle films, nu ook € 2,00 korting op geselecteerde theatervoorstellingen.
Graag tot binnenkort in ons mooie theater of filmhuis met wekelijks een
aanbod van kwaliteitsfilms.

Henk Poort hoort bij De Beste Zangers
van Nederland. In deze nieuwe
solovoorstelling komen zijn helden van het
Jordaanlied (Willy en Johnny), zijn helden
van de opera en de helden uit zijn
persoonlijk leven voorbij.
Tot zijn verbazing blijkt zanger en
rasverteller Henk ook voor anderen een ‘held’.
Maar wil hij dat wel?

The Amazing Stroopwafels
Hiero

Cindy van der Hoorn
programmacoördinator
theater en filmhuis

Zaterdag 18 januari 2020 | 20.30 uur

Wij bedanken onze sponsors.
Mede dankzij hen kunnen wij een
aantrekkelijk programma brengen.
Bon Coeur | Hillsafety | Eventco |
Kortmann | VMD Koster | Lansigt |
Invited by Wijnimporteurs | Kroes |
Printgarden | De Persgroep |
For you magazine | En al onze
stoelsponsors

Zaterdag 2 november 2019 | 20.30 uur

Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 18,50
Parkvilla Vriend: € 16,50

Marijke Licher
directeur

Kaartjes zijn te koop via de site
www.parkvilla.nl of aan de kassa.
Indien je kaarten online koopt, kun
je van tevoren je stoel bepalen.

Henk Poort
Henk Poort en de helden

Parkvilla
Park Rijnstroom
Cornelis Geellaan 2
Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172 – 49 37 37
theater@parkvilla.nl
www.parkvilla.nl

Elke keer spelen ze weer alsof het de
eerste keer is. De stroopwafels spelen met
tomeloos enthousiasme verhalende nummers
en liedjes over verre streken.
Natuurlijk komen ook klassiekers als
Oude Maasweg en Ik Ga Naar Frankrijk
voorbij en is de groep nooit te beroerd om
verzoeknummers te spelen. Waaro? Hiero!
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 19,50
Parkvilla Vriend: € 17,50

OCOBAR
Holland-Amerika Lijn
Vrijdag 6 maart 2020 | 20.30 uur
De Holland-Amerika Lijn bracht blues, rock,
jazz en funk vanuit New York naar Nederland.
De Rotterdamse band Ocobar pakt de koffers
voor de trans-Atlantische trip en gaat op
zoek naar de muziek, beelden en verhalen
die de Holland-Amerika Lijn teweeg heeft
gebracht. Met songs van onder anderen
Willie Nelson, Eric Clapton, en Hank Williams.
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 18,50
Parkvilla Vriend: € 16,50

Alex Roeka
Rauwe genade
Woensdag 27 maart 2020 | 20.30 uur
Na ruim 40 jaar in steden te hebben
gewoond, trekt zanger Alex Roeka
zich terug in een Zeeuws dorp.
Gevraagd en ongevraagd komen familie,
vrienden en schimmen uit het verleden de
stilte verstoren. Deze combinatie van
landelijke rust en menselijk rumoer is
blijkbaar een goede voedingsbodem voor het
schrijven. Genoeg voor een nieuw programma.
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 19,50
Parkvilla Vriend: € 17,50

Serious Music Alphen
Programma najaar 2019
Serious Music Alphen brengt een bijzonder
aanbod van progressieve rockmuziek met
nationale en internationale rockbands.
Dreamwalkers Inc en Cirrha Niva
31 augustus 2019
Anima Mundi | 6 september 2019
Mad Fellaz | 4 oktober 2019
Cairo | 18 oktober 2019
Crystal Palace en Thomas Thielen (T)
- Tour 2019 | 9 november 2019
RPWL | 22 november 2019

De Meisjes met de wijsjes
Moerstaal
Zaterdag 4 april 2020 | 20.30 uur
Dé vocalpopgroep die de harten van het
publiek verwarmt met vierstemmige,
Nederlandstalige Wijsjes van toen en nu.
Nederland. Het land waar je van je fiets
afwaait en er altijd een gratis douche op
de loer ligt. Het land waar de mensen het
gelukkigst zijn, maar waar ook het meest
wordt geklaagd. Zijn wij zo direct als men
beweert of gewoon lomp?
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 19,50
Parkvilla Vriend: € 17,50

Boxin’ The Vox
Een muzikale reis door Ierland
Zaterdag 18 april 2020 | 20.30 uur
Laat je meevoeren door de Ierse folkmuziek
gespeeld door het gezelligste folkduo van
het Groene Hart: Anne-Lotte Paymans
(1983, Nieuwkoop) en David Plasmeijer
(1978, De Kwakel). Zij nemen je mee op
reis langs kliffen en kastelen, langs groene
heuvels en gezellige pubs. Ontdek de
verhalen achter de muziek die je kent van
Ierse folklegendes. Laat je verrassen door
de nieuwe, eigen songs die zij met veel
enthousiasme spelen op gitaar, banjo en luit.
Kaartprijs (incl. consumptie)
€ 14,50

Jan Rot
O ja!
Vrijdag 24 april 2020 | 20.30 uur
Jan Rot neemt je mee naar het einde van
de vorige eeuw. Jaren 90, dichtbij en toch
alweer ver weg! Hij waagt zich aan hits
van Nirvana en U2 tot die draak uit Titanic,
naast natuurlijk eigen muzikale hoogtepunten
en vrolijke verhalen uit die tijd.
Een heerlijke tijdreis, ook voor wie denkt:
‘Mmm, jaren ’90 heb ik niet veel mee.’
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 17,00
Parkvilla Vriend: € 15,00

MUZIEK I CABARET

THEATERCOLLEGE

Lucky Fonz III
Buiten de Lijnen – try-out

Sacha de Boer
Zondag 24 november 2019 | 15.00 uur
De meeste mensen zullen Sacha de Boer
kennen van het NOS Journaal.
Sacha is ook een bevlogen fotografe, haar
oorspronkelijke beroep. Als fotografe laat
ze zich niet in één hokje duwen. Ze maakt
portretten én stillevens. Haar opgewekte
energie is een aangename verrassing.
Georganiseerd i.s.m. Fotoclub Alphoto.

Zaterdag 15 februari 2020 | 20.30 uur
Lucky Fonz III is één van Nederlands meest
geliefde zangers, maar ook een bijzonder
theatermaker. In “Buiten de lijnen” pakt Lucky
de grote vragen aan, zoals ‘Wat is de zin van
het leven?’ en ‘Waarom staat er die w in erwt?’.
Naast de antwoorden brengt hij mooie liedjes,
aparte verhalen, humor, diepgang en ontroering.

Kaartprijs (incl. consumptie)
€12,50

Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 17,00 | Parkvilla Vriend: € 15,00

Joël Broekaert
Proefles met Joël

CABARET

Zaterdag 9 mei 2020 | 20.30 uur

Farbod
Vers van de pers - try-out

Culinair journalist en alleseter Joël Broekaert
neemt ons mee op reis langs de vijf
basissmaken en ontelbare aroma’s.
Je krijgt een proefbox waarmee een aantal
smaakexperimenten wordt gedaan. Na deze
avond ken je het verschil tussen smaak en
aroma, weet je waarom je nooit meer op
chocolade moet kauwen en waarom vet
eten zo lekker is. Joël Broekaert is
restaurantrecensent voor NRC en culinair
columnist voor Vrij Nederland en maakte zijn
eigen tv programma De vijf smaken van Joël.

Donderdag 3 oktober 2019 | 20.30 uur
Geproduceerd in Iran en geassembleerd in
Nederland neemt Farbod Moghaddam
(winnaar juryprijs Leids Cabaret Festival
2018) je mee in een mysterieuze reis door
zijn ziel. Verwacht een avond vol emotie,
inspiratie. En sarcasme. Farbod is een frisse
cabaretier die hard aan de weg timmert.
Kaartprijs
Normaal: € 12,50
Parkvilla Vriend: € 10,50

Wouter Monden
Zomaar
Zaterdag 22 februari 2020 | 20.30 uur
Stand-up comedian Wouter Monden vuurt
in deze show aan de hand van vragen van
zijn dochter een spervuur aan grappen af
over o.a. kickboxles met huisvrouwen,
verhuizen naar het platteland en
verkleinwoorden. Toegankelijk, scherp, hard
en met veel ruimte voor snelle interactie.
Wouter was te zien bij The Comedy Factory en
is publieksopwarmer van Zondag met Lubach.
Kaartprijs
Normaal: € 12,50
Parkvilla Vriend: € 10,50

Kaartprijs (incl. consumptie & proefbox)
Normaal: € 22,50 | Parkvilla Vriend: € 20,50

TONEEL

Productiehuis Alphen
Scrooge
14, 15, 20, 21, 22, 24 en 26 december 2019
(zie parkvilla.nl voor de tijden)
De jaarlijkse kerstvoorstelling is dit jaar
geïnspireerd op A Christmas Carol van
Charles Dickens. De gierige Ebenezer Scrooge
wordt op kerstdag met zijn nare karakter
geconfronteerd door drie geesten: die van
het verleden, het heden en de toekomst.
Zij laten zien hoe het met hem af zal lopen
als hij zijn leven niet betert. Natuurlijk is
het eind goed al goed, het is tenslotte kerst...
Familievoorstelling, geschikt voor 8+
Kaartprijs € 17,00

FAMILIEVOORSTELLINGEN

PARKVILLA HUISGENOTEN
Kinderboekenweekvoorstelling >

De Mooie Meisjes | De reis van een man die naar de
andere kant van de oceaan wilde vliegen

Productiehuis Alphen
PA is al ruim 10 jaar ons huistheatergezelschap, zij maken professioneel amateurtheater. Amateurs met
ambitie krijgen de kans mee te werken aan een grote productie en het publiek krijgt een onvergetelijk
cadeau van eigen polderbodem. De audities en wekelijkse repetities vinden plaats in ons het theater.

Zondag 13 oktober 2019 | 16.00 uur
Een verhaal over de jonge vlieger Charles Lindbergh, die in zijn vliegtuig, helemaal alleen, over
de Atlantische Oceaan wil vliegen. Alleen. Helemaal alleen. In zijn eentje dus… Vanaf 14.30 een
voorprogramma in de foyer. Georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Rijn en Venen.
Kaartprijs (incl. kinderlimonade) | Normaal: € 10,00 | Leden bibliotheek: € 7,50 | 9+

Marianne van Houten

|

Nijntje op de fiets

Serious Music Alphen
Sinds 2011 is Serious Music Alphen onze vaste muziekpartner in het programma-aanbod. Zij organiseren
rockconcerten met een knipoog voor de echte liefhebbers van progressieve rockmuziek. Deze concerten
vinden altijd plaats in het Parkvilla theater.

Jeugdtheaterhuis

Zondag 20 oktober 2019 | 15.00 uur
Actrice en zangeres Marianne van Houten neemt de kinderen mee in het verhaal van Nijntje.
Nijntje fietst langs het bos, de boerderij, de speeltuin en naar opa en oma Pluis.

Sinds 2017 biedt Parkvilla onderdak aan het Jeugdtheaterhuis. In Parkvilla zijn er wekelijks lessen te
volgen en wordt er in het voorjaar een eindvoorstelling gegeven in het theater. Het Jeugdtheaterhuis wil
een huis zijn waar kinderen en jongeren bezig kunnen zijn met theater.

Kaartprijs (incl. kinderlimonade) | € 8,50 | 2+

PARKVILLA EN LOKALE SAMENWERKING
Hakim

|

Op stage bij de Sint

Zaterdag 23 november 2019 | 15.00 uur
Hakim gaat op stage bij Sinterklaas om goocheltrucjes te leren bij de goochelpiet.
Eerst moet hij laten zien wat hij kan. Dan pas kan hij een diploma van de Sint krijgen.

Naast bovengenoemde partners zijn er tal van andere samenwerkingen in ons theater onder meer met de
Bibliotheek Rijn en Venen, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw, Fotoclub Alphen, Nieuwe Muziekschool
Alphen, Gemeente Alphen aan den Rijn, het onderwijs, dansscholen en diverse verenigingen en maatschappelijke
organisaties. Sinds 2015 is er met Toneelgroep Een Beetje Stuk een structurele samenwerking. Zij staan jaarlijks
met een voorstelling op ons podium. Toneelgroep Een Beetje Stuk maakt theater met mensen vanaf 12 jaar
met of zonder beperking.

Kaartprijs (incl. kinderlimonade) | € 8,50 | 4+

PARKVILLA ONDERSTEUNT LOKALE INITIATIEVEN
De Dansonderneming

|

Peter & de Wolf + dansworkshop

De theaterzaal wordt regelmatig gebruikt voor lokale initiatieven. Parkvilla denkt graag inhoudelijk mee en
geeft organisatorische ondersteuning. Komend najaar biedt Parkvilla o.a. podium aan:

Zondag 5 januari 2020 | 14.30 uur
Peter & de Wolf is een muzikaal sprookje op muziek van Prokofjev. Een vrolijke en
eigentijdse dansvoorstelling voor jong en oud. Ga mee op avontuur met Peter en zijn
vriendjes – de vogel, de eend en de kat. Net op tijd weten ze de wolf te vangen en
brengen hem gezamenlijk naar de dierentuin. Leuk voor iedereen vanaf 3 jaar.
Na afloop is er een workshop voor kinderen van 6 jaar en ouder.
Kaartprijs (incl. kinderlimonade)
Normaal: € 8,50 | Met dansworkshop: € 15,00 | 3+

Katiuscia

|

Gonnie en Gijsje samen op stap
Zondag 8 maart 2020 | 15.00 uur

Gonnie is een gansje en zit bij de hooiberg. Op een dag zijn haar rode laarsjes weg…
Gonnie gaat op zoek, voorbij de hooiberg en ontdekt de wereld. Daar ontmoet ze Gijsje.
Kaartprijs (incl. kinderlimonade): € 8,50 | 2+

> 10 oktober: Sing along | Love songs en ander leed
> 26 oktober: Fleury Posthuman | Dansvoorstelling: Vergeet mij niet!

