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Als cultuur je interesseert, je dit schooljaar vier 
keer een leuk avondje uit wilt naar theaters in Den 
Haag (of als je dat zelfs moet voor het vak ckv), dan 
is dit cultuurabonnement iets voor jou. 

Het werkt zo: op de volgende pagina’s staan 
verschillende voorstellingen waarvoor wij alvast 15 
kaarten hebben gereserveerd. We hebben kaarten 
voor muziek, toneel, cabaret en film. Die kaarten 
zijn niet voor onszelf bedoeld, maar voor jou. 

Om je op te geven, vul je het formulier in. Er staan 
telkens twee voorstellingen bij elkaar. Van elk 
tweetal kies je er telkens één, plus het filmkaartje 
onderaan. Zo verzamel je vier voorstellingen. 
We proberen de kaarten te verdelen volgens de 
voorkeur die jij hebt aangegeven. Maar LET OP: 
Zijn de kaarten daarvan op, dan krijg je automatisch 
kaarten voor de andere voorstelling. 

Voor deze vier voorstellingen betaal je samen 
vijfentwintig euro. Dat is soms nog niet eens een 
derde van wat ze in werkelijkheid kosten. Maar 
liefst 66 procent korting dus! 

Elke voorstelling wordt begeleid door een of twee 
docenten van het Veurs. Die docent(en) ontmoet je 
ter plekke en je kunt bij ze terecht voor vragen of 
opmerkingen. Je gaat zelfstandig naar het theater 
toe en gaat ook zelf weer naar huis (overleg 
hierover met je ouders!).

Maar... dertig abonnementen zijn zó op. 
En op = op. Hoe eerder je bent hoe meer kans je 
maakt op de voorstellingen van je keuze. Op het 
formulier lees je hoe je het invult en waar je het 
inlevert.
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     OKTOBER  
19.30U  
BINK 36  
BINCKHORSTLAAN 135 DEN HAAG 

 
 

FA. MES / NT 
IJS EN VIS 
 

 
Een niet eerder vertelde stadslegende over 
de twee bekendste ondernemersfamilies van 
Den Haag. De van oorsprong Italiaanse 
familie achter ijssalon Florencia en de 
Scheveningse familie Simonis, van de 
bekende vishandels. Twee trotse families met 
passie voor hun vak, die lijnrecht tegenover 
elkaar komen te staan.  
 
IJS&VIS is een unieke locatietheater-
ervaring, geïnspireerd op Romeo & Julia en 
de beide familiegeschiedenissen. We 
bezetten een compleet gebouw waar je 
vrij doorheen kunt lopen en je eigen route 
bepaalt, als in een droomwereld. Zoek je weg 
langs kleine kamertjes en smalle gangetjes, 
bakken vol ijs en tonnen vol paling en een 
dansvloer vol intriges. In IJS&VIS komen 
theater, live muziek en dans samen op een 
avond die je niet snel zult vergeten. 
 
Klik voor meer info 
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https://www.theateraanhetspui.nl/agenda/?maand=2016-10-5#modal=/agenda/2007/Firma_MES_i_s_m_het_Nationale_Toneel/IJs_Vis_op_locatie_/
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DECEMBER  
20.15U  
KONINKLIJKE SCHOUWBURG 
KORTE VOORHOUT 3 DEN HAAG 

 
 

JANDINO 
VAN JE FAMILIE 
MOET JE HET 
HEBBEN 

 
Het kost 1 telefoontje om je familie bij elkaar 
te krijgen, maar je hebt een mensenleven 
nodig om er van af te komen.

Judeska is back! Eén van Jandino’s meest 
besproken en hilarische personages is terug 
in het theater om iedereen tegen de vlakte 
te klappen van het lachen. Judeska is in dit 
stuk onbeschoft grappig, neemt geen blad 
voor de mond en heeft maar één doel, het 
beschermen van haar familie, goedschiks of 
kwaadschiks. 
 
Klik voor meer info 
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https://www.ks.nl/agenda/?maand=2016-12#modal=/agenda/931/Jandino_Asporaat/Van_je_familie_moet_je_het_hebben/
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         JANUARI  
19.30U  
THEATER AAN HET SPUI  
SPUI 187 DEN HAAG 

 
 

RIEKS SWARTE 

POTTERS 
BEESTEN 
 
Vijf verhalen van Beatrix Potter worden 25 
jaar na dato opnieuw op het toneel tot leven 
gebracht in een remake met de oorspronke-
lijke spelers: Rieks Swarte, Ferdi Janssen, 
Servaes Nelissen en Hans Thissen. 

Geen middel wordt geschuwd om de verbeel-
ding op gang te brengen: poppen, verkleed-
partijen, tekenfilm-acteren, kartonnen decors, 
namaaksneeuw, vet Brits acteerwerk en 
mooie muziek. Hoe zacht en kwetsbaar de 
boekjes van Beatrix Potter ook zijn, de vier 
spelers gaan op het toneel keihard de con-
currentie met elkaar aan om de verhalen van 
Potter tot leven te wekken. 
 
“Sinds Potters beesten durf ik geen muizenval 
meer te zetten.”  
 
Klik voor meer info
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http://www.theateraanhetspui.nl/agenda/2043/Rieks_Swarte/Potters_beesten/
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    FEBRUARI  
20.30U  
KONINKLIJKE SCHOUWBURG 
KORTE VOORHOUT 3 DEN HAAG 

 
 

POCKETOPERA 
OPERATHRILLER 
 
 
Nergens wordt er zo mooi over moord en 
doodslag gezongen als in de opera. Reden 
voor Pocket Opera om de mooiste, 
spannendste muziek uit de operawereld bij 
elkaar te zoeken en samen te voegen tot een 
voorstelling die leest als een detective.  
 
Heeft de sopraan het gedaan, of is het toch 
de butler? Kom kijken en laat je meenemen in 
deze thriller vol prachtige operamuziek. 

Klik voor meer info
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https://www.ks.nl/agenda/983/Pocket_Opera/OperAthriller/


         2 

             MAART  
20.15U  
THEATER AAN HET SPUI  
SPUI 187 DEN HAAG 

 
 

TYPHOON 

MORO LOBI 
 
Typhoon neemt u mee naar zijn muzikale in-
spiraties in een intiem optreden in het theater

Typhoon leverde in 2014 met zijn 2e album 
‘Lobi da Basi’ een klein meesterwerk af. 
“Geen hiphopplaat, maar een knap gearran-
geerd popalbum. (…) Verbluffend in muzikale 
rijkdom, tekstueel sterk, en altijd even toegan-
kelijk als meeslepend”, schreef de Volkskrant 
Het leverde hem een Edison op.

Moro Lobi is een nieuw muzikaal verhaal van 
deze tijd. Typhoon creëert een wereld van 
verbinding en verbeelding en neemt u mee op 
reis naar zijn muzikale inspiratie. Vol verhalen 
en anekdotes over kracht, kwetsbaarheid, 
acceptatie en durf. Moro Lobi viert het leven, 
de liefde en daagt ons uit met persoonlijke 
verhalen en muziek.
 
Klik voor meer info 
 
LET OP Deze voorstelling vindt  
plaats in de voorjaarsvakantie!
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http://www.theateraanhetspui.nl/#modal=/agenda/2059/moro_lobi/typhoon/?maand=2017-03
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     MAART  
20.30U  
ZAAL 3 
DE CONSTANT REBECQUEPLEIN 20A 
DEN HAAG 

 
 
 

DE THEATERTROEP   
DRIEKONINGENAVOND 

 
Met Driekoningenavond van Shakespeare zet 
de Theatertroep vol plezier alle maatschappe-
lijke waarden op de kop, om te onderstrepen 
dat het verstand en de zotheid tweelingen zijn 
en dat het theater de plaats bij uitstek is om 
deze ‘depolarisatie’ op te voeren.

In deze bewerking van de Theatertroep 
moeten zowel personages als acteurs zien te 
overleven in een web van misverstanden. De 
rijken worden arm en de armen rijk, de mach-
tigen worden machteloos en omgekeerd, er 
wordt gedronken en gedanst en gesjanst en 
mannen spelen vrouwen die spelen dat ze 
mannen zijn. Iets is niets en niets is iets. 
 
Klik voor meer info 
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http://www.theateraanhetspui.nl/agenda/2071/De_Theatertroep/Driekoningenavond_Shakespeare_/
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VRIJKAART 
  
FILMHUIS DEN HAAG 
SPUI 191 DEN HAAG 

 
 

FILMHUIS 

DEN HAAG 
 
 
Een filmhuis is een plek waar andere films 
draaien dan in een reguliere bioscoop (zoals 
bijvoorbeeld Pathé). Je ziet er onafhankelijke 
films, kleinere films die vaak met minder geld 
zijn gemaakt en die doorgaans een minder 
groot publiek trekken dan mainstream films. 
 
Dat betekent niet dat deze films daarom niet 
de moeite waard zouden zijn. Het zijn vaak 
juist deze films die prijzen winnen en die op 
veel waardering kunnen rekenen van oud èn 
jong (en trouwens ook van leerlingen van het 
Veurs Lyceum die al eerder gingen!) 
 
Bij je cultuurabonnement krijg je een vrijkaart 
voor een film in het filmhuis. Vóór je gaat doe 
je twee dingen:
1. Je zoekt in het programma een film die je 
leuk lijkt. Neem de tijd om je te oriënteren, het 
voorkomt teleurstellingen. Twijfel je? Overleg 
met een kunstvakdocent. 
2. Je stuurt een mail of je belt van tevoren om 
een plek te reserveren (om te voorkomen dat 
het vol zit als je er aankomt). Zeg erbij dat je 
een vrijkaart hebt. 
 
Klik voor meer info 
 

 FILM

http://www.filmhuisdenhaag.nl/

