
 
NIEUWSBRIEF mei 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de leden, 
 
 
Ook dit seizoen bestaat voor u als lid van de Culturele Vereniging Zuidlaren,  
de mogelijkheid om via de CVZ  kaarten te reserveren voor een aantal geselecteerde 
voorstellingen in Theater Geert Teis te Stadskanaal. 
 
Deze reserveringen zijn uitsluitend mogelijk door bijgaand bestelformulier in te vullen. Met 
het zetten van uw handtekening, machtigt u tevens onze penningmeester om het 
verschuldigde bedrag éénmalig van uw rekening te laten afschrijven.  
Mocht u om welke reden dan ook, het niet eens zijn met deze afschrijving, dan heeft u het 
recht om het bedrag binnen 30 dagen terug te laten boeken. 
 
Uw bestelformulier moet uiterlijk zaterdag 4 mei 2019 binnen  zijn bij ons bestuurslid                             
mevrouw W.H. Meijer, Ericalaan 1, 9471 BS te Zuidlaren. 
Zij onderhoudt namens onze vereniging het contact met Geert Teis.  
U kunt helaas geen theaterbonnen meezenden. 
 
Het nieuwe theaterprogramma van Geert Teis is vrijdag 26 april verschenen. Gezien het 
nieuwe digitale bestelsysteem zijn wij genoodzaakt deze voor 6 mei door te geven.  
 

Houd dus rekening met de uiterlijke inleverdatum!!! 
 
Het aantal kaarten is ook dit jaar weer beperkt, dus reageer zo snel mogelijk! 
De bestelde kaarten worden persoonlijk bij u thuis afgegeven. Mocht om welke reden dan 
ook een voorstelling niet doorgaan, dan wordt het reeds betaalde bedrag zondermeer 
teruggestort op uw rekening. 
 
Bij deze Nieuwsbrief vindt u de nodige informatie per voorstelling en de bestellijst.  
Heel veel plezier met het samenstellen van uw keuze en tot ziens in theater Geert Teis. 
 
 

Snelle opgave voorkomt teleurstelling! 
 

 
www.cvzzuidlaren.nl 

 
 

 
 
 



BESTELFORMULIER 
 

 
Inleveren uiterlijk zaterdag 4 mei 2019  bij mevr. W.H. Meijer, Ericalaan 1, Zuidlaren 
 
 

datum voorstelling prijs per 
voorstelling 

 

aantal 
kaarten 

te betalen 
bedrag 

vr. 29 november cabaret: 
Motel, Thomas Acda 

 

€ 24,00 
 

 € 

za. 14 december zang: 
Ellen ten Damme 

 

€ 26,50  € 

do. 9 januari Nieuwjaarsconcert NNO € 28,00 
 

 € 

vr. 7 februari musical:  
Haal het doek maar op 

 

€ 32,50 
 

 € 

di. 18 februari toneel: 
Hendrik Groen 

 

€ 27,00 
 

 € 

do. 5 maart opera: 
De Parelvissers 

 

€ 38,50  € 

vr. 13 maart Blind Date 
 

€ 10  € 

 
totaal bedrag: 

 
€ 
 

     
Ondergetekende verleent hierbij een eenmalige machtiging aan de Culturele Vereniging Zuidlaren om 
het verschuldigde bedrag in juni 2019 van onderstaande rekening met automatische incasso af te 
schrijven. 
  
Bankrekening / Postrekening………………………………………………… 

Ten name van: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum:…………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Handtekening…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………... 

 
……………………………………………………………… handtekening voor ontvangst van de kaarten. 
                  
                                 (deze pas invullen wanneer u de kaarten in ontvangst neemt) 



 
Vrijdag 29 november 2019, aanvang 20.00, entree € 24,00 (incl. consumptie) 
 
  
Cabaret:  Motel, Thomas Acda 
 
Reikhalzend kijken we in Teis uit naar de met sterren overladen solovoorstelling 
van Thomas Acda. Het idee broeit al sinds de beëindiging van het succesvolle 
duo Acda en de Munnik. Maar eerst regisseerde Thomas twee films, schreef hij 
een boek en de liedteksten en muziek voor de musical De Marathon en vervulde 
in het theaterseizoen 2017/2018 de hoofdrol in de met sterren overladen musical Fiddler on the roof waar we met 
Teis op reis een bezoek aan hebben gebracht. Hij ontving voor beide musicals een musical award waaronder die 
voor de beste acteerprestatie. 
Nu is hij terug op het toneel met zijn langverwachte eigen, muzikale cabaretvoorstelling, samen met David 
Middelhoff en Laura Trompetter. 
Met verhalen, liedjes en avonturen over liefde, vriendschap en de dood. Over hoe we met vallen en opstaan 
proberen invulling te geven aan ons leven. 

 

 
 
Zaterdag 14 december 2019, aanvang 20.00 uur, entree € 26,50 (incl. consumptie) 
 
Show & muziektheater: Ellen ten Damme 
 

 
Na het overweldigende succes van Paris-Berlin kon een vervolg natuurlijk niet 
uitblijven. Samen met haar achtkoppige superband The Magpie Orchestra 
raast Ellen ten Damme in seizoen 2019-2020 wederom door een eeuw Europa 
heen. 
Zelf heeft ze in de halve eeuw dat ze hier al rondloopt al veel mogen 
meemaken. Amoureuze avonturen of juist niet, zij vraagt zich vrolijk af: “Kan ik 
er iets aan doen, dat alles naar de klote gaat? Nee!” Dus laten we dansen en 

zingen. De liefde en het leven vieren, nu! 
Ellen haar nieuwe vertrekpunt is Casablanca, maar waar de reis naar toe gaat is nog onduidelijk. Wat wel 
duidelijk is, dat een avond met Ellen ten Damme staat voor een avond vol onvergetelijke hoogtepunten, 
totaaltheater ten top. 
 

 
 

Donderdag 9 januari 2020, aanvang 20.00 uur, entree € 28,00 (incl. consumptie) 
 
Nieuwjaarsconcert door Noord Nederlands Orkest 
 
Het Nieuwjaarsconcert van het NNO is voor veel mensen de gezelligste gelegenheid om met familie en vrienden 
het nieuwe jaar in te luiden. De musici onthalen u op bruisende orkestwerken en bekende aria’s van grote namen 
als Strauss jr., Léhar, Gershwin, Verdi en Puccini. Solist van de avond is de Amerikaanse sopraan Adina Aaron. 
Begin 2019 maakte ze furore als titelheldin in Porgy and Bess van George Gershwin bij de Nationale Opera in 
Amsterdam. “Bess is een magnetische verschijning”, schreef NRC. Wees er snel bij, want het Nieuwjaarsconcert 
is altijd snel uitverkocht. 
Dirigent: Rossen Gergov 
Sopraan: Adina Aaron 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Vrijdag 7 februari 2020, aanvang 20.00 uur, entree € 32,50 (incl. consumptie) 
 

Musical: Haal het doek maar op. 
Met Mariska van Kolck, Tony Neef, Julia Berendse, Willemijn 
van Holt, Dook van Dijck & Jordy van Loon 
 
Haal het doek maar op! De Musical is een Nederlandse musical over 
artiesten op schnabbeltour met een ware topcast! 

 
U ziet een meeslepend, hilarisch en romantisch verhaal over dromen die bedrog zijn, stiekeme verhoudingen, 
ruzies in de kleedkamers, eindeloze busritten en top of flop. Soms lijkt het heel duidelijk over wie al die mooie, 
gekke en stoute verhalen gaan, maar dan toch ook weer niet. 
Geniet van Spiegelbeeld, Ritme van de regen, Telkens weer, Sammy, Sophietje, Land van Maas en Waal, Ik ben 
gelukkig zonder jou, Dans je de hele nacht met mij, Brandend zand en vele andere tophits! 

 

 
Dinsdag 18 februari 2020,  aanvang 20.00 uur, entree € 27,00 (incl. consumptie) 
 
Extra informatie: Om 19.00 uur is er een gratis inleiding in onze Pleinzaal. 
 
Toneel: Hendrik Groen 
Met Beau Schneider, Mike Weerts, Britte Lagcher, Rufus Hegeman, Myrthe Burger 
en Cynthia Abma / Anne-Marie Jung 
Regie: Gijs de Lange 
 
Voor alle fans komt Hendrik Groen, de knuffelbejaarde van Nederland, na de televisieserie, nu ook in Teis met de 
hagelnieuwe voorstelling Zolang er leven is. De toneelbewerking van het gelijknamige boek zit vol nieuwe 
belevenissen van Hendrik en zijn vrienden in het verzorgingshuis. Met oude bekenden maar ook nieuwe 
bewoners. 
Een heerlijke komedie met een levenslustig verhaal met zang, muziek en een cast met jonge acteurs. Want het lijf 
kan dan wel stram zijn, de geest is dat niet! 
Extra leuk: in Zolang er leven is zingt een ouderenkoor uit de regio een aantal bekende nummers. Wilt u uw koor 
aanmelden, mail dan naar: hendrikgroen@bostheaterproducties.nl 

 

Donderdag 5 maart 2020, aanvang 20.00 uur, entree € 38,50 (incl. consumptie) 

Opera: De Parelvissers 
Staatsopera van Tatarstan met live orkest 
 

Het geliefde operagezelschap uit Tatarstan komt met een nieuwe enscenering van De 
Parelvissers. In het exotische meesterwerk van Bizet, met het wereldberoemde duet Au 
fond du temple saint, vinden twee vrienden, Zurga en Nadir, elkaar na jaren terug. Maar 
hun hernieuwde vriendschap wordt bedreigd als ze beiden verliefd worden op Leïla. 
Geniet van de topsolisten, het grote orkest en de prachtige decors en kostuums. 
Frans gezongen met Nederlandse boventiteling. 
Voor hun gloednieuwe album en theatertour gaan ze dieper, verder en nog meer hun eigen 
muziek in dan voorheen. Oermuziek op basis van akoestische gitaren. Verhalen met een 
lach en een traan. Emoties die we allemaal voelen omdat ze in onze aard zitten. Zoals je 
van de 3JS kunt verwachten, nemen ze je aan de hand van oude en nieuwe songs mee 
door hun gedachten, hun muziek, hun ziel en zaligheid. Muziektheater pur ‘zang’. 
 

 

Vrijdag 13 maart 2020, aanvang 20.00 uur, entree € 10,00  
Blind Date, een topvoorstelling voor een tientje 
 
Tot de gordijnen voor het podium openen blijft het spannend. Want wat zou het zijn? 
Theater Geert Teis nodigt u van harte uit voor een Blind Date. Een avond waarin wij 
voor u kiezen wat u gaat zien. Zou het cabaret zijn? Dans? Toneel of een mooie 
show? Het moet natuurlijk een Blind Date blijven, dus meer zeggen we niet. Nou ja - 
alleen nog dat u misschien wel spijt krijgt als u niet gaat. 


