PARKVILLA NIEUW THEATERSEIZOEN
Met bekende namen en nieuw talent
Tot 1 januari 2021

Laat je
verrassen!

Welkom!
We staan voor een heel ander cultureel seizoen dan andere jaren, ook voor u als bezoeker zal het anders zijn.
De impact van corona op de culturele sector is groot, ook cultuurcentrum Parkvilla kan daar niet omheen.
De komende maanden is er een aangepast theaterprogramma. We programmeren en organiseren anders, met minder
bezoekers per voorstelling en soms twee performances op een avond.
Parkvilla heeft tal van maatregelen getroffen. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de gezondheid van alle
bezoekers, artiesten en onze medewerkers voorop te stellen. Op onze site staat uitgebreide informatie welke
coronamaatregelen wij hanteren. De wereld van vandaag vraagt continu om bij te stellen en dit is tevens de reden
dat wij in deze brochure het theaterprogramma tot en met december 2020 vermelden.
Kaarten zijn te bestellen via de website: www.parkvilla.nl. Ons advies: kijk regelmatig op onze website voor het
allerlaatste nieuws en eventuele wijzigingen in het huidige programma.

KIDS

Wat hebben wij in het nieuwe theaterseizoen te bieden? Bekende namen als Alex Roeka, Kasper van Kooten,
Aaf Brandt Corstius en Beau Schneider wisselen elkaar af met nieuw, jong talent. Er is met recht voor ieder wat wils.
Muziek, cabaret, familievoorstellingen en colleges. Het Parkvilla podium biedt ook weer ruimte aan de theaterproducties
van Productiehuis Alphen en de concerten van Serious Music Alphen.

Alex Roeka
Rauwe Genade

Simone de Jong
Kluizelaar

Donderdag 17 september 2020 | 19.30 uur en 21.30 uur

Zondag 20 september 2020 | 15.00 uur

Om voldoende afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen is er een maximum zaalcapaciteit.
Er zijn minder kaartjes beschikbaar, dus wacht niet te lang met kopen.
Wij zorgen ervoor dat u met een gerust hart Parkvilla kunt bezoeken. Namens het gehele
Parkvilla team heten wij iedereen van harte welkom in ons mooie theater of filmhuis
met een wekelijks aanbod van kwaliteitsfilms!

Na jarenlang in steden te hebben gewoond, trekt zanger
Alex Roeka zich gedwongen terug in een dorp. Iedereen komt
de stilte verstoren. Deze combinatie van landelijke rust en
menselijk rumoer is een goede voedingsbodem voor een nieuw,
geestig theaterprogramma.

Kluizelaar is een beeldende voorstelling over een mini-huis.
De bewoner is niet thuis. Maar we horen hem wel…
Over alleen zijn en thuiskomen.
Deze voorstelling kreeg een 5-sterrenrecensie van de
Theaterkrant.

Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 19,50
Parkvilla Vriend: € 17,50

Kaartprijs (incl. kinderlimonade)
€ 9,50 | 2 - 6 jaar

Serious Music Alphen
Programma najaar 2020

Beau Schneider en Britte Lagcher
Constellations

Serious Music Alphen brengt een bijzonder aanbod van progressieve
rockmuziek met nationale en internationale rockbands.

Donderdag 24 september 2020 | 19.30 uur en 21.30 uur

Marijke Licher
directeur
Volg ons op Facebook en Instagram!

Hartelijk dank aan onze sponsors!
Mede dankzij hen kunnen wij een
mooi programma bieden:
Bon Coeur | Eventco | Kortmann |
VMD Koster | Lansigt | Invited by
Wijnimporteurs | Kroes & Partners |
GoedOpOrde | Uipkes Vloeren |
For you magazine | Hillsefety
Word Parkvilla Vriend voor € 25,00 per
jaar en krijg leuke extra’s én korting
op filmhuisfilms en geselecteerde
theatervoorstellingen!
Kijk op www.parkvilla.nl voor alle
informatie.
Volg ons op Facebook en Instagram
en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Wijzigingen in het programma,
prijs- en BTW-wijzigingen, zet- en
drukfouten voorbehouden.

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

ONDER VOORBEHOUD VERWACHT IN 2021
DOOR CORONA KAN INFORMATIE SNEL VERANDEREN.
KIJK OP WWW.PARKVILLA.NL VOOR EVENTUELE WIJZIGINGEN
EN HET LAATSTE NIEUWS
Riza Tisserand | Adembenemend
Ellen Smets Theater | Broemmm! 2+
Vera van der Poel | All I Want is Joni
Jan Rot | Alle Tijd
Serious Music Alphen | Rushians
Jim Speelmans | Huppethee
Tim Knol & Blue Grass Boogiemen | Lost & Found III
Bonte Hond | Pak’m
Tess et les Moutons | Voyages en chansons
Serious Music Alphen | NoSound
Thomas Verbogt en Beatrice van der Poel | Montere Weemoed
Saskia Temmink en Thom Hoffman | Vleugels
Joia | Ode aan Aegje
De Liedjestovenaar | Het Toverbos 2+
Diamonds on the Rock | Neil Diamond tribute
Micha Molthof | A fiddler on his Route
Robert-Jan Stips en Marieke Brokamp | Duoconcert
De Dansonderneming | Barbar
Jan-Willem Rozenboom | Theatercollege Franz Shubert
De Grote Haay | De Vriendelijke draak
Eric Vloeimans & Juan Pablo Dobal | Mas Viento Zonda
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Frank Carducci & Band
Jurgen Burdorff
Mayra Orchestra
Novatia
Moonrise
Into the Open

Een geraffineerde reis vol spetterend acteerwerk van twee
topacteurs. Soms vrolijk en speels, altijd oprecht en
verrassend. Constellations was te zien van West End tot
Broadway en van China tot Peru. Een voorstelling voor
iedereen die wel eens verliefd is geweest!
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 20,00
Parkvilla Vriend: € 18,00

KIDS
Kasper van Kooten
Speeltijd

Lejo
Hands up!

De VERhaler & Theaterrabarber
Achter de woorden

Boxin’ The Vox
Een muzikale reis door Ierland

Zaterdag 3 oktober 2020 | 19.30 uur en 21.30 uur

Zondag 25 oktober 2020 | 15.00 uur

Vrijdag 6 november 2020 | 20.30 uur

Zaterdag 14 november 2020 | 16.00 uur, 19.00 uur en 21.30 uur

Met zijn herkenbare humor, timing en zelfspot kijkt Van Kooten
eerlijker dan ooit naar zijn eigen zuivere speeltijd en gaat hij terug
naar de basis. Met ontroerende poëzie en goudeerlijke comedy.

Lejo is het beroemde poppetje met de oogjes van Sesamstraat.
Vanuit een grote blauwe poppenkast vertonen de poppen hun
kunsten met veel muziek. Na afloop kan het publiek zelf aan
de slag om een eigen Lejo-poppetje te maken.

Een teder verhaal dat uit alledag gegrepen is.
Een intrigerend relaas over en van Louise over de
toevalligheid van het lot en de liefde in haar leven.
Deze voorstelling wordt online gestreamd.

Laat je meevoeren door de Ierse folkmuziek; songs, tunes
en verhalen over en uit Ierland, gezongen en gespeeld door
het gezelligste folkduo van het Groene Hart: Anne-Lotte en
David Plasmeijer.

Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 20,00
Parkvilla Vriend: € 18,00

Kaartprijs (incl. kinderlimonade)
€ 9,50

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

Kaartprijs (incl. consumptie)
€ 14,50

Klaas Prins
Maar nog niet helemaal

Aaf Brandt Corstius
Welkom bij mijn zielige jeugd - Try out

Theater Ins Blau
De Wonderbaarlijke Wereld
van Boudewijn Büch

Tevana met Karen Lugo en Arturo Ramon
World Jazz Flamenco

Zaterdag 10 oktober 2020 | 20.30 uur

Donderdag 29 oktober 2020 | 19.30 uur en 21.30 uur

Donderdag 19 november 2020 | 20.30 uur
Vrijdag 13 november 2020 | 16.00 uur en 20.30 uur

Met zijn energieke humor en absurde wendingen verrast deze
cabaretier. Klaas Prins is ontwapenend, muzikaal en verhalend.
Hij stond in 2016 in de finale van het Amsterdams Studenten
Cabaret Festival en hij won de publieksprijs op het
Leeuwarder Cabaret Festival.

Toen columnist en schrijver Aaf Brandt Corstius zes jaar was,
stierf haar moeder, gaf haar vader haar hondje weg en
verhuisde het gezin naar Amerika. Is een zielige jeugd een
goudmijn voor een schrijver? Welke beroemde wezens naast E.T. - inspireerden Aaf?

Kaartprijs
Normaal: € 14,00
Parkvilla Vriend: € 12,00

Kaartprijs
Normaal: € 19,00
Parkvilla Vriend: € 17,00

Een unieke voorstelling over een verhalenicoon. Hoe een gevoelige
man, een gekwelde kunstenaar, uit angst voor ‘het echte leven’
verstrikt raakt in zijn eigen verzinsels.
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 20,00
Parkvilla Vriend: € 18,00

Het wereld-jazzduo Tevana nodigt de internationaal
gewilde flamencodanseres Karen Rubio Lugo uit México
uit voor een avontuurlijke samenwerking. Met z’n drieën
creëren ze een betoverende en innovatieve mix van
wereldmuziek en moderne flamenco.
Kaartprijs
Normaal: € 20,00
Parkvilla Vriend: € 18,00

Ilvy Njiokiktjien
Fotocollege

StarkLinnemann
Transcending Beethoven

Zondag 22 november 2020 | 15.00 uur

Zondag 29 november 2020 | 11.00 uur en 14.00 uur

Ilvy Njiokiktjien is één van de toonaangevendste Nederlandse
fotografen. Zij werd in 2013 de eerste Fotograaf des Vaderlands.
Met een foto van de begrafenis van Nelson Mandela was zij in
2014 de eerste vrouwelijke winnares van de Zilveren Camera
voor de beste persfoto. Georganiseerd i.s.m Fotoclub Alphoto.

StarkLinnemann kan als geen ander muziek-historische tijdvakken
en geografisch bepaalde verschillen in muziekstijlen met elkaar
verbinden. Hun succesvolle crossover-projecten waarbij klassieke
meesterwerken zijn vertaald naar een overtuigend 21e eeuw idioom
zijn door de pers zeer positief ontvangen. Het concert op 29
november kent twee versies: een koffieconcert 11.00 uur en
lunchconcert 14.00 uur. Arrangement mogelijk (zie website).

Kaartprijs (incl. consumptie)
€ 12,50

Kaartprijs | Normaal: € 20,00 | Parkvilla Vriend: € 18,00

Productiehuis Alphen
1942

Productiehuis Alphen
Bijna Kerst

15, 16, 18, 21, 22, 23, 30, 31 oktober
(zie www.parkvilla.nl voor de tijden)

15, 17, 18, 19, 20, 22, 23,24,26 december
(zie www.parkvilla.nl voor de tijden)

Beleef hoe een Alphens gezin in 1942 compleet buitenspel is
gezet door de nazi’s. Is onderduiken een optie? Of moet de
familie gehoor geven aan de oproep om naar het station te
komen? Het script is geschreven op basis van verhalen van
ooggetuigen van de razzia.

De kerstvoorstelling van Productiehuis Alphen speelt zich
af in een warenhuis op de dag voor Kerstmis. Er heerst
stress omdat klanten hun laatste kerstinkopen willen doen,
maar ook omdat het warenhuis in navolging van V&D en
Hudson’s Bay op omvallen staat.

Kaartprijs € 16,50

Kaartprijs € 15,00

