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Elk jaar maakt De Maaspoort een mooie selectie uit het aanbod waarbij de 

seniorenverenigingen Stichting Open Bejaardenwerk, Jongeren van Vroeger, 

AVOS, ANBO en de Politiesenioren gebruik van kunnen maken. Op vertoon van hun 

pas kan men 1 kaart tegen een zeer sterk gereduceerd tarief voor € 12,50 kopen voor 

een van de voorstellingen uit de selectie. Let op!!! Er zijn maximaal 25 kaarten per 

voorstelling te vergeven dus wacht niet te lang met bestellen. Kaarten kunnen op 

vertoon van de pas aan de balie worden gekocht.  

Naast het aanbod met Seniorenkorting hebben we nog een aantal extra’s. Vervoer is 

vaak een probleem daarom heeft De Maaspoort een aantal gratis busreizen ingezet om 

de mensen uit de regio gemak te bieden om naar het theater te kunnen komen. Ook 

hebben we de werkgroep ROUTE55, waarbij een groep 55+ samen met onze 

programmeur een aantal mooie voorstellingen selecteert uit het aanbod.  

Wij wensen u een prachtig theaterseizoen toe!  



EVITA de MUSICAL met GRATIS BUSVERVOER 

3 januari | Evita de musical | GRATIS 

BUSVERVOER vanuit Echt-Roermond-

Reuver  

incl. 1e rang Ticket € 54,50  

4 januari | Evita de musical | GRATIS 

BUSVERVOER vanuit Weert-Nederweert-

Beringe-Maasbree 

incl. 1e rang Ticket € 54,50  

5 januari | Evita de musical | GRATIS 

BUSVERVOER vanuit Venray – Horst 

incl. 1e rang Ticket € 54,50  

 

 

DE LIMBURGER VASTELAOVENDCONCERT 2019 

27 februari | De Limburger Vastelaovendconcert 2019 | GRATIS BUSVERVOER vanuit 

Venray – Horst incl. 1e rang Ticket € 34 

 

MATTHEUS PASSION met GRATIS BUSVERVOER 

19 april | Matthäus-Passion | GRATIS BUSVERVOER vanuit Venray – Horst incl. 1e rang 

Ticket € 34 

 

Kijk op de website voor het boeken van de gratis arrangement of bel 077-3 207 222. 

 

 

 

 

 

ROUTE 55  

Speciaal voor 55plussers heeft de programmeur samen met de werkgroep ROUTE55 een 

programma samengesteld genaamd ROUTE55. Bijzondere, mooie voorstellingen. Passend 

bij de 55plusser, maar natuurlijk voor iedereen toegankelijk!  

 

CABARET | Woensdag 7 november | Jeroen van Merwijk | v.a. € 20 

MUZIEK | Woensdag  13 maart | Remy van Kesteren | v.a € 22  

COMEDY | Donderdag 11 april & Vrijdag 12 april | Single Camping | v.a. € 29,50 

MUZIEK | Zaterdag 13 april | Frank Boeijen | v.a. € 22,50  

THEATER | Dinsdag 30 april | Naar Casablanca | v.a. € 25  

TONEEL | Vrijdag 3 mei | De Waarheid | v.a. € 29,50  

MUZIEK | Zaterdag 18 mei | Woodstock | staconcert | € 27,50  

  



PROGRAMMA 2018-2019 MET SENIORENKORTING 
Reserveren mogelijk vanaf 1 september 

 

 

OKTOBER 

 
237 redenen om door te gaan | Orkater  

Hoe geven Geert Lageveen en Leopold Witte een positieve draai aan het leven? 

Hoeveel redenen zijn er om door te gaan? Volgens acteurs Geert Lageveen en Leopold 

Witte wel 237. Het duo is klaar om de balans op te maken. Waar staan ze in het leven? 

Hoe lang hebben ze nog? En welke rol willen ze nog spelen ? Hoe willen ze herinnerd 

worden? En welke plaatjes moeten er gedraaid worden op hun allerlaatste feestje? Om 

een antwoord te vinden op die vragen, leggen Geert en Leopold elkaar het vuur aan de 

schenen. Op dezelfde persoonlijke en herkenbare manier als in hun veelgeprezen 

voorstelling ‘237 redenen voor seks’, steggelen de mannen dit keer over de dood. Losjes 

associëren de twee mannen rond het thema, terwijl ze plaatjes draaien van overleden 

helden en leeftijdsgenoten. De Theaterkrant is te spreken over de show: “Alles aan deze 

voorstelling klopt!” Het publiek in Venlo kan zich opmaken voor een ode aan het leven! 

★★★★★ Theaterkrant | “Alles aan deze voorstelling klopt” 

★★★★ Scènes | "237 redenen om door te gaan is door het nadenken over de dood, een 

ode aan het leven geworden." 

TONEEL | Vrijdag 5 oktober  |  1e rang € 21 

 

 

Wandern 2.0 |  Sef Thissen, Egbert Derix en Eric Vloeimans 

“Beleef een gepassioneerd en meditatief avontuur met ‘Wandern 2.0” 

Het is misschien wel de grootste eer voor een zanger; een componist die speciaal voor 

zijn stem een liedcyclus schrijft. Het overkwam bariton Sef Thissen, bekend van o.a. Viva 

Classic Live, toen pianist en componist Egbert Derix ‘Wandern’ componeerde. Beiden zijn 

gefascineerd door de traditie van het Duitse lied van onder andere Beethoven en 

Schubert, waarin wandern een Leitmotiv is. De cyclus is grotendeels gebaseerd op 

teksten van schrijver Jan Derix, de vader van Egbert. Egbert Derix vertaalde de teksten 

in het Duits, voegde een aantal eigen gedichten toe en zette ze op muziek. De cyclus van 

vijftien liederen werd in het Concertgebouw in Amsterdam op cd gezet. Nu is het tijd om 

de liederen terug naar Venlo te brengen. Speciaal voor dit concert schuift trompettist en 

Edisonwinnaar Eric Vloeimans aan. Wandel, zwerf en trek mee tijdens een wonderlijke 

uitvoering van ‘Wandern 2.0’, van begin tot eind een avontuur in tekst en muziek. 

KLASSIEK | Zondag 7 oktober |  1e rang € 27,50 

 

 

 

  



NOVEMBER 

King Lear | Toneelgroep Maastricht  

Met topacteurs Huub Stapel, Wilfried de Jong en Porgy Franssen  

Toneelgroep Maastricht staat bekend als een vernieuwende club, die klassiekers 

uitstekend kan vertalen naar het heden. ‘King Lear’ van William Shakespeare staat bol 

van gekonkel en verraad, van onrecht en verderf, van doortrapte intriges, maak zeker 

ook van klaterende taal. De oude koning Lear wil zijn rijk verdelen over zijn drie dochters 

Goneril, Regan en Cordelia. Om beurten vraagt hij hen hoeveel ze van hem houden. Maar 

Cordelia heeft een geweten. Ze weigert de vleierij van haar oudere zussen te overtreffen 

en uitgerekend zij, de oogappel van haar vader, wordt verstoten. Parallel aan dit verhaal 

spelen de intriges tussen Gloucester en zijn zonen Edmund en Edgar. Een mooi verhaal, 

met beeldende ensceneringen en veel topacteurs; Huub Stapel, Wilfried de Jong en Porgy 

Franssen, Dirk Roofthooft, Sylvia Poorta, Hans Trentelman, Louis van Beek, Dries 

Vanhegen, Mieneke Bakker, Hans van Leipsig, Elisabeth De Loore en Caro Derkx. 

 

TONEEL | Zaterdag 3 november | | 1e rang € 26,50 

 

Vier jaargetijden van Vivaldi | Angela Schijf en Vivaldi Consort 

Klassieke muziek gebracht in een spannend sprookje voor jong en oud 

Wie denkt dat opa’s, oma’s en kinderen niet van klassieke muziek kunnen houden, kent 

Angela Schijf nog niet. Met haar theatervoorstelling ‘4 Jaargetijden’ neemt ze de 

toeschouwer in Venlo mee op een avontuurlijke reis. Ga je mee? Samen met het Vivaldi 

Consort voert Angela Schijf de Vier Jaargetijden van Vivaldi uit, dwars door een barre 

winter, een sprankelende lente, een verzengende zomer en een onstuimige herfst. In dit 

avontuurlijke sprookje belanden twee zusjes - de één ijverig en braaf, de ander lui en 

brutaal - in het wonderbaarlijke land van Vrouw Holle. Daar moeten ze opdrachten 

vervullen en ontdekken ze de kracht van de natuur. Hoe kijk jij naar de wereld om je 

heen? Wil je het mooie of het lelijke zien? En, als het er echt op aan komt, is het dan wel 

zo handig om altijd maar braaf te zijn? Beleef de seizoenen samen met Angela en haar 

orkest! 

KLASSIEK -FAMILIE|  Zondag 4 november | 1e rang € 25 

 

 

 

  



DECEMBER  

Opvliegers 4: Trossen los! 

 
Hoe gaan de vriendinnen om met de overgang? 
Loes is door haar zus Lydia (vorige seizoenen de rol van Antje Monteiro), een bekende 

zangeres, gevraagd een optreden op een cruiseschip over te nemen. Aan boord van het 

cruiseschip komt Loes de vriendinnen Moniek, Joke en Shirley tegen. Ze gaan op reis, 

maar hebben alleen allemaal moeite om hun problemen aan wal te laten. Joke denkt dat 

haar man vreemdgaat, maar heeft geen idee hoe ze hier mee om moet gaan. Shirley 

begeeft zich na jaren getrouwd te zijn geweest, nu als ‘dame op leeftijd’, weer op de 

datingmarkt. Moniek wil na jaren van kinderboeken een boek schrijven voor 

volwassenen, maar vindt maar niet het juiste onderwerp. Loes is door haar zus gestrikt 

om een goed betaalde schnabbel over te nemen. Maar na jaren van twee pakjes 

sigaretten per dag is haar zangstem ook niet meer wat die geweest is...En uiteraard 

hebben alle dames nog altijd last van de fysieke en psychische ongemakken die de 

overgang met zich meebrengt. 

Kortom: een échte vriendinnencomedy over de fase waar vrouwen het meestal liever niet 

over willen hebben, maar waar toch onbedaarlijk om gelachen kan worden!  

Laat u onderdompelen in een wereld van zwembandjes, reddingsboten en knappe 

kapiteins en beleef de nieuwe avonturen van Loes, Moniek, Joke en Shirley op hun 

zonnige cruise in ‘Opvliegers 4: Trossen Los!’ Met Rian Gerritsen, Anouk van Nes, Sandra 

Mattie en Joanne Telesford. 

COMEDY | Woensdag 12 december | 1e rang € 27,50 

 

Twools | Scapino Ballet  

Een wilde achtbaan vol dans en vermaak 

‘Twools’ is geen gewone dansvoorstelling. Het is een opwindende high-speed 

choreografische achtbaan. Het is een voorstelling vol vaart, waarin zes korte dansstukken 

van topchoreografen en nieuw talent elkaar non-stop opvolgen. Het Scapino Ballet komt 

met ‘Twools’ met een spannende en kleurrijke staalkaart van het moderne ballet. 

Vernieuwend, theatraal, overdonderend en intiem: het wordt een avond die je pakt. De 

pers is al enthousiast. Zo schrijft Dans Magazine: “Het is echt onmogelijk om alle 

hoogtepunten te benoemen want ze volgen elkaar in hoog tempo op.” Het belooft een 

afwisselende voorstelling te worden in De Maaspoort, met verschillende stijlen en 

makers, waardoor het een feest is voor de toeschouwer. Een wervelend visitekaartje die 

een dansliefhebber niet kan missen! 

Telegraaf | “Wervelend visitekaartje” 

Dans Magazine | “Het is echt onmogelijk om alle hoogtepunten te benoemen want ze 

volgen elkaar in hoog tempo op. Een prachtige avond.” 

Dance Talk | Een wilde achtbaan waar iedereen in moet zijn geweest, of je nou 

dansliefhebber bent of niet.”  

LiveLikeTom | “Dit is dans op volle snelheid. Hiermee weet je zeker dat je iemand kunt 

meenemen naar het theater, want een leuke avond heb je gegarandeerd!”  

DANS | Zaterdag  22 december | 1e rang € 25 

 

  



JANUARI 

Late Lente 

 

Een worsteling tussen het hart en hoofd 

Mira Faber is een beroemde zangeres, Bow is een veelbelovende pianist. Zij is begin 

vijftig, hij midden twintig. De muziek brengt hen samen en wordt de soundtrack van een 

spannende flirt. Maar wanneer die ontaardt in een heftige liefde en hun omgeving in actie 

komt, staat Mira voor het grootste dilemma van haar leven. Kiest ze ervoor om zichzelf 

te redden, of om zichzelf te worden? ‘Late Lente’ gaat over de worsteling tussen wat 

hoort en wat moet, tussen het hart en het hoofd, ambitie en affectie en over wat groeit 

tussen de oren èn tussen de lakens. Met een verleden vol leugens en een toekomst vol 

plannen is de vraag: hoe red je elkaar en daarna jezelf? Met Ellen Pieters (Adèle Conny 

Jasperina - De Grote Drie, Wat Zien Ik?!), Guido Spek (GTST, Into The Woods), Sjoerd 

Pleijsier (Ciske De Rat, Turks Fruit), Julia Herfst (Eline Vere, The Full Monty) e.a. Onder 

regie van Kees Prins (Het Diner, De Tweeling, Jiskefet). 

COMEDY | Zaterdag 12 januari | 1e rang € 30 

 

Nationaal Theaterweekend  

Theater voor maar 10 euro 
Het Nationaal Theaterweekend is er voor iedereen. Jong, oud, vaste of nieuwe bezoeker! 

Iedereen is tijdens het Theaterweekend welkom om tegen een mooie prijs te komen 

genieten van alles wat het theater te bieden heeft. De ingrediënten van het weekend zijn 

eenvoudig: iedere voorstelling kost €10 en daarnaast zijn er vele extra activiteiten gratis 

te bezoeken in het theater. Daarmee is het Theaterweekend een unieke belevenis voor 

iedereen.  

THEATER | Vrijdag 25 t/m zondag 27 januari | ALLE VOORSTELLINGEN | € 10 

 

Johan Derksen | Johan Derksen Keeps the Blues Alive 

Derksen neemt Venlo mee naar begin jaren zestig 

Na de succesvolle theatershow ‘Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop’, komt de 

flamboyante tv-persoonlijkheid nu met een nieuw programma over zijn passie: de blues. 

‘Johan Derksen Keeps the Blues Alive’ neemt het publiek mee naar begin jaren zestig, 

toen The British Invasion de wereld veroverde  en bands als The Rolling Stones en The 

Yardbirds een breed publiek kennis liet maken met muziek van Amerikaanse 

blueslegendes John Lee Hooker, Chuck Berry en B.B. King. Het gevolg was de opkomst 

van Nederlandse bluesbands zoals Cuby + Blizzards, Livin’ Blues en de Oscar Benton 

Blues Band. Sindsdien speelt de blues een belangrijke rol in de vaderlandse 

muziekcultuur, maar op radio en televisie horen we bijna geen blues. Om de blues niet 

verloren te laten gaan, komt Derksen naar Venlo met de beste Nederlandse blues 

vocalisten en muzikanten. Derksen Keeps The Blues Alive! Met de Haagse band ‘The 

Clarks’ en artiesten A. J. Plug, Kat Riggins, Erwin, Java, Roel Spanjers, Theo van Es, 

Michel van Dijk en Big Pete. 

Naast de Haagse band ‘The Clarks’ voegt Derksen de volgende namen toe aan zijn line-

up: 

A.J. Plug, volgens Derksen de beste blueszangeres van Nederland. 

Kat Riggins, toerde eerder met haar eigen band ‘Blues Revival’ de wereld over. Riggins 

komt speciaal voor deze tour vanuit Amerika naar Nederland. 

Erwin Java, dé bluesgitarist van Nederland. Bekend van o.a. ‘Cuby + Blizzards’, 

‘Herman Brood’ en ‘King of the World’.  



Roel Spanjers, multi-instrumentalist (o.a. piano, hammondorgel en accordeon), speelde 

eerder met vele Amerikaanse blues- en soulartiesten, waaronder ‘Luther Allison’.  

Theo van Es, leadzanger van ‘The Shoes’ en één van de Pioniers in ‘Johan Derksen en 

de Pioniers van de Nederpop’.  

Michel van Dijk bekend van o.a. ‘Les Baroques’, ‘Ekseption’ en ‘Alquin’.  

Big Pete, blueszanger en mondharmonicaspeler met internationaal succes. Hij speelde in 

de zomer van 2017 o.a. met de ‘Red Devils’. 

MUZIEK | Donderdag 31 januari | 1e rang € 26,50 

 

 

 

FEBRUARI 

Laura van Dolron ism Compagnie de Koe 

Een live gecomponeerde voorstelling gebaseerd op… de vragen van het publiek! 

Genoeg eenzame avonden op het toneel, Laura van Dolron gaat samen met Willem de 

Wolf een antwoord geven op AL UW VRAGEN! Bijgestaan door muzikanten Wilko Sterke 

en Frank van Kasteren geven Laura en Willem antwoord op wat het publiek echt wil 

weten. Er zullen antwoorden zijn die passen bij de vragen, vragen die niet gesteld 

worden waar zij wel het antwoord op hebben, en er is een hulplijn van wijze mensen 

aanwezig. Het publiek ziet de spelers zoeken, worstelen en musiceren. Zo ontstaat er 

iedere avond live een filosofisch theaterconcert vol poëzie, denken, doen, hoop en 

wanhoop… en uiteindelijk is er misschien wel één antwoord dat alles vragen overstijgt! 

THEATER | Vrijdag 1 februari | 1e rang € 19,50  

 

 

Jan Beuving | Rotatie  

Cabaretier Jan Beuving zet Venlo op zijn kop 

Heeft Jan Beuving een nieuw ruitjesoverhemd? Zit Tom Dicke weer achter de vleugel? 

Draait hij een balletpakje? Heeft hij er geen zin in? Ja2 + Nee2! In ‘Rotatie’ komt Beuving 

met sterke grappen, over van alles en nog wat. Een rotatie is een wiskundige draai. En 

dat is precies wat Jan Beuving doet: hij geeft een wiskundige draai aan de dingen. Hij 

telt dus zijn passen en past op zijn tellen. Hij staat ronduit vierkant achter zijn woorden, 

lijnrecht tegenover wat krom is en denkt over veel vlakken diep na. De taal maakt 

pirouettes in zijn liedjes. De logica tolt in zijn zinnen. Of u duizelig wordt? Dat is niet de 

bedoeling. Alles is volstrekt nozel, navolgbaar en benullig. Maar een reispilletje kan nooit 

kwaad. Zijn vorige programma Raaklijn werd jubelend ontvangen door pers en publiek: 

‘Buitengewoon geestig’, zei de Volkskrant. Hij kreeg er bovendien de Neerlands 

Hoop voor, de VSCD-prijs voor de cabaretier met het grootste toekomstperspectief. 

CABARET | Woensdag 6 februari  | 1e rang € 18,50 

 

  



De Limburger Vastelaovendconcert 2019 | philharmonie zuidnederland 

 

Oet Limburg kumt de meziek! 

Een toepasselijker thema is niet te bedenken voor de 6x11 jubileumtraditie van De 

Limburger Vastelaovendconcerten. ‘Oet Limburg kumt de meziek’, en dit zal nogmaals 

duidelijk worden in De Maaspoort. Samen met een keur aan artiesten neemt dirigent 

Matti Cillissen het publiek in Venlo mee door de hele provincie. De mooiste Limburgse 

muzikale vastelaovendpareltjes en vele klassiekers komen voorbij. Een ode aan de 

Vastelaovendtraditie die onlosmakelijk is verbonden met muziek. Gilbert Petit 

(meervoudig winnaar van de Limburgse buuttekampioenschappen) en Raymond Clement, 

die afgelopen jaar veel lof oogstte voor zijn heerlijke humor, zorgen met hun 

humoristische sketches voor een bulderende lach in de zaal. En dat alles weer onder de 

strakke regie van Servé Hermans van Toneelgroep Maastricht. Een avond die de echte 

Limburger beslist niet mag missen. Neem plaats en sjoenkel mee! 

KLASSIEK | Woensdag 27 februari   

 

 

MAART  

Charley de Musical | Jon van Eerd 

De komische musical 

Jon van Eerd, de meester van de lach, combineert dwaze verwikkelingen, gekke fysieke 

kapriolen en gierende dialogen met dolkomische maar ook prachtige shownummers. 

Gebaseerd op de bekende komedie ‘De Tante van Charlie’ schreef hij samen met West 

End en Broadwaycomponist Michael Reed een waanzinnig hilarisch komische musical die 

niet eerder te zien was. Deze spetterende voorstelling komt naar De Maaspoort met een 

live orkest! Als Charley gedwongen wordt zich voor te doen als een charmante tante, om 

twee jonge verliefde stellen uit de brand te helpen, komt hij er al snel achter dat hij niet 

echt voor vrouw in de wieg is gelegd. Zeker niet als de twee vaders hun oogje op hem… 

pardon… háár laten vallen. En als het niet nog erger kon, arriveert zijn lang verloren 

liefde Ella met de échte tante! Een voorstelling waarbij het publiek de zaal schaterend zal 

verlaten! 

MUSICAL | Dinsdag 12 maart | 1e rang € 38,50 

 

Eugen Onegin 

Prachtige melodieën van Tsjaikovski in Venlo 

‘Eugen Onegin’ is Pjotr Tsjaikovski’s meest geliefde opera en heeft inmiddels een vaste 

plek veroverd binnen het internationale repertoire. Het verhaal is gebaseerd op de 

gelijknamige novelle van de grote schrijver Aleksandr Pushkin. In de opera schuift de 

cynische rokkenjager Eugen Onegin de hartstochtelijke brief van Tatjana terzijde en 

maakt jacht op haar oudere zus Olga. Wanneer de verloofde en vriend van Onegin 

protesteert, vecht Onegin tegen zijn zin het onvermijdelijke duel uit, waarin zijn vriend 

het onderspit delft. Zes jaar later keert Onegin terug uit het buitenland en lijken de rollen 

omgedraaid… Eugen Onegin wordt, als door de bliksem getroffen, op slag verliefd op 

Tatjana. De prachtige melodieën van Tsjaikovski brengen de emoties van de karakters 

tot leven, met als hoogtepunten het dramatische duel tussen de jeugdvrienden en de 

gracieuze brief-scène van Tatjana, de onbetwiste heldin van de opera.  

OPERA | Zaterdag 30 maart | Tsjaikovski’s Eugen Onegin | 1e rang € 40 

 

 



APRIL  

Familieconcert Assepoester | philharmonie zuidnederland  

Sprookjes worden werkelijkheid in De Maaspoort 

In sprookjes lees je alles wat later in je eigen leven weer terugkomt. Liefde en jaloezie, 

blijdschap en tegenspoed, vriendschap en eenzaamheid. En met de betoverende 

balletmuziek van Sergej Prokofjev is het dubbel genieten. De bekende 

kinderboekenschrijver Jacques Vriens vertelt samen met philharmonie zuidnederland en 

Jeugdtheatergezelschap Het Laagland, op geheel eigen wijze het verhaal van Elsje, die 

door haar gemene stiefzussen ‘Assepoester’ wordt genoemd. Haar leven is bepaald geen 

sprookje, want Assepoester moet altijd maar werken. En dat terwijl haar stiefzusjes – die 

zich de ‘Assepesters’ noemen – naar het bal van de prins mogen. Elsje zit in zak en as. 

Totdat de Goede Fee komt… Een prachtige jubileumvoorstelling van philharmonie 

zuidnederland voor jong en oud. 

 

Omdat philharmonie zuidnederland vijf jaar bestaat mogen alle kinderen die 5 jaar zijn, 

gratis naar binnen! Dus neem je broertjes, zusjes, papa, mama, opa en oma mee en kom 

genieten van deze mooie jubileumvoorstelling. 

 

5-jarigen | Gratis 

(kies bij rangen en tarieven in het besteltraject voor '5 jarige gratis', alleen geldig op 

vertoon van een identiteitsbewijs) 

 

Alle andere kinderen tot en met 12 jaar | € 7,50 

(kies bij rangen en tarieven in het besteltraject voor 'kinderprijs') 

 

FAMILIE |Dinsdag 16 april | € 16 

 

Abafazi  

Een krachtige reis door de muziek en cultuur van Zuid-Afrika 

In de voorstelling ‘Helela Mama!’ keert Zuid-Afrika naar Limburg, om ons kennis te laten 

maken met de opzwepende muziek en cultuur van Zuid-Afrika. Tien powervrouwen van 

Abafazi brengen tijdens de show een eerbetoon aan iconische zwarte vrouwen die een 

lans hebben gebroken voor de vrijheid. De Afrikaanse drum, de marimba en hun 

stemmen zijn de basisinstrumenten. De Afrikaanse drum is van oudsher een instrument 

dat voornamelijk door mannen bespeeld wordt, maar de energieke Abafazi zetten dit 

stereotypebeeld op zijn kop! In prachtige kleurrijke kostuums, vormgegeven in de 

traditie van de verschillende volkeren in Zuid-Afrika, laten ze op een adembenemende 

wijze zien wat Afrika voor hen betekent. Gaat u mee op reis?  

SHOW | Dinsdag 16 april | Abafazi | 1e rang € 27  

 

 

Casablanca 

Een indringend liefdesverhaal met een bijzondere geschiedenis 

Na ‘Gejaagd door de wind’ brengt Madeleine Matzer ditmaal ‘Naar Casablanca’, in een 

bewerking van Jibbe Willems: een van de beste theaterauteurs van het moment. Met 

prachtige, nieuw gecomponeerde muziek van Gouden Kalf-winnaar Helge Slikker. In een 

schemerige wereld vol politiek en heroïek ontvouwt zich een allesomvattend en venijnig 

liefdesverhaal, waarin onmogelijke keuzes moeten worden gemaakt. Een indringend 

liefdesverhaal met Stefan Rokebrand (‘Chez Brood’ en ‘Celblok H’) en Jamie Grant 

(‘KLEM’ en ‘LEEF!’) in de hoofdrollen. In het muziektheaterstuk ‘Naar Casablanca’ wordt 



onze geschiedenis verbonden aan de prangende actualiteit. Toen vluchtte men Europa 

uit, nu vluchten velen Europa in. De voorstelling speelt zich af in een stad van 

mogelijkheden en corruptie, van mensenhandel en van liefde. Van valse en echte visa. 

Van het leven tussen hoop en wanhoop. Een beladen liefdesdrama in De Maaspoort, 

tegen een historische én actuele achtergrond, is daarmee een voorstelling voor ons 

allemaal. 

 

De Volkskrant | “Musical Award winnaar Rokebrand heeft een robuuste charme, een 

stevige zangstem, musicalervaring, power en charisma”  

NRC Handelsblad ★★★★ over Oeroeg | “Bewogen vertolking (…) regisseur en spelers 

hebben met moed en verve een nieuwe weg gevonden. Niet nostalgisch, maar 

hedendaags, gedurfd.” 

THEATER | Dinsdag 30 april | 1e rang € 27,50 

 

 

 

MEI 

De Waarheid | met Huub Stapel, Johanna ter Steege, e.a. 

Wat is belangrijker: hechte vriendschap of lust en passie? 

Na het bejubelde stuk ‘De Vader’, over de ziekte van Alzheimer, kunnen we opnieuw 

genieten van een toneelstuk van Florian Zeller. ‘De Waarheid’ is een voorstelling  over 

twee ontrouwe stellen, gespeeld door Huub Stapel, Johanna ter Steege, Nanette Edens 

en Ruurt De Maesschalk en laat ons nadenken over de waarheid. Brengt het verlichting, 

of juist niet? En wat doen we als de lust en passie te sterk is? In deze originele komedie 

volgen we Michiel, die een affaire heeft met Alice, de vrouw van zijn beste vriend. Alice 

voelt zich schuldig en wil alles opbiechten, maar Michiel kan goed leven met grote 

leugens. Tijdens hun stiekeme weekend in Bordeaux komt de grote, hilarische maar ook 

pijnlijke confrontatie: moeten ze nu de rest van hun leven liegen tegen hun partners? 

Kiezen ze voor elkaar, of krabbelen ze toch terug? 

TONEEL |Vrijdag 3 mei | 1e rang  € 34,50 

 

 

Legendary Albums Live – Bruce Spingsteen 

 

Erwin Nyhoff & LA-Live Band voor spectaculaire avond in De Maaspoort 

Vijfendertig jaar na de release van Bruce Springsteen album ‘Born in the U.S.A.’, speelt 

Legendary Albums Live het volledige album in De Maaspoort. Het album bevat zeven top 

10 hits, waaronder ‘Dancing in the Dark’ en ‘I’m on Fire’, en werd 30 miljoen keer 

verkocht. Bovendien wordt Bruce Springsteen dit jaar 70.Hoog tijd dus om het album, en 

Springsteen zelf te eren. Gelukkig is daar Erwin Nyhoff, die volgens Springsteen fans als 

enige zanger in Nederland de onvervalste Bruce Springsteen energie en zeggingskracht 

evenaart. Tijdens een twee uur durend rockspektakel komen de beste hits van The Boss 

voorbij en wordt het publiek door middel van exclusieve beelden van Jan Douwe 

Kroeske’s interview met Bruce Springsteen meegenomen in de wereld van de legende. 

Het wordt een avond die Venlo niet snel meer zal vergeten! 

MUZIEK | Vrijdag 24 mei | 1e rang € 28,50 


