GOUDERAKSEDIJK 24B (NAAST GOUDASFALT)

AGENDA
2019/2020

WELKOM IN DE THEATERBAKKERHEIJ:
HET PODIUM VOOR ONS ALLEMAAL!
Na het enorme succes van de voorstellingen ‘Titanic’ en ‘Troje’ was
het tijd voor de volgende stap: het bouwen van een eigen theater!
En zo geschiedde. In november 2018 openden wij de deuren van ons
eigen theater gelegen aan de Gouderaksedijk. Hier produceren wij
eigen producties maar bieden we ook een podium voor bekend en
onbekend talent uit de regio. Kom langs en geniet iedere week van
een diverse programmering vol muziek, toneel, cabaret, kleinkunst,
concerten, dans, singer-songwriters, workshops en nog veel meer!
Gouderaksedijk 24B,
2808 NG Gouda
Tel. 0182 600 842
E: info@theaterbakkerheij.nl
I: www.theaterbakkerheij.nl
F: @theaterbakkerheij.nl
DE THEATERBAKKERHEIJ IS HET PODIUM VOOR ONS ALLEMAAL.

VRIJ. 8 EN ZAT. 9 NOV.

DE DOCHTER
VAN DE
BOEVENKONING
DOOR HET VOETLICHT
Aanvang: 20:00 uur
Entree: e 15,-

Toneelgezelschap Het Voetlicht speelt:
‘De Dochter van de Boevenkoning’.
Een flitsende familievoorstelling met
zwarte komedie, over een verrassende
wereld vol slechteriken.
Tickets via ticket.voetlicht@gmail.com
THEATERBAKKERHEIJ - HET PODIUM VOOR ONS ALLEMAAL - WWW.THEATERBAKKERHEIJ.NL

VRIJDAG 15 NOVEMBER

De THEATERBAKKERHEIJ
is ook te huur voor jouw evenement!
Onze verschillende ruimtes zijn
te huur voor ieder evenement.
Zo is onze theaterzaal geschikt
voor feesten, concerten, voor-

Wil jij weten wat wij kunnen betekenen voor jouw evenement?
Neem een kijkje op onze web-

GREEN HEART BLUES NIGHT:

MUDDY WATERS
TRIBUTE
Aanvang: 21:00 uur
Entree: e 18,50
Blues legende Muddy Waters bracht 65
jaar geleden het nummer ‘Hoochie Coochie Man’ uit. Onder leiding van Chicago
Blues-ambassadeur Robbert Fossen,
tourt The Muddy Waters Tribute Band
nu door het land met ‘The Hoochie Coochie Tour’. Verwacht een wervelende
show, als eerbetoon aan de ‘Father of
the Blues’ en geïnspireerd door de jaren
70 shows en samenstelling van de band.
Ondersteund met videobeelden wordt
het een waar spektakel.

elkaar te huur. De huurtarieven zijn afhankelijk van de aard
van het evenement, het tijdstip
waarop het plaatsvindt en de
gewenste voorzieningen.

stellingen, repetities, kinderfeestjes en meer. De ruime
zaal kan zowel met als zonder
tribune verhuurd worden, deze
is namelijk uitschuifbaar. Daarnaast biedt ons gezellige theatercafé ruimte voor borrels,
recepties en feesten.
De ruimtes zijn los van elkaar,
maar ook in combinatie met

site voor meer informatie of
neem vrijblijvend contact met
ons op en vraag naar de mogelijkheden! Samen maken we er
een te gek evenement van!
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ZATERDAG 16 NOVEMBER

VRIJDAG 22 NOVEMBER

ZATERDAG 23 NOVEMBER

CAECILIA
CONCERT
‘STORIES’

TONEELVOORSTELLING

POPHELDEN.NL

‘ZWARTGALLIG’

Aanvang: 19:30 uur
Gratis entree

Aanvang: 20:00 uur
Entree: e 12,50

Aanvang: 20:00 uur
Entree: e 18,50

Spannende avonturen voor het hele
gezin met ‘Peter de Wolf’, ‘Sneeuwkapstertje’ en allerlei muziekinstrumenten
bespeeld door Stedelijke Harmonie Caecilia. De toegang is gratis.

Een voorstelling over een verlangen naar
zwart. Over angst, euforie, dromen, liefde, gekte, schaamte, over alle kleuren
die in een mens zitten. Want zwart is niet
één gevoel, het zijn er duizend tegelijkertijd. Twee jongens spelen een spel, waarbij ze elkaar steeds een stukje verder de
diepte in duwen. Kijken wie er verder
durft, wie er dieper kan.

Pophelden.NL is een muziekproductie
met uitsluitend klinkende namen uit de
geschiedenis van de Nederpop! Vanavond zullen niemand minder dan Hans
Vandenburg (Gruppo Sportivo) en Marcel
de Groot (inderdaad, de zoon van Boudewijn) beiden een eigen, intiem ‘unplugged’ optreden verzorgen. Zitconcert.
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WOENSDAG 27 NOVEMBER

VRIJDAG 29 NOVEMBER

ZATERDAG 30 NOVEMBER

HANS &
STEVEN KAZÀN

BUSINESSBORREL FORTUNE FACTORY

WAVESHAPER
FESTIVAL

ALIVE AND KICKING

Aanvang: 20:00 uur
Entree: e 23,50
Zeggen wij goocheltrucs, dan zeg jij
natuurlijk… Hans Kazàn! Nederlands’
bekendste illusionist vormt samen met
zijn zoon Steven een opvallend komische combinatie. Ze touren met hun
theatershow ‘Alive and kicking’ door heel
het land. Verwacht een avond vol entertainment, interactie, bizarre trucs maar
vooral heel veel humor.

MET HANS
& STEVEN
KAZÀN
Aanvang: 17:00 uur
Entree: e 59,50 (incl. buffet,
drankjes en ticket voor de show)
Ontmoet mede ondernemers tijdens de
Fortune Factory Businessborrel. Geniet
van het winterbuffet, warm je op aan de
glühwein bar en verbaas je tijdens de
show van Hans en Steven Kazàn. Kom
erachter hoe ook jij je klanten kunt betoveren en veroveren! Voor iedereen
actief bij een bedrijf, maar ook leuk als
teamuitje!

CURATED BY POCKET KNIFE ARMY

Aanvang: 20:30 uur
Entree: e 11,Alle synthesizers, drumcomputers, sequencers en loopstations worden uit
de kast getrokken voor een avond vol
eigenwijze electronica, diepe bassen en
groovende beats. Dit festival biedt een
podium aan elektronische muziekacts
binnen een breed spectrum. Van stampende electro-rock tot geïmproviseerde
muziek aangevuld met dans.
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VRIJDAG 6 DECEMBER

ZATERDAG
ZONDAG 157 DECEMBER
DECEMBER

ZONDAG
ZONDAG15
8 DECEMBER
DECEMBER

FRITSVALENTINE
& THE
THE BEST OF ROBBY
WEST TRIBUTE
COAST
YOUNG TALENT QUEEN
DREAMBAND
2019

FRITS
STEELY&FAN:
THE
A TRUE STEELY DAN
WEST
COAST
EXPERIENCE
DREAMBAND

Aanvang: 20:00 uur
Entree: e 11,-

Tijdens deze ‘Best off Young Talent’
editie staan twee absolute top talenten op het podium. Sofie de Bruijn en
Kaya Vitalis stonden eerder al in een
uitverkochte zaal en zullen ieder een
nieuw programma presenteren. Gegarandeerd een avond met de beste
muziek en talenten uit Gouda en omstreken.

Aanvang: 21:00 uur
Entree: e 18,50
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ZATERDAG 14 DECEMBER

ZONDAG 15 DECEMBER

VRIJDAG
ZONDAG 15
20 DECEMBER

“CABARET, CABARET”

FRITS & THE
WEST COAST
DREAMBAND

FRITS
& THE
KLEINTJE
WEST
COAST
KUNST
OP
DREAMBAND
VRIJDAG

Aanvang: 20:00 uur
Entree: e 11,-

Aanvang: 15:00 uur
Entree: e 16,-

Twee top-acts op één podium met humor als rode draad! Dit keer met Martijn
Breeman en Barbara Breedijk. Ze debuteerden afzonderlijk bij Kleintje Kunst
Op Vrijdag. Dat was overdonderend,
hilarisch, én mooi! Het dak ging eraf!
Met echt goede teksten en eigenzinnige
songs. Diverse toeschouwers hadden het
nog lang over gevoelige lachspieren. Bestel je tickets nu met lach-garantie!

Jazzheld Frits Landesbergen heeft
opgetreden met vele bekende jazz-artiesten en staat op 15 december samen met de beste bigband van Nederland, The West Coast, op het podium.
Samen spelen zij de muziek van Terry
Gibbs & The Dreamband en brengen
de swingende muziek met geweldige
arrangementen uit de jaren 60 terug
op het podium!

MET BREEMAN
& BREEDIJK
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ZATERDAG 21 DECEMBER

VRIJDAG 27 DECEMBER

ZATERDAG
ZONDAG 1528DECEMBER
DECEMBER

THE KING &
PRINCE
TRIBUTE

OUDEJAARSCONFERENCE

OUDEJAARSFEEST
FRITS
& THE
‘DE FOUTE
WEST
COAST
AVOND’ MET
DREAMBAND
SHAKY GROUND

‘TRENDING
TOPICS’

Aanvang: 20:30 uur
Entree: e 16,-

Aanvang: 20:00 uur
Entree: e 11,-

Een fantastische tribute aan twee muzikale genieën uit de jaren 80: Michael
Jackson en Prince. ‘Billie Jean’, ‘Thriller’, ‘When Doves Cry’; swing mee met
de beste hits van deze pop-iconen! De
nummers tijdens de ‘The King & Prince Tribute’ worden gespeeld door de
funky coverband ‘The 45’.

Sluit het jaar lachend af met de messcherpe Oudejaarsconference ‘Trending Topics’ van Arie Vuyk. In een rap
tempo zet hij samen de tijd stil en blikt
terug, met als doel het jaar schaamteloos weg te lachen.
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ZONDAG 5 JANUARI

VRIJDAG 10 JANUARI

ZATERDAG 11 JANUARI

DE THEATERBAKKERHEIJ

GROUND CONTROL

SUMMER
BREEZE
PROJECT

NIEUWJAARSBORREL

DAVID BOWIE
TRIBUTE

ALBUM PRESENTATIE
Aanvang: 15:00 uur
Entree: Gratis + welkomsdrankje

Aanvang: 21:00 uur
Entree: e 18,50

Aanvang: 20:30 uur
Entree: e 13,50

Happy new year! Kom op zondag 5 januari proosten op het nieuwe jaar in
De Theaterbakkerheij. Er is live muziek, de champagne staat koud en de
entree is gratis.

Van ‘Ziggy Stardust’ tot ‘Station to
Station’ en van ‘Space Oddity’ tot ‘Heroes’. Elke periode van David Bowie is
bijzonder. De Ground Control Tributeband weet dit zeer realistisch neer te
zetten met een muzikale en kleurrijke
live show! Op vrijdag 10 januari staan
ze - notabene op de sterfdag van hun
held - in De Theaterbakkerheij voor
een eerbetoon aan de Thin White Duke.

Tijdens een waanzinnige show waarbij
het publiek wordt meegenomen in een
combinatie van muziek, licht, dia’s en
filmbeelden, presenteert de Goudse
rockband ‘Summer Breeze Project’
(SBP) hun nieuwste album ‘NEon’. Dit
album kent 6 gloednieuwe nummers
en een 2019-versie van hun killersong
‘HOLLOW’.
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ZAT. 18 EN ZON. 19 JAN.

VRIJ. 24 JAN. & ZAT. 1 FEB.

ZONDAG
VRIJDAG157 DECEMBER
FEBRUARI

DICHTBUNDEL
PRESENTATIE

THEATERBAKKERHEIJ PRODUCTIE

KLEZMERBAND DI GOJIM:

RUUD BROEKHUIZEN:
‘EEN LEGE PLEK’
Aanvang: 20:00 uur | 15:00 uur
Entree: e 6,Ruud Broekhuizen - voormalig Stadsdichter van Gouda - presenteert zijn
nieuwe dichtbundel ‘Een Lege Plek’.
Dat doet hij met een theatervoorstelling met muziek, zang, theater
en natuurlijk poëzie. Een poëtische
zoektocht naar liefde, leven en leegte.

‘GRENSGEVAL 3’

‘DERTIG JAAR
DI GOJIM’

Aanvang: 20:30 uur
Entree: e 13,50

Aanvang: 20:30 uur
Entree: e 13,50

Grensgeval is terug! Met nieuwe acteurs en monologen, maar hetzelfde
hoge niveau. Bij deze Theaterbakkerheij productie worden twee keer
per jaar telkens 6 verschillende monologen gespeeld. Complete mini
voorstellingen die op een bijzondere
wijze met elkaar zijn verbonden. De
personages zijn totaal verschillend
maar hebben 1 overeenkomst, ze balanceren op ‘de grens’ van het leven.
Een theateravond voor fijnproevers!

Klezmerband Di Dojim bestaat uit
maar liefst 8 muzikanten en een zangeres. Ze haalden 30 jaar geleden
klezmer naar Nederland en touren nu
- 30 jaar later en talloze optredens rijker (o.a. in New York, Parijs en Barcelona) - met hun jubileumvoorstelling
door het land. Verwacht een avond
met een onweerstaanbare muzikale
mix van Jiddish, Balkan en Gypsy. Opzwepend en ontroerend.
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ZATERDAG 8 FEBRUARI

ZATERDAG 15 FEBRUARI

ZONDAG
VRIJDAG1521DECEMBER
FEBRUARI

YOUNG
TALENT 4
MET SUUS LYKEN EN TJOMME

YADA YADA

FRITSVALENTINE
& THE
ROBBY

HERMAN BROOD QUEEN
WEST TRIBUTE
COAST
TRIBUTE
DREAMBAND

Aanvang: 20:00 uur
Entree: e 9,-

Aanvang: 21:00 uur
Entree: e 16,-

Young Talent is het muzikale concept
van De Theaterbakkerheij waarbij
jonge talenten een podium krijgen.
Tijdens deze 4e editie presenteren
talenten Suus Lyken en Tjomme hun
eerste eigen programma tijdens een
avondvullende show. Kom langs en
laat je verrassen!

“Een spraakmakende Herman Brood
Show”, zo wordt een optreden van
YADA YADA omschreven. Frontman
Stick (ex Wild Romance) weet met zijn
“Straight from the Heart” performance iedere bezoeker het ware Brood
gevoel te geven. Zaterdag 15 februari staat de meest treffende Herman
Brood act van Nederland bij ons in het
theater!
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VRIJDAG 28 FEBRUARI

ZATERDAG 29 FEBRUARI

ZATERDAG 7 MAART

AMY
WINEHOUSE
TRIBUTE

GOUDS
SCHOLIEREN
POPFESTIVAL

JASON
BOUMAN

Aanvang: nnb
Entree: e 15,-

Aanvang: 19:00 uur
Entree: e 6,-

Aanvang: 20:30 uur
Entree: e 20,50

Een avond vol muziek van de legendarische ‘Queen of Soul’ Amy
Winehouse. De nummers worden
gezongen door een zeer treffende en
getalenteerde zangeres die je kippenvel bezorgd.

Zaterdag 29 februari spelen de 8 beste middelbare schoolbands hun eigen
programma tijdens het eerste Goudse
Scholieren Popfestival! Een zeer gevarieerde avond met een ongekend
enthousiasme en power!

Jason Bouman won in 2013 het
SBS6-programma ‘Bloed, Zweet &
Tranen’ met een indrukwekkende
uitvoering van het nummer ‘Kleine
Jongen’. Inmiddels is de nieuwkomer
uitgegroeid tot een blijver en tourt hij
met zijn theatershow door het land.
Een muziekfestijn waarbij nummers
van twee generaties Hazes voorbij
komen!

BLOED, ZWEET
EN TRANEN
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ZAT.ZONDAG
14 MRT.15ENDECEMBER
ZON. 15 MRT.

VRIJDAG 20 MAART

ZATERDAG 21 MAART

FRITS
AIDA&DETHE
WEST
MUSICAL
COAST
DREAMBAND

GIMME SHELTER

VAN PIEKEREN
& BAND:
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Entree: e 15,00
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SWINGENDE MUZIEK met geweldige arrangementen uit de
jaren 60, terug op het podium!

ROLLING STONES
TRIBUTE

‘DE WERELD OP
ZIJN KOP’

Aanvang: 21:00 uur
Entree: e 18,50

Aanvang: 21:00 uur
Entree: e 11,-

Rolling Stones Tributeband ‘Gimme
Shelter’ staat al ruim 30 jaar op het
podium en tourt nog steeds door heel
Nederland! ‘Sympathy for the Devil,’
‘Angie’, ‘Paint It Black’ – met een gevarieerde set-list rocken ze op vrijdag
20 maart het dak eraf!

Met rauwe, doorleefde stem neemt
Van Piekeren je mee in zijn wereld
tijdens de theatervoorstelling ‘De
Wereld Op Zijn Kop’. Hij brengt indringende teksten en een onnavolgbare
dictie en gaat de confrontatie met het
publiek aan. Stond eerder op ‘Gouds
Geluk Festival’ en was te horen bij
Taalstaat (Radio 1) en Spijkers met
Koppen (VARA).
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ZONDAG 22 MAART

Een gezamenlijk optreden van de wereldberoemde Amerikaanse steelpanvirtuoos

ANDY NARELL
EN DE

WEST COAST BIGBAND
SAMEN MET DE

STEELBAND VAN HET
KORPS MARINIERS
Aanvang: 15.00 uur
Entree: e 16,Een uniek en éénmalig optreden van
deze twee Nederlandse top bands gezamenlijk met Andy Narall in De Theaterbakkerheij.Hij bracht zijn eerste
soloalbum, Hidden Treasures, uit in
1979. alloze albums en optredens over
de hele wereld volgden. Narell trad in
1999 op in Zuid-Afrika voor een menigte van 80.000 mensen.

ZONDAG
VRIJDAG
1527
DECEMBER
MAART

ZATERDAG 28 MAART
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KLEINTJE
WEST
COAST
KUNST
OP
DREAMBAND
VRIJDAG

DELISE
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SWINGENDE MUZIEK met geweldige arrangementen uit de
jaren 60, terug op het podium!

EP PRESENTATIE

Aanvang: nnb
Entree: e 15,Delise maakt eigenwijze, Nederlandstalige, catchy popliedjes met
een vleugje singer-songwriter en
folk. Na ‘Bladzijde 1’ komt nu haar
nieuwe cd uit. Samen met band en
gastartiest Ralph van Maanen zal ze
zorgen voor een avond vol muzikale verrassingen! Laat je meenemen
met haar prachtige stemgeluid en
mooie, ontroerende en vrolijke liedjes.
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ZATERDAG 4 APRIL

ZONDAG
ZATERDAG
15 DECEMBER
18 APRIL

ZATERDAG 25 APRIL

MASSADA
LIVE IN
CONCERT

THEATERBAKKERHEIJ PRODUCTIE

FRITS & THE
‘DE
MUZIEKWEST
COAST
BAKKERHEIJ’
DREAMBAND

SPOOR3

Aanvang: 20:00 uur
Entree: e 21,De Nederlands-Molukse band ‘Massada’ werd in 1973 opgericht door
zanger Johnny Manuhutu en scoorde
in de jaren 70 en 80 hits als ‘Latin
Dance’, ‘Arumbai’ en ‘Sajang É’. Ze
stonden op grote podia in binnen en
buitenland (Pinkpop, Paradiso, Java
Jazz Festival). Met 8 talentvolle bandleden maken ze van ieder optreden
een feest.

Aanvang: 15.00u
Entree:
Aanvang: 20:30
e 15,00
uur
Entree: e 11,Jazzheld Frits Landesbergen
heeft
Wegensopgetreden
succes keertmet
De Muziekbakkervele bekende
heij jazz-artiesten
terug! Verschillende
en talentvolle
staat opmu15
december
zikanten, acteurs,
samen
schrijvers
met en
de kunstebeste
bigband
naars gaanvan
een Nederland,
bijzondere samenwerking
The West
Coast,
aan. Ze componeren
op het podium
gedurende
van De
6 weken
Theaterbakkerheij.
een compleet nieuwe Samen
theatervoorstelling.
spelen
zij
Het de
resultaat
muziek
is een
van multimediaal
Terry Gibbspro&
The
gramma
Dreamband
voor groot enenklein,
brengen
met songs,
de
SWINGENDE
visuals, spel en beweging
MUZIEK
en met
soms geeen
weldige
verassende arrangementen
samenwerking daartussen.
uit de
Een
jaren
van60,
de aanraders
terug op van
hetdit
podium!
seizoen!

Aanvang: 20:30 uur
Entree: nnb
In oktober 2018 kwam er na 5 jaar
een einde aan de band ‘Het Hollands
Spoor’. Al snel stond vast dat zangers
Rob en Peter, samen met toetsenist
Paul wilden doorgaan met muziek
maken onder de nieuwe bandnaam:
‘SPOOR3’. Verwacht (Nederlandstalige) luisterliedjes waarbij de teksten
centraal staan. Vaak driestemming
gezongen.
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ZONDAG 3 MEI

ZONDAG
MA. 4 EN
15 DI.
DECEMBER
5 MEI

ZONDAG
ZATERDAG
15 DECEMBER
9 MEI

IN
DE STROOM

RMA.E4PMREIISE

20:05 UUR

:00 UUR
DI. 5 MEI 20

FORMULE 1
FESTIVAL:

DE GRAND PRIX VAN
ZANDVOORT
Aanvang: 12:00 uur
Entree: e 6,Heel Nederland is trots op Max Verstappen! Op zondag 3 mei barst de
Max-gekte los in eigen land tijdens De
Grand Prix van Zandvoort! Geen kaartjes weten te bemachtigen? Kom naar
het theater en kijk de race LIVE op
een MEGA scherm van 8 bij 5 meter!
Samen maken we er een groot Oranje
feest van en juichen we Max naar de
overwinning.

FRITS & THE
‘DE
STROOM’
WEST
COAST
DREAMBAND

FRITS
U2 FOR
& THE
U
WEST
TRIBUTE
COAST
DREAMBAND

Entree: e 15,00
Gebaseerd op een waargebeurd soJazzheld
ciaal
experiment
Fritsop Landesbergen
een middelbare
heeft opgetreden
school.
Een leerling
met
vraagt
vele bekenzich af
de jazz-artiesten
hoe
het mogelijk is en
dat staat
Hitler op
demo15
december
cratisch
aansamen
de macht
metis de
gekomen
beste
bigbandWW2.
tijdens
van Nederland,
De leraar The
startWest
een
Coast, op het
experiment
ompodium
te kijkenvan
of De
dit Thein de
aterbakkerheij.
huidige
maatschappij
Samen
nog steeds
spelen
zou
zij de muziek
kunnen
gebeuren.
vanMet
Terry
23 acteurs
Gibbs en
&
The Dreamband
actrices,
dans, een en
live brengen
band en een
de
SWINGENDE
verhaal
wat de actualiteit
MUZIEK
raakt
met
is deze
geweldige arrangementen
rock-musical
een spektakel watuitje niet
de
jaren 60, terug
wilt missen!
op het podium!

Aanvang: 15.00u
Entree:
Aanvang: 21:00
e 15,00
uur
Entree: e 18,50
Jazzheld Frits Landesbergen
Fan
heeft
vanopgetreden
U2? Tributeband
met U2
vele
forbekenU weet
de
de nummers
jazz-artiesten
van deze
en legendarische
staat op 15
Ierse
december
band feilloos
samennamet
te spelen.
de beste
‘I will
Follow’,
bigband‘Sunday
van Nederland,
Bloody Sunday,’
The West
‘BeCoast,
autiful Day’,
op het
‘Where
podium
Thevan
Streets
De TheHave
aterbakkerheij.
No Name’.. alle hits
Samen
komen spelen
voorbij.
zij
Metde
eenmuziek
lading energie
van Terry
en enthousiGibbs &
The
asmeDreamband
kan het feestenderbrengen
herkenning
de
SWINGENDE
beginnen.
MUZIEK met geweldige arrangementen uit de
jaren 60, terug op het podium!

THEATERBAKKERHEIJ PRODUCTIE

Aanvang: 20:05 / 20.00 uur
Entree: e 16,-

Première
Aanvang:
uitverkocht!
15.00u
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VRIJDAG 15 MEI

ZATERDAG 16 MEI

ZONDAG
ZATERDAG
15 DECEMBER
23 MEI

VOX POP

SONGFESTIVAL
FINALE IN DE
THEATERBAKKERHEIJ
+ AFTERPARTY!

ABBA
FRITSTRIBUTE
& THE
WEST COAST
DREAMBAND

Aanvang: nnb
Entree: nnb

Aanvang: 19:30 uur
Entree: e 6,-

Vox Pop - het gezelligste popkoor van
Gouda - bestaat 5 jaar en dat moet
gevierd worden! Vanavond staat in het
thema van de Britpop, een hommage
aan het land waar zo uitzonderlijk
veel muzikaal talent vandaan komt.
Verwacht een verrassend repertoire
met golden oldies van Elton John en
The Beatles, maar ook nummers van
Adèle en Snow Patrol.

Na 44 jaar keert het Songfestival weer
terug naar Nederland! Kom de finale
van het grootste muzikale spektakel
ter wereld LIVE kijken op een MEGA
scherm van 8 bij 4 meter. De zaal is
versierd en alles mag! Kom verkleed
als een van je songfestival helden. Bij
de ingang krijg je pen en papier om
je eigen favorieten punten te geven.
En na afloop een knallende afterparty
met DJ!

Aanvang: 15.00u
Entree:
Aanvang: 20:30
e 15,00
uur
Entree: e 18,50
Jazzheld Frits Landesbergen
heeft
‘Mamma
opgetreden
Mia! Here met
we go
vele
again!’
bekenNa
de
tweejazz-artiesten
uitverkochte shows
en staat
in juliop2019
15
december
keert de beste
samen
ABBA met
tributeband
de beste
van
bigband
Nederlandvan
terug
Nederland,
naar De TheaterbakThe West
Coast,
kerheij. op
Dans
hetenpodium
zing mee
van
met
DebekenTheaterbakkerheij.
de hits als ‘Dancing Samen
Queen’, ‘Waterloo’
spelen
zij
en ‘Mamma
de muziek
Mia’van
tijdens
Terry
deze
Gibbs
fantas&
The Dreamband
tische show!
en brengen de
SWINGENDE MUZIEK met geweldige arrangementen uit de
jaren 60, terug op het podium!
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ZATERDAG 6 JUNI

ZONDAG
ZATERDAG
15 DECEMBER
20 JUNI

ZONDAG
ZATERDAG
15 DECEMBER
4 JULI

EAGLES LEGACY
TRIBUTE

GREENHEART EVENTS ISM
DE THEATERBAKKERHEIJ

FRITS & THE
WEST
COAST
PINK FLOYD
DREAMBAND
TRIBUTE

FRITS
ODE &AAN
THE
MAARTEN
WEST COAST
VAN
ROOZENDAAL
DREAMBAND

Aanvang: 15.00u
Entree:
Aanvang:
e nnb
15,00
Locatie: Goudasfalt terrein
Jazzheld Frits Landesbergen
heeft
Met deopgetreden
dag komt het
met
dichterbij:
vele beken‘Pink
de
Floyd
jazz-artiesten
Project – The Wall
en 40
staat
Years’.
op Het
15
december
project waar samen
het PFP-team
met de
twee
beste
jaar
bigband
geleden mee
van Nederland,
zijn gestart The
begint
West
nu
Coast,
echt werkelijkheid
op het podium
te worden!
van DeOnder
Theaterbakkerheij.
aanvoering van regisseur
SamenAikespelen
Dirkzij
zwager
de muziek
is een team
vanvan
Terry
visualGibbs
ontwer&
The
pers, Dreamband
de band én technici
en brengen
al maanden
de
SWINGENDE
bezig met de voorbereidingen.
MUZIEK met geEen
weldige
show met arrangementen
fantastische visuals,
uit voor
de
jaren
meer info
60, www.pinkfloydproject.nl
terug op het podium!

Aanvang: 15.00u
Entree:
Aanvang: 20:30
e 15,00
uur
Entree: e 13,50
Jazzheld Frits Landesbergen
heeft
Maarten
opgetreden
van Roozendaal
met velewas
bekeneen
de
unieke
jazz-artiesten
theaterpersoonlijkheid.
en staat op Ze15
december
ven jaar geleden
samen
overleed
met de
hij en
beste
liet
bigband
daarmee van
een Nederland,
rijkdom aan The
materiaal
West
Coast,
achter. Met
op het
dit podium
materiaalvan
gaan
DenuThebeaterbakkerheij.
ginnende theatermakers
Samen
aan de
spelen
gang
zij
om de
uiteindelijk
muziek hun
van eigen
Terry versies
Gibbs &
te
The Dreamband
laten horen.
en brengen de
SWINGENDE MUZIEK met geweldige arrangementen uit de
jaren 60, terug op het podium!

Aanvang: 21:00 uur
Entree: e 18,50
Eagles Legacy is dé Nederlandse
tribute die de unieke sound van de
Eagles perfect authentiek brengt.
Vanavond ga je terug naar de jaren
70 en 80, toen de Eagles hun grootste successen vierden. Wereldhits als
‘Hotel California’ en ‘New Kid In Town’
komen voorbij. Een ervaring om naar
te luisteren en te kijken. Als Eagles
liefhebber mag je dit niet missen!
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DATUM: ZONDAG 26 JULI

ELKE MAANDAGAVOND IN DE THEATERBAKKEHEIJ

OPEN REPETITIES
WEST COAST BIG BAND
De bekende Nederlandse Bigband oefent elke
maandagavond in de Theaterbakkerheij.

GOUDS GELUK
FESTIVAL 2020

Vanaf heden zijn hun repetities gratis toegankelijk bij te wonen. Voorwaarde is dat
de band niet gestoord mag worden. De repetities starten rond 20.30 op de maandag
avonden uitgezonderd de vakanties en feest dagen. Kom gerust eens langs om deze
top muzikanten te beluisteren.

Aanvang: 13:00 uur
Gratis entree
Gouds Geluk Festival keert terug op
het GOUDasfalt terrein! Deze editie
met méér muziek, kleinkunst, acts,
food en cultuur. Meer informatie volgt
snel.
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GOUDERAKSEDIJK 24B (NAAST GOUDASFALT)
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