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Weet u nog dat u
niet zonder kon?

Wanneer stapt u over op glasvezel?

caiway.nl

Veel inwoners zijn al overgestapt naar een Alles-in-1 Glas 
pakket van Caiway. Daarmee namen zij de� nitief afscheid 
van DSL. Want net zoals het stratenboek vervangen is 
door navigatie, zo is glasvezel de techniek van nu. Nieuwe 
ontwikkelingen worden pas gewaardeerd op het moment 
dat we deze ervaren. En niet meer anders willen. 
Er is al een Alles-in-1 Glas pakket vanaf € 44,95 per maand. 
Kijk voor meer informatie op caiway.nl.

Kijk voor beschikbaarheid en voorwaarden op caiway.nl. Prijswijzigingen voorbehouden. 



Vol trots presenteren wij u 
seizoen 2016/2017
Een seizoen dat staat voor een omslag. Alle aspecten van onze 

theaterafdeling zijn in de afgelopen maanden opnieuw bekeken, 

geëvalueerd en besproken. En dat heeft tot mooie nieuwe ontwikkelingen 

geleid! 

Rob Roos werd bij het programmeren bijgestaan door een enthousiast doch kritisch gastenpanel. 

Zij gaven ons feedback op het huidige aanbod en omschreven hun wensen voor de programmering 

van 2016/2017.

Op hun aanraden zult u in deze brochure een groter aantal familievoorstellingen ontdekken, blijft 

uw theater een podium bieden aan startende cabaretiers en verwachten wij prachtige muzikale 

optredens. 

Hoewel deze vernieuwde visie veel nieuwe namen met zich mee brengt, keren er ook weer enkele 

oude bekenden terug naar Maassluis. Zo verwachten we een bezoek van de muzikale alleskunners 

van de Wëreldbänd, de kokende theatermakers van Theaterbedrijf Nanna Tieman en het tweede 

programma van cabaretiere Kirsten van Teijn.

Kortom, er is van alles te doen dit seizoen! Wij wensen u veel leesplezier en hopen u in 2016/2017 

weer vele malen te verwelkomen.

Met hartelijke theatergroet,

Het team van Theater Koningshof

Cabaret

ToneelMuziek

FilmKlassiek

Familie

Uit de regio

Bij deze voorstelling is de 
theaterboekenhandel aanwezig
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Bij deze voorstelling is een 
theaterarrangement te boeken

Bij deze voorstelling is een 
kinderfeestje te boeken



Persoonlijk & 
eerlijk advies
voor uw op maat
gemaakte keuken.

ga naar www.keukenstudiomaassluis.nl

Het wereldwijde succes van Coca-Cola is bekend, maar ook 
al onze andere merken in de horecafl es dragen bij aan meer 
 be  le  ving en rendement in uw zaak. Fanta is frisdrank nummer 3 
in Nederland, Minute Maid be hoort tot een van de grootste sap-

merken ter wereld en Chaud fontaine is het derde mineraalwater 
van de ‘Out of Home’-markt. U proeft de voordelen van logistiek 
gemak en uit stekende marges. En uw gasten verdienen deze 
wereld toppers in de mooie horecafl es. En u? U verdient het beste.

PROEF HET GEMAK VAN 
STERKE MERKEN UIT ÉÉN KRAT. 

Bron: Canadean 2008
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MAGAZIJN EN SHOWROOM  4e Industriestraat 45 Vlaardingen
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• Bieren
• Sport- en frisdranken
• Melkprodukten
• Koffie, thee, suiker
• Zoetwaren
• Gedistilleerd
• Wijnen, aperitieven
• Koel- en diepvriesprodukten
• Schoonmaakartikelen
• Non-food
• Relatiegeschenken
• Glaswerk
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Van Holstein Schoonmaakdiensten 
wenst Theater Koningshof 

voor komend seizoen 
weer volle zalen toe

5 SEPTEMBERwww.theaterkoningshof.nl

HANNES MINNAAR
PIANO-RECITAL
zondag 7 oktober 15.00 uur 
€ 16 incl. consumptie

LENNY KUHR
LIEFDESLIED
vrijdag 12 oktober 20.30 uur 
€ 17,50 incl. consumptie

Hannes Minnaar is een van Nederlands meest succesvolle pianisten en is in korte tijd zeer beroemd geworden. 
Hij sloot zijn studie bij Jan Wijn aan het Conservatorium van Amsterdam af met een 10 en onderscheiding 
en volgde daarnaast lessen bij o.a. Alfred Brendel, Willem Brons, Menahem Pressler en Ferenc Rados. Ook 
studeerde hij orgel bij Jacques van Oortmerssen.

Wij zijn zeer vereerd met het feit dat we Minnaar hebben mogen programmeren in onze serie Klassiek op 
Zondag. Minnaar was prijswinnaar bij belangrijke internationale concoursen, zoals het Concours de Genève 
en de Koningin Elisabeth Wedstrijd (3e prijs, 2010) in Brussel, waar hij als hoogste Nederlander ooit eindigde. 
Afgelopen jaar verscheen zijn veelgeprezen debuutalbum bij Etcetera Records (KTC 1432) met werken van 
Ravel en Rachmaninoff, mede mogelijk gemaakt door een Fellowship van de prestigieuze Borletti-Buitoni Trust.
 
Bach/Liszt: Preludium en fuga in a mineur, BWV 543/S. 462, 1 
Beethoven: Sonate in A majeur, op. 101 
Ravel: Sonatine 
Chopin: 24 preludes, op. 28

Lenny Kuhr won in 1969 het Eurovisiesongfestival met het nummer De 
Troubadour. Na de daaropvolgende hits als Visite en Maar ja ontwikkelde de 
Nuenense een veelzijdig repertoire.

Zo zong ze liederen van Franz Schubert en fadoliederen met Nederlandse teksten. 
Begin 2011 maakte Kuhr een wel heel opvallende rentree in de nationale 
spotlights: ze was de eerste gast in het tv-programma ‘Ali B. op volle toeren’. 
Het resultaat: ‘Spijt’, een cross-over tussen fado en rap, gezongen vanuit het 
gezichtspunt van een moeder.

Met haar laatste cd Liefdeslied en deze gelijknamige tournee in een akoestische 
setting met Cor Mutsers en Mischa Kool bewijst ze wederom dat ze nog steeds 
tot de top van de Nederlandse singer-songwriters behoort.

WENST HET THEATER KONINGSHOF 
EEN HEEL GOED THEATERSEIZOENReigerstraat 28  - 3145 CT Maassluis

Telefoon   010 592 80 49
Telefax     010 592 50 96
Email       info@marienvaneijmeren.nl

marien 
van eijmeren

verf-,
glas- en
behang-
speciaalzaak

Tevens al het
uitvoerend 
werk

KLASSIEK

MUZIEK

De beste bakker van Maassluis en omstreken

Nieuwstraat 4   Maassluis   Tel 010 - 591 20 52
www.holtkamp.nl

WENST THEATER KONINGSHOF 
EEN HEEL GOED THEATERSEIZOEN
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Er gaan wat dingen veranderen

Naast een prachtige programmering voor het komend seizoen, 
presenteren wij u dit keer ook de brochure in een ander jasje en een 
vernieuwde website. Online reserveren is een stuk gemakkelijker 
geworden en u kunt zelf online uw plaatsen kiezen. Na betaling is uw 
e-ticket direct te printen.

Dit betekent niet dat we helemaal afstappen van de u bekende papieren kaarten! U kunt nog 

altijd kiezen uw tickets thuisgestuurd te krijgen. Daarnaast is onze theaterkassa iedere woensdag 

geopend voor het bestellen van kaarten en vragen over de evenementen in Theater Koningshof. 

De u bekende consumptiebon zult u niet meer tegenkomen. In onze zogenaamde  

portemonnee-loze pauze heeft u namelijk geen consumptiebon meer nodig. De drankjes staan 

al voor u klaar wanneer u de zaal uitkomt. Wilt u iets anders drinken of is het drankje van uw 

voorkeur al van het plateau verdwenen? Onze barmedewerkers staan paraat om u te helpen. 

Wij hopen dat u even enthousiast bent over al deze nieuwe ontwikkelingen als wij dat zijn! Heeft 

u vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag op een rustig moment aan de bar, aan de 

theaterkassa of via e-mail.

Openingstijden theaterkassa

De theaterkassa is iedere woensdag van 10.00 – 16.00 uur geopend. Hier kunt u terecht voor het 

bestellen van voorstellingskaarten en vragen over de vele evenementen in Theater Koningshof. 

Daarnaast is de theaterkassa één uur voor aanvang van de voorstelling geopend.

PODIUM Cadeaukaart

Net als vorig jaar kunt u uw PODIUM Cadeaukaart aanschaffen in Theater Koningshof. Hiermee 

kunt u uzelf, vrienden of familie verwennen met een cadeaukaart voor een voorstelling naar keuze. 

Van musical tot ballet en van opera tot popconcert, het is allemaal mogelijk. Vanaf dit seizoen 

kunt u uw PODIUM Cadeaukaart ook via onze website inwisselen.



 TheaTerDIner   € 29,95 Per PersOOn

Het theaterdiner is inmiddels razend populair in ons theater. Daarom hebben wij geen seconde getwijfeld om ook 

dit jaar weer een aantal voorstellingen te selecteren om een diner bij te serveren. Onze chef-kok bereidt vóór de 

voorstelling een voortreffelijk driegangenmenu. U begint uw avond met een heerlijk glas bubbels en sluit uw diner 

af met een kopje koffie met wat lekkers. In de pauze hoeft u zich geen zorgen te maken om de drukte. Op ons terras 

geniet u in alle rust van uw drankje en lekkere hapjes.

Dit seizoen kunt u genieten van een theaterarrangement bij de volgende voorstellingen
 
 Vr. 14 oktober Wëreldbänd
 Wo. 26 oktober LOUIs!
 Wo. 9 november Justus van Oel & erik van Muiswinkel
 Do. 26 januari Kirsten van Teijn
 Wo. 22 februari Bastiaan ragas
 Za. 11 maart hans Dorrestijn
 Za. 8 april het Groot niet te vermijden
 Do. 13 april Vuile huichelaar

hOF-arranGeMenT    € 5,00 Per PersOOn
Voor elke voorstelling kunt u gebruik maken van ons HOF-Arrangement. Voor € 5,00 bovenop de voorstellingsprijs 

krijgt u bij binnenkomst een kopje koffie/thee en in de pauze een drankje naar keuze met luxe hapjes. Zo ontloopt u de 

rijen voor de bar en verzekert u zichzelf van een zitplaats.

 VerJaarDaG In heT TheaTer   € 5,00 Per KInD

Een kinderfeestje in het theater, dat heeft niet iedereen! Voor kinderen tot en met 12 jaar hebben wij een speciaal 

verjaardagsaanbod. Bezoek een kindervoorstelling met 5 vriendjes of vriendinnetjes en een begeleider. Dan krijgt de 

jarige de toegang van ons cadeau. Bij binnenkomst staat de speciaal versierde tafel al klaar. Vooraf is het smullen van 

patat en een frikadel of kaassoufflé. Een lekker glaasje ranja erbij en genieten maar!  

Na afloop van de voorstelling is er een toetje en misschien komt de artiest ook nog wel even groeten.

Voor meer informatie en reserveringen, kunt u bellen met de theaterkassa of mailen naar 

kaartverkoop@theaterkoningshof.nl.

 TheaTerBOeKhanDeL

In de zeventiende eeuw waren literatuur en theater onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Verhalen werden vrijwel altijd 

met muziek, dicht en voordracht overgeleverd. Ook nu nog zijn er veel theaterstukken gebaseerd op literaire teksten 

en boeken gebaseerd op theaterproducties. Ontdek de verbinding tussen boek en theater in de theaterboekhandel. 

Boekhandel Het Keizerrijk is ook het komende seizoen bij verschillende voorstellingen aanwezig met boeken die direct 

of indirect te maken hebben met de voorstelling.

De theaterboekhandel van Het Keizerrijk is in ieder geval aanwezig bij spijt! (6/11) en hans Dorrestijn (11/3).
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Theater Koningshof, 
het podium voor uw 
activiteit
Theater Koningshof is meer dan een theater. Naast de theaterzaal 
telt het gebouw nog 10 multifunctionele zalen, geschikt voor 5 tot 
500 personen. U kunt bij ons terecht voor workshops, vergaderingen, 
lunches, congressen en nog veel meer. De vele mogelijkheden, attente 
staf en professionele catering maken Theater Koningshof de 
uitstekende locatie voor uw evenement.

Geïnteresseerd in Theater Koningshof als locatie voor uw activiteit? Neem contact op met 

verhuur@theaterkoningshof.nl of vraag een offerte aan via www.theaterkoningshof.nl.

CIneMa KOnInGshOF
Ook dit seizoen kunt u weer maandelijks in Theater Koningshof terecht voor een actuele film 

die net uit de bioscopen is. Met de (klein)kinderen naar de film? Cinema Koningshof gaat 

een groter aanbod kinderfilms programmeren. Iedere woensdag dat er ‘s avonds een film voor 

volwassenen is, wordt ’s middags een familiefilm getoond. 

De film wordt minstens een maand van tevoren bekendgemaakt op de website.

De data zijn al wel bekend! 

De films van Cinema Koningshof zijn altijd op woensdag en starten om 20.00 uur. 

De familiefilms beginnen om 14.30 uur. Toegang is € 5,00.

21 september 2016

19 oktober 2016

16 november 2016

21 december 2016 

18 januari 2017

15 februari 2017

15 maart 2017

12 april 2017

10 mei 2017



Wist u dat dansen gelukkig maakt...
...door de aanmaak van endorfine

Dance Company M’Joy staat ook dit theaterseizoen weer voor u klaar
met o.a. Ballet lessen, tapdans, streetdance (vanaf 11 jaar),

fusion lessen (vanaf 20 jaar) maar ook een workout les 
(vanaf 16 jaar) waar we dansen, grondoefeningen, en ook barre 

workout oefeningen doen. We hebben ouder peuter lessen
 en zelfs voor (bruilofts) openingsdansen op maat 

kunt u bij M’Joy terecht. 
Door de goede anatomische kennis van 
de docenten en contact met 
fysiotherapeuten zijn de lessen voor 
iedereen toegankelijk en dus
laagdrempelig! 

Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk 
dus dansen we in groepen met een beperkt aantal leerlingen. 

Plezier is het sleutelwoord. Iedereen vanaf 4 jaar kan bij ons terecht.

Voor meer informatie of een proefles, mail naar info@dancecompanymjoy.nl en bezoek Dance Company M’Joy

Er is altijd wat te beleven in 
Theater Koningshof
Met zo’n 50 theatervoorstellingen per seizoen zijn de weekenden vaak 
gezellig druk in Theater Koningshof, maar minder mensen weten dat er ook 
doordeweeks van alles te doen is! In de verschillende zalen wordt onder 
andere yoga-, dans-, muziek-, theater-, en tai chi-les gegeven. Hartstikke 
leuk natuurlijk! 

Een deel van onze aanbieders geeft u wat informatie op deze pagina. Als u deze brochure omdraait 

heeft u het informatieboekje van muziekschool Muziek@Maassluis in handen.

Wilt u meer weten? Wij kunnen u zo nodig in contact brengen met de juiste persoon. 

Stuurt u gerust een e-mail naar info@theaterkoningshof.nl.



bij ’t JEUGDTHEATERHUIS
in Theater Koningshof

.nl

Op toneel!
Advertentie Maassluis-half  31-03-16  14:32  Pagina 1
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Word dan lid van onze vereniging voor € 90 
per jaar. U kunt zich als lid aanmelden als u 
tenminste de leeftijd van 50 jaar hebt bereikt. 
De leden kunnen zich gratis inschrijven voor 
alle cursussen, workshops en 
themabijeenkomsten.  
 
 
 

 
Cursus- en workshopprogramma: 

- Windows 10 
- Microsoft Office 
- Android 
- iPad / Apple 
- Fotobewerking 
- Albums en presentaties 
- Thema-workshops 

 
 
 Alle informatie over onze vereniging   
 en cursus- en workshopprogramma  
 kunt u vinden op onze website. 

Postbus 354, 3140 AJ Maassluis / website: www.sckmaassluis.nl  / e-mail: sckmaassluis@outlook.com 

 

Wilt u meer weten over computers, tablets of smartphones?  
 
 

Het sociale aspect wordt niet uit het oog verloren.  
Naast de gezellige themabijeenkomsten wordt er in het  cursus- en 
workshopseizoen op iedere laatste vrijdagmiddag van de maand een 
soos gehouden waar de leden elkaar in een prettige sfeer kunnen 
ontmoeten.  
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Bedankt!

Theater Koningshof heeft de afgelopen jaren een aantal hoge golven en 
sterke wervelwinden doorstaan. Soms ging dat met gemak, maar andere 
keren moesten we worstelen om boven water te blijven. 

We staan nu aan de start van een nieuw theaterseizoen en beginnen vol goede moed aan het 

vervolg van een tot nu toe stormachtige reis. Dat gezegd hebbende, blijft het verleden ons bij en 

zijn wij ongelooflijk dankbaar voor de steun die wij ontvingen van onze samenwerkingspartners, 

sponsoren, vrijwilligers en bezoekers. Jullie steunbetuigingen vormen onze rots in de branding!

Dank jullie wel.

het team van Theater Koningshof

In 2016/2017 wordt Theater Koningshof gesteund door:

TheaTer KOnInGshOF zOeKT VrIJWILLIGers
Voor het nieuwe theaterseizoen zoekt Theater Koningshof aanvulling voor het vrijwilligersteam. 

Draagt u Theater Koningshof een warm hart toe en biedt u ons graag een helpende hand? 

Wij zoeken o.a. klusjesmannen, kassa-medewerkers en poster-verspreiders. Interesse? Neem 

contact met ons via info@theaterkoningshof.nl o.v.v aanmelding vrijwilliger.



ERVAARMAASSLUIS.NLERVAARMAASSLUIS.NL

WIJ WENSEN IEDEREEN 
EEN GEZELLIG AVONDJE 

UIT IN MAASSLUIS!

Volg Ervaar Maassluis op Facebook & Twitter  www.uitgeverijwestmedia.nl 

Wij wensen u een 
mooi theaterseizoen!

MEDIAPARTNER VAN THEATER KONINGSHOF

www.hetkeizerrijk.nl

Geen kantoorartikelen
geen tijdschriften, maar...

wat een boeken!

het

eizerrijk

b o e k h a n d e l

Noordvliet 27

3142 CH Maassluis

010-5923298

www.hetkeizerrijk.nl

Noordvliet 27
3142CH Maassluis

010-5923298

het

eizerrijk

b o e k h a n d e l

Noordvliet 27

3142 CH Maassluis

010-5923298

www.hetkeizerrijk.nl

Maassluizers 

vinden elkaar op

prikbordmaassluis.nl
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1

08
sep

Yentl & De Boer
De snoepwinkel is gesloten

natuurlijk, vrienden hebben is tof. Maar uiteindelijk 
zitten ze de hele dag op je bank en eten alles op. en 
wie bekommert zich om jou? een béétje egoïsme op 
z’n tijd kan geen kwaad. Yentl schieman en Christine 
de Boer combineren muzikale hoogstandjes met 
absurdistische sketches en personages. De dames 
ontvingen de annie M.G. schmidtprijs 2014 en alle(!) 
prijzen van het amsterdams Kleinkunst Festival 2013. 

do 8 sep ‘16

20.30 uur

€ 18,00

CJP/student: € 15,50

Cabaret
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Peter Pan: Het echte verhaal – 
Nationaal Jeugd Musical Theater 
Na succesvoorstellingen als Narnia de Musical en Kruistocht in 
Spijkerbroek presenteert het Nationaal Jeugd Musical Theater de 
nieuwe musical Peter Pan, gebaseerd op het wereldberoemde boek 
van J.M. Barrie uit 1904. “Waarom zou je in je saaie bed blijven als je 
échte avonturen kunt beleven?” Wendy, John en Michael vliegen met 
Peter naar Nimmerland en staan daar oog in oog met wrede piraten, 
bloeddorstige zeemeerminnen en heldhaftige indianen.

Furie 100 jaar - Benefietconcert
Koren en musici uit Maassluis treden op tijdens deze gezellige avond. 
U geniet van mooie muziek en een gevarieerd programma en u 
steunt daarnaast een prachtig doel. De opbrengst van de avond komt 
ten goede aan de jarige stoomzeesleepboot Furie. Een avond lang 
genieten voor jong en oud. Dit mag u niet missen! Met medewerking 
van o.a. Muziek@Maassluis, De Maeze Sanghers en Sing for Joy.

25
sep Peter Pan

zo 25 sep ‘16

14.30 uur

€ 20,00

t/m 12 jaar: € 17,50

Uit de regio 

Muziek

Familie 

Musical

do 29 sep ‘16

18.30 uur

€ 5,00

29
sep Furie 100 jaar



Vincent Bijloo – Het nieuwe nu 2.0
“Ik heb een ukelele met wifi, een zelfrijdende auto, een robot die, wat 
ik ook tegen haar zeg, nooit kwaad wordt. Welkom in Het nieuwe nu, 
die goede, nieuwe tijd. Toch ruikt zo’n robot niet lekker en ze heeft 
geen warme software. Techniek is leuk, maar vaar er nooit blind op, 
want dan zie je de mens niet meer.”

Bobo (3+)
Bobo is jarig en zijn vriendje Tjerk heeft een mooi cadeau gekocht. 
Het feest van Bobo begint natuurlijk met taart en zingen. Als ze 
daarna naar de kinderboerderij gaan is er iets vreemds aan de hand. 
Alle hokken zijn leeg! Gaat het Bobo en Tjerk lukken de dieren terug 
te vinden en komt het allemaal goed met het feestje van Bobo? 

07
okt Vincent Bijloo

09
okt Bobo (3+)

vr 7 okt ‘16

20.30 uur

€ 17,75

CJP/student: € 15,25

Familie

Cabaret

zo 9 okt ‘16

13.00 uur & 15.30 uur

€ 15,00



14
okt

Wëreldbänd
SLÄPSTICK (try-out)

Muziek

sLÄPsTICK: een ode aan de muzikale komiek. Van de 
middeleeuwse troubadour tot aan spike Jones met zijn 
band, de Marx Brothers en de zwitserse clown Grock. 
De 5 leden van de Wëreldbänd zullen u vermaken met 
hun grote verzameling aan muzikale en humoristische 
acts gecombineerd met een eindeloze voorraad aan 
instrumenten. Bij de virtuoze, muzikale slapstick van de 
Wëreldbänd kom je ogen en oren te kort.

vr 14 okt ‘16

20.30 uur

€ 19,00

CJP/student: € 16,50

13



LOUIS! – What a wonderful world
Een tocht door het hoofd van Louis Armstrong, begonnen als arm 
straatschoffie en geëindigd als pionier van de jazzmuziek. Onderweg 
kreeg hij te maken met armoede, rassendiscriminatie en justitie, maar 
hij ontdekte ook zijn voorliefde voor vrouwen en cannabis. What a 
wonderful world vertelt het meeslepende verhaal van de trompettist, 
zanger en componist op een manier die u laat lachen en huilen. 

Muziek

Jazz

Deep Vocals 
Laat u verleiden door onze artiesten!
Deep Vocals dompelt u onder in een avond vol nieuwe muziek. DJ’s uit
de dance scene hebben hun krachten gebundeld met muzikanten uit 
andere genres om speciaal voor deze avond nieuwe nummers te maken. 
Denkt u aan klanken uit het deep house genre met invloeden uit latin, 
house en soul. Laat u verrassen en verwonderen door een muzikaal en 
theatraal spektakel! Meer informatie via deep-vocals.nl

29 
okt Deep Vocals

26
okt LOUIS!

Uit de regio 

Muziek

za 29 okt ‘16

21.00 uur

€ 28,50

wo 26 okt ‘16

20.30 uur

€ 19,50

CJP/student: € 17,00
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John Buijsman – Hula blues 
John Buijsman, nazaat van de beroemde Kilima Hawaiians brengt 
een familiekroniek ten tonele. Hoe werd een groep autochtone 
Nederlanders in de jaren ‘30 wereldberoemd? En hoe werd een 
jongen uit Katendrecht ereburger van Honolulu? De muziek was voor 
de Kilima’s een vorm van escapisme, een reis naar onbekende vertes. 
In Hula blues komt daar de energie van Rotterdam en de fanatieke 
gedrevenheid van Buijsman bij. 

Spijt! (12+)
Jochem wordt getreiterd en gepest. Zijn klasgenoot David zou hem 
wel willen helpen, maar die is ook druk met zijn verliefdheid op 
Vera. Op het grote schoolfeest gaat het mis. Jochem wordt dronken 
gevoerd. Die nacht lijkt Jochem spoorloos verdwenen. David en Vera 
gaan op zoek. Een meeslepende musical gebaseerd op de bestseller 
van Carry Slee.

04 
nov John Buijsman

vr 4 nov ‘16

20.30 uur

€ 18,00

CJP/student: € 15,50

Familie 

Musical

Toneel

zo 6 nov ‘16

14.30 uur

€ 14,50

06
nov Spijt! (12+)



Erik van Muiswinkel en Justus van Oel 
– Erik en Justus vertellen een FILM
Erik wil weleens weten waarom iemand een film maakt. Justus is 
vastbesloten zijn verhaal te doen. Ooit deden ze samen cabaret. Nu 
helpt Van Muiswinkel zijn vriend en ex-collega om een filmscript 
aan de man te brengen. Het hele verhaal van die film en ook dat 
van Justus en Erik zelf, wordt verteld. Over vriendschap, film en wat 
vroeger doet met later.

Buddy Holly: Een legende herleeft! 
– Buddy Holly and the Cricketers
De Britse band Buddy Holly and the Cricketers brengt een 
onnavolgbare theatershow. Een ode aan de Texaanse rock ’n roll held 
en zijn band. Ze weten over de hele wereld het publiek uit de stoelen 
te krijgen. Zesenvijftig jaar na zijn dood is Buddy holly nog altijd een 
cultfiguur. Geniet van ‘gouwe ouwen’ als Oh boy, Peggy Sue en Maybe 
baby.

09
nov Erik en Justus

11
nov Buddy Holly

wo 9 nov ‘16

20.30 uur

€ 19,25

CJP/student: € 16,75

Muziek  

Staconcert

Cabaret

vr 11 nov ‘16

20.30 uur

€ 25,00

CJP/student: € 22,50



1

19
nov

Babyconcert
Uit alle windstreken (0+) – Niki Jacobs

een voorstelling speciaal voor baby’s van 5 tot 14 
maanden. Voor de allerkleinsten (en hun ouders) 
verzamelde niki Jacobs uit alle windstreken de mooiste 
wiege-, slaap-, en kinderliedjes. Vanuit een prachtige 
bedoeïenentent voert ze u en uw baby mee naar verre, 
exotische bestemmingen. Want overal zingen moeders en 
vaders hun kinderen liedjes toe. 

Familie
Muziek

za 19 nov ‘16

9.30, 10.30 & 11.30 uur

Familiekaartje: € 25,00
1 baby met max. 10 volwassenen

17



Feest! – Theaterbedrijf Nanna Tieman
Waarom klagen we toch zo graag? Waarom is het zo lastig een feest 
te geven? En om het tot een goed einde te brengen? In twee uur tijd 
krijgt u tips en trucs van onze gecertificeerde acteurs over hoe dat 
(niet) moet. Het gezelschap introduceerde met de voorstelling Vaders 
het concept dinertheater en bereidt ook tijdens Feest! weer een 
driegangendiner voor u. 

Daniël Arends – Afterparty (try-out)
“Omdat ik het zo fijn vind om voor u op te treden heb ik een nieuwe 
show gemaakt. Ik zou vereerd zijn als u wederom massaal kwam 
opdagen. Liefs, Daniël Arends” Schurende eerlijkheid en incorrecte 
grappen, daar staat Daniël arends om bekend. Het publiek was lyrisch 
enthousiast over zijn vorige show Carte blanche. Hoog tijd dus voor 
een splinternieuwe show genaamd Afterparty.

25
nov Feest!

26
nov Daniël Arends

vr 25 nov ‘16

18.30 uur

€ 48,00 

CJP/student: € 45,50

Incl. 3 gangen diner

Cabaret

Toneel 

Dinertheater

za 26 nov ‘16

20.30 uur

€ 17,75

CJP/student: € 15,25
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Bos & buurman – Noord/zuid
Twee mannen, twee landen, twee generaties. Beiden een passie 
voor muziek en taal. Stef Bos en Geert Verdickt laten noord en zuid, 
Nederland en België, samenstromen, ontsporen, uit elkaar vallen en 
weer opstaan. De vriendschap die begon tijdens een lange autorit van 
noord naar zuid wordt nu omgezet in een bijzondere, muzikale avond 
waarop het repertoire van beiden een origineel jasje krijgt.   

Sinterklaas (4+)  
– Wonder school LIVE
Sinterklaas brengt een bezoek aan Wonder School. Wardo Wonder heeft 
geen speelgoed op zijn verlanglijstje staan, maar de wens om te leren 
vliegen. Kan het cadeau van de Sint misschien een handje helpen? 
Wonder school LIVE is een familieshow vol bijzondere goocheltrucs en 
illusies, geïnspireerd op het RTL Telekids programma Wonder School. 

30 
nov Bos & buurman

wo 30 nov ‘16

20.30 uur

€ 22,00

CJP/student: € 19,50

Familie

Muziek

za 3 dec ‘16

13.00 uur

€ 16,00

03 
dec Sinterklaas (4+)



Sjaak Bral – Vaarwel 2016
sjaak Bral, de meester van het actuele cabaret, keert weer 
terug naar het Maassluise theater. “Een oudejaarsconference is een 
fantastische happening. Een afgebakende periode, een moment van 
bezinning, nog één keer omkijken naar wat er goed en slecht ging. 
Daar gaat een helende werking van uit”, aldus Sjaak. Het jaar 2016 - 
met een lach, een snik en een moraal.

Roodkapje de musical (4+)
Ga mee op een sprookjesachtig avontuur met Roodkapje en de lieve 
wolf Gerrit. Maar pas op voor Gerrits gemene vrouw Tina, zij heeft 
een gemeen plannetje in petto. Wat zal er gebeuren als Roodkapje bij 
oma’s huisje aankomt? Een spannend avontuur voor kinderen vanaf 
4 jaar. Wil je ook kans maken op een Roodkapje-prijzenpakket, kom 
dan verkleed naar het theater en doe mee aan Oma’s meezingfeest!

03 
dec Sjaak Bral

10
dec Roodkapje (4+)

za 3 dec ‘16

20.30 uur

€ 20,75

CJP/student: € 18,25

Familie

Musical

Cabaret 

Oudejaarsconference

za 10 dec ‘16

14.30 uur

€ 16,50 



1

12
dec

Rhythm of the dance 
The christmas show

Opzwepende dans, fantastische kostuums en swingende muziek. 
Kortom, een avond vol entertainment die u niet mag missen! 
rhythm of the dance is een dynamische Ierse dansshow met 
getalenteerde musici, virtuoze vocalisten en onvermoeibare 
dansers, waarvan een deel afkomstig is uit de befaamde 
riverdance shows. ervaar de wervelende show, geheel in 
kerstsfeer, om u op te warmen in deze donkere dagen van het jaar.

Dans | Ierse dans

ma 12 dec ‘16

20.30 uur

€ 34,00

CJP/student: € 31,50

Ierse Dans
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Elke Vierveijzer – 
Om te janken zo mooi
Een ‘liedje’ is een deuntje dat vervliegt. Maar een ‘lied’ kerft zich voor 
altijd in je huid. elke Vierveijzer zingt een selectie uit de mooiste 
liederen van Maarten van Roozendaal, een man die de kunst van het 
lied als geen ander verstond. Van Alsof er niets is gebeurd tot Het te 
late einde en van Mooi tot Red mij niet. Elke Vierveijzer was finalist 
in het Amsterdams Kleinkunst Festival 2015.

Harry Piekema – 
Man wil trap op met lampje
harry Piekema zingt, vertelt, acteert, ontroert en laat mensen 
lachen. In Man wil trap op met lampje komen alle aspecten samen in 
het verhaal van een man die zich bekend weet maar zich niet gekend 
voelt. Over de lachwekkende vervreemding die roem veroorzaakt en 
het universele verlangen verstaan te worden. harry Piekema kent u 
onder andere als supermarktmanager uit de AH-commercials. 

13
dec Elke Vierveijzer

15
dec Harry Piekema

di 13 dec ‘16

20.30 uur

€ 16,00

CJP/student: € 13,50

Cabaret

Cabaret

Kleinkunst

do 15 dec ‘16

20.30 uur

€ 19,50

CJP/student: € 17,00



23

Jeugdtheaterhuis – 
Meer grimmige sprookjes (6+)
In 2016 bestaat het Jeugdtheaterhuis 25 jaar en dat vieren ze 
groots! Met een feestelijk vervolg op Grimmige sprookjes uit 98/99 
en 15/16, vertellen ze verhalen over hoe je in je eentje het donkere 
bos in gaat om er met z’n allen vol zelfvertrouwen uit te komen. 
Grappige ontroerende en spannende verhalen die je echt niet mag 
missen! Met leerlingen uit Maassluis.

The Kik – Met de deur in huis
Naast veel eigen werk van The Kik komen de meest uiteenlopende 
inspiratiebronnen aan bod: van vaderlandse tekstdichters als 
Lennaert Nijgh, Joop Visser en Annie M.G. Schmidt tot componisten 
als Johann Sebastian Bach en natuurlijk de onvermijdelijke invloed 
van dat ene bandje uit Liverpool. Een muzikaal blijspel, waarin plaats 
is voor meer dan alleen rock ‘n roll.

17+18

dec Jeugdtheaterhuis

do 22 dec ‘16

20.30 uur

€ 19,00

CJP/student: € 16,50

Muziek

Uit de regio

17+18 dec ‘16

za 17 dec – 19.30 uur

zo 18 dec – 15.00 uur

€ 14,50

t/m 12 jaar: € 12,00

22
dec The Kik



Cameretten – Finalistentournee 2016
Cameretten Festival, dé cabaretkweekvijver van Nederland! In meer 
dan vijftig jaar tijd hebben vele grote namen hier hun eerste stappen 
gezet. Zo hebben duizenden mensen onder andere Bert Visscher, 
Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Ronald Goedemondt en Jandino 
Asporaat zien vallen en weer opstaan. Laat je vanavond ook verrassen 
door vers cabarettalent en ontdek de topcabaretiers van morgen.

The Cavern Beatles
The Cavern Beatles is DE tribute band van The Beatles. De band 
speelt bekende nummers als Hey Jude, Can’t Buy Me Love en 
Help!. Ze klinken niet alleen zoals The Beatles dat ooit live deden, 
maar zien er ook uit als de oorspronkelijke “Fab Four”. Met dezelfde 
instrumenten en versterkers komen deze mannen ongelooflijk dicht 
bij de uitvoering van de oorspronkelijke band.

07
jan Cameretten

13
jan The Cavern Beatles

za 7 jan ‘17

20.30 uur

€ 18,00

CJP/student: € 15,50

Muziek 

Tribute

Cabaret

Kleinkunst

vr 13 jan ‘17

20.30 uur

€ 28,00

CJP/student: € 25,50

MeT aFTerParTY
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Herman in een bakje geitenkwark – 2
Wees de Christoffel Columbus van theaterland en ontdek het tweede 
programma van herman in een bakje geitenkwark als eerste. Reis 
af naar het theater en beleef een avond die de verwachtingen van 
zelfs de meest doorgewinterde ontdekkingsreiziger zal overtreffen. 
Humor? Check! Muziek? Check! Avontuur? Dubbelcheck! Bizons? 
Dat zou zomaar eens kunnen. herman in een bakje geitenkwark 2: 
koloniseer een stoel voordat het te laat is.

Iep (7+) – Ottolien Boeschoten 
en Gerold Guthman
Warre en Tine maken graag vogelhuisjes. Op een dag vindt Warre 
iets vreemds. Het lijkt op een vogeltje maar het zou ook een meisje 
kunnen zijn. Tine wil het dolgraag houden. Maar dan is Viegeltje - 
zoals ze haar hebben genoemd - gevlogen. Met simpele middelen als 
koffiekopjes en lampjes brengen de acteurs het bekende boek van 
Joke van Leeuwen tot leven.

14
jan

Herman in een 
bakje geitenkwark

za 14 jan ‘17

20.30 uur

€ 18,00

CJP/student: € 15,50

Familie

Cabaret

zo 15 jan ‘17

14.30 uur

€ 10,00

15
jan Iep (7+)

Met dank aan



Cabaret

Kirsten van Teijn – ZALF
Kirsten krijgt jeuk van de wereld om haar heen. Maar moet je krabben 
waar het jeukt? Als je op één plek krabt, begint het ergens anders en 
als iemand ‘stop’ zegt, wordt het alleen maar erger. Na Heilloos komt 
Kirsten ook met haar tweede programma naar Maassluis en brengt 
niet alleen de jeuk maar ook de zalf. Want als Kirsten gaat krabben, 
krabt ze u ook.

26
jan Kirsten van Teijn

do 26 jan ‘17

20.30 uur

€ 15,00

CJP/student: € 12,50

Peuterfestival Noord- en Zuidpool (2+)
Op de rug van een orka, ontdekken hoe een zeehond zijn visjes 
vangt of met ijsschotsen in de weer; het kan allemaal! De kleintjes 
kiezen (met hulp) een theatervoorstelling uit: Poep! Over een kleine 
mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft of Aadje Piraatje 
in gevaar. Ervoor en erna kunnen de kleintjes zich uitleven in het 
Atrium, dat omgetoverd is tot Noord- en Zuidpool peuterparadijs. 
Voor voorstellingstijden: theaterkoningshof.nl

Familie

Festival

zo 29 jan ‘17

14.00 uur - 17.00 uur

€ 9,50
prijs per voorstelling

29
jan Peuterfestival (2+)



02
feb

Boeing boeing 
Theater van de klucht

Toneel

do 2 feb ‘17

20.30 uur

€ 25,50

CJP/student: € 23,00

De rijke vrijgezel Bernard beleeft de tijd van zijn leven 
met drie verschillende stewardessen. Dit allemaal onder 
het afkeurende oog van zijn norse huishoudster. een 
nieuw vluchtschema gooit zijn leven in de war en opeens 
staat ook zijn oude vriend robert voor de deur. Dat is 
vragen om problemen. riemen vast en lachen geblazen!
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Met dank aan:



Fred Delfgaauw 
– In de wachtkamer van de liefde 
Fred Delfgaauw kan op onnavolgbare wijze zijn personages tot leven 
laten komen. Dit seizoen staat hij 35 jaar op de planken en hij viert dit met 
zijn nieuwe voorstelling In de wachtkamer van de liefde. Ook hier zitten 
kleurrijke personages in, allemaal met een verhaal over hun zoektocht 
naar de liefde. Die universele ervaring kent vele verschijningsvormen, soms 
tragisch, soms hilarisch, maar altijd herkenbaar.

Gare du Nord 
– Stronger than ever (jubileumtour)
Vanaf de energieke opening van de funky band voel je de opwinding. 
Je schuift naar het puntje van je stoel en dan verschijnt Miss Dorona 
Alberti. Sexy, jazzy, soul, humor en ontroering; zangeres Dorona Alberti  
is de belichaming van de unieke sound waarmee Gare du nord goud en 
platina behaalde en hits scoorde als Marvin & Miles, Beautiful Day en 
You’re My Medicine. Ter ere van haar vijftienjarig bestaan komt de band 
dit jaar langs in het theater met bekende hits en nieuwe songs.

10
feb Fred Delfgaauw

11
feb Gare du Nord

vr 10 feb ‘17

20.30 uur

€ 20,00

CJP/student: € 17,50

Muziek

Jazz

Toneel

za 11 feb ‘17

20.30

€ 22,00

CJP/student: € 19,50
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Theatercollege Bach 
– Jan-Willem Rozenboom 
De overlevering wil dat componist Johann Sebastian Bach (1685-
1750), op verzoek van een Russische graaf, dertig variaties schreef 
op een aria. Het resultaat is een meesterwerk dat Rozenboom met 
virtuositeit speelt en waarover hij met passie vertelt. Jan-Willem 
Rozenboom, bekend als de vaste pianist en componist van zanger 
Guus Meeuwis, neemt u in deze theaterlezing mee in zijn beleving 
van Bachs meesterwerk de Goldbergvariaties.

Liptease – Jukebox theater
Trek je petticoat uit de kast, stof die dansschoenen af en stoom 
dat pak, want Liptease is coming to town! Liptease, bekend van 
Hollands Got Talent en De Wereld Draait Door, speelt hedendaagse 
hits in een jaren 50 jasje. Het publiek beslist welk nummer de tot 
leven gewekte jukebox afspeelt. De perfecte kans voor een heerlijk 
avondje uit! 

12
feb Theatercollege Bach

zo 12 feb ‘17

14.30 uur

€ 18,00

CJP/student: € 15,50

Muziek

Klassiek

Theaterlezing

vr 17 feb ‘17

20.30 uur

€ 19,75

CJP/student: € 17,25

MeT aFTerParTY

17
feb Liptease

Met dank aan:



Harry Sacksioni 
– Once upon a time…
harry sacksioni, de gitaarvirtuoos die dit jaar voor de 4e keer is 
uitgeroepen tot de beste akoestische gitarist van de Benelux, komt 
naar het theater. In zijn nieuwste programma Once upon a time laat 
Harry zijn gitaar spreken via zijn meest geliefde filmmuziek. Denkt 
u aan: The Pink Panther, Once Upon a Time in the West en James 
Bond. Dit mag u niet missen!

Bastiaan Ragas 
– Dan maar in therapie!
Dan maar in therapie! is de 4e muzikale cabaretcomedy van Bastiaan 
ragas. Hij zingt de mooiste liedjes, maakt de botste grappen en speelt 
met zijn publiek. Zoals de Volkskrant eerder over zijn voorstellingen 
schreef: “Mengeling van Cabaret is een vondst” en “Brute ironie en 
onbeschaamd”. Ontregelend herkenbaar, vrolijk, grappig, verwarrend, 
bizar en enorm heilzaam. Dan maar in therapie is een mix van cabaret, 
comedy, muziektheater en het leven zelf.

18 
feb Harry Sacksioni

22
feb Bastiaan Ragas

za 18 feb ‘17

20.30 uur

€ 19,00

CJP/student: € 16,50

Cabaret

Muziek

wo 22 feb ‘17

20.30 uur

€ 22,50

CJP/student: € 20,00
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Vrouw Holland – Twintig jaar 
mannenhumor in een vrouwenlichaam
In Twintig jaar mannenhumor in een vrouwenlichaam blikt Vrouw 
holland terug. Twintig jaar vocaal en verbaal cabaretgeweld grof 
verpakt in gevoelige liedjes en pijnlijke sketches. Ongegeneerd fysiek 
met ongeremde humor, ironisch sjansend met pijn, verlangens en 
onzekerheid. Want Vrouw holland is ouder, maar geen cent wijzer. 
Marieke Klooster, Gabriëlle Glasbeek en Karin Noeken nemen zichzelf 
bruut op de hak, hierin begeleid door pianist Reinout Douma.

VARA Leids Cabaret Festival 
– De finalistentour 2017
Sinds 1978 is het Vara Leids Cabaret Festival een vooraanstaand 
podium voor jong cabarettalent. Gevestigde namen als Lebbis & 
Jansen, Najib Amhali, Paulien Cornelisse en Tim Fransen zijn hier hun 
carrière begonnen. Tijdens de Finalistentour 2017 krijgt u de kans om 
zelf de nieuwste talenten te ervaren. Mis hun eerste optredens niet!

24
feb Vrouw Holland

vr 24 feb ‘17

20.30 uur

€ 17,75

CJP/student: € 15,25

Cabaret

Kleinkunst

Cabaret

Ladies night

vr 10 mrt ‘17

20.30 uur

Toegang: € 13,75

CJP/student: € 11,25

10
mrt

VARA Leids 
Cabaret Festival



1

11 
mrt

Hans Dorrestijn
Het einde is zoek

hans Dorrestijn is een nederlandse tekstschrijver, vertaler 
en cabaretier met een typische zwartgallige stijl. het is tijd 
voor de harde en barre werkelijkheid. Maar er is ook hoop. In 
het donker maakt hij nog steeds de schitterendste grappen. 
en waar geen uitzicht meer is, ontstaat soms inzicht. niet de 
patiënt is verloren, maar de dokter die niet twijfelt.

za 11 mrt ‘17

20.30 uur

€ 21,00

CJP/student: € 18,50

Cabaret
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Mathilde Santing – Both sides now 
Als er één zangeres in Nederland is die u kan raken met haar stem 
en muziek dan is het Mathilde santing. In Both sides now vertolkt 
Mathilde het werk van Joni Mitchell, de levende legende van de 
Amerikaanse popmuziek. Samen met haar muzikanten neemt Mathilde 
u mee in Mitchells wereld en geeft ondertussen een belangrijke 
boodschap door: “Wees wie je bent, niet wie je wilt zijn.” 

Lucky Fonz III - Superlekker
 “Subtiel, geestig en met raffinement.” Met die woorden omschreef 
de pers het succesvolle theaterprogramma van Lucky Fonz III 
uit 2014. Lucky’s unieke combinatie van muzikaliteit, humor en 
diepgang bleek ook in de theaters te kunnen charmeren. In 2017 is 
het daarom de hoogste tijd voor een nieuwe one-man-show genaamd 
Superlekker. Laat u vermaken met ontroerende liedjes, grappige 
conferences en bijzondere verhalen over het leven.

18 
mrt Mathilde Santing

za 18 mrt ‘17

20.30 uur

€ 20,50

CJP/student: € 18,00

Muziek

Kleinkunst

Muziek

za 25 mrt ‘17

20.30 uur

€ 14,00

CJP/student: € 11,50

25 
mrt Lucky Fonz III

Met dank aan



Ernst, Bobbie en de Rest – 
De vakantieshow (3+)  
Ernst en Bobbie zijn op vakantie maar er gaat meteen van alles mis. 
Op weg naar de camping zijn ze verdwaald in het bos en Bobbie is 
hun tent vergeten mee te nemen. Als ze uiteindelijk bij de camping 
aankomen, is het overvol. Gelukkig heeft Ernst de oplossing. Ernst en 
Bobbie worden het animatieteam van de camping maar of dat nou 
een goed idee is…?

ABBA Gold – The concert show 
Ga terug in de tijd en geniet weer van de geweldige hits van ABBA. 
aBBa Gold is een van de vijf officieel erkende ABBA tribute-acts 
ter wereld. De geweldige band met ijzersterke solisten brengt de 
‘swinging 70s’ terug. Dans en zing mee met hits als Mamma Mia en 
Waterloo bij het optreden van aBBa Gold!

26 
mrt

Ernst, Bobbie
en de rest

30 
mrt ABBA Gold

zo 26 mrt ‘17

13.00 & 15.30 uur

€ 16,00

Muziek

Tribute

Familie

do 30 mrt ‘17

20.30 uur

€ 32,00

CJP/student: € 29,50



1

01 
apr

Michiel Borstlap 
Velvet: Genieten met een grote G

Michiel Borstlap is pianist, 
componist en boegbeeld 
van een muziekgeneratie 
die steeds minder in hokjes 
denkt. Gezegend met een 
virtuoze speeltechniek is 
Borstlap zoekende naar 
balans tussen hoofd, hart 
en onderbuik. sinds hij meer 
solo is gaan spelen, krijgt 
het hart meer kansen om 
op de voorgrond te treden. 
een concert van Michiel 
is Genieten met een grote 
G, met de ogen dicht en 
luisterend met het hart.

Muziek

za 1 apr ‘17

20.30 uur

€ 17,75

CJP/student: € 15,25
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Trouble soon be over – Fréderique 
Spigt, Bo Brocken & Marc Stakenburg
Trouble soon be over is een reizende theatershow die het leven op de 
katoenvelden en in de steden van Mississippi illustreert. Door authentiek 
beeldmateriaal, een passend decor en de bijbehorende muziek hoort, 
voelt en ziet u hoe de bluesmuziek is ontstaan. U wordt ontroerd door 
het ongelofelijke verhaal en verblijd door de muziek, want uit de diepste 
ellende kwam de mooiste muziek voort.

Het Groot niet te vermijden 
– Shave, rattle and roll
Al meer dan 25 jaar staat het Groot voor humor, goede muziek, theater 
en muzikale grappen. In razende vaart wisselen de scènes elkaar af en 
schiet u vanuit ontroering in de slappe lach. Louis, Chris, Peter, Jochem 
en Sjoerd weten ieder publiek uit de stoelen te spelen met hun feelgood 
muziektheater. Shave, rattle and roll is een goodiebag met voor ieder 
wat wils. 

07 
apr

Trouble soon 
be over 

08 
apr Het Groot

vr 7 apr ‘17

20.30 uur

€ 18,00

CJP/student: € 15,50

Muziek

Muziek

Blues

za 8 apr ‘17

20.30 uur

€ 25,75

CJP/student: € 23,25
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Vuile huichelaar – De vijfde van…
“We moeten praten”… als een vrouw dát zegt, maakt de man dat 
hij weg komt. Mannen, een onuitputtelijke bron van inspiratie. Vol 
goede moed blijven we knokken om ze te begrijpen en om begrepen 
te worden. Paulette Willemse en Saskia van Zutphen geven ons een 
grote hoeveelheid klassieke en hilarische (meezing) liedjes én een 
stoet aan typetjes passeren de revue. Nú al een klassieker!

An + Jan vakantiealbum – Jan Rot, 
Marjolein Meijers en Jan van der Meij
Toe aan een grote vakantie? Of heimwee naar eindeloze zomers van 
vroeger? Jan Rot, Marjolein Meijers met haar trouwe contrabas en 
stergitarist Jan van der Meij brengen u in de stemming met zomerhits van 
toen en nu. Van Lambada, Bamboleo en Borriquito, over het ezeltje dat 
niet kon balken, tot klassiekers als Summertime blues, Dreadlock holiday 
en Summer in the city. 

13 
apr Vuile huichelaar

do 13 apr ‘17

20.30 uur

€ 20,00

CJP/student: € 17,50

Muziek

Meezingcabaret

vr 21 apr ‘17

20.30 uur

€ 18,00

CJP/student: € 15,50

21 
apr

An + Jan 
vakantiealbum



1

29

apr
Tg. Het Volk
Veteranen

za 29 april ‘17

20.30 uur

€ 19,00

CJP/student: € 16,50 

Toneel

In Veteranen volgen we de mannen 
tijdens negen herdenkingen over meer 
dan dertig jaar. Met hun gewoonten, hun 
onhebbelijkheden, hun irritaties en hun 
twijfels. Wigbolt Kruijver en Bert Bunschoten 
spelen twee veteranen die steeds minder 
erkenning menen te ontmoeten, maar 
elkaar uiteindelijk wel vinden in een diepe 
kameraadschap. In de onvervalste stijl 
van het Volk vol herkenning, humor en 
ontroering.



WE DOEN ONS 
WERK LIEVER ACHTER 

DE SCHERMEN

OUDE LIERMOLENWEG 3      2678 MN DE LIER      TEL. (0174) 527037
HWH-ACCOUNTANTS.NL      HWH@HWH-ACCOUNTANTS.NL

HWH Accountants & Belastingadviseurs is geen kantoor 
voor de show. Wel een kantoor dat betrouwbaar en 

proactief z’n werk doet. Accountancy, fiscale en 
personeelsadviezen. Administratie, salarisverwerking 

en financiële planning. Met een persoonlijke aanpak en 
een Westlandse mentaliteit. Waarom neemt u niet 

een keer een kijkje bij ons achter de schermen?

byR&C
DIAMOND JEWELLERY SINCE 1947
H A N D M A D E  I N  H O L L A N D

Juwelier Luyendijk 
Noordvliet 7 
Maassluis 
www.juwelier-luyendijk.nl 
www.byR-C.nl

Verliefd, 
    verloofd, 
getrouwd..

Valérie

Carole

Juwelier Luyendijk gaat 
al sinds 1881 met zijn tijd 
mee en is een begrip en  
vertrouwd adres voor mooie 
en originele sieraden. "Hier 
wordt echt het juweliers-
vak uitgeoefend, met een 
rijke historie en de trendy  
collecties van nu".

Veerstraat 21 • 3142 CP Maassluis
(010) 591 95 46 • www.virgokappersteam.nl

MASTERSOUND, NOORDVLIET 29, MAASSLUIS 

WWW.MASTERSOUNDONLINE.NL

Mastersound adviseert al meer dan 25 jaar 
muziekliefhebbers bij de aanschaf van een nieuwe 
geluidsinstallatie. Wij luisteren graag naar uw 
wensen en laten u graag ervaren hoe mooi muziek en 
beeld kunnen zijn. Wij hebben een breed assortiment 
in diverse prijsklassen.

U bent welkom in onze winkel voor een uitgebreide 
demonstratie stereo of surround en streaming audio. 
Bovendien tonen wij u vol trots de mooiste LED 
televisies van de merken LOEWE en LG.

ADVIES EN INSTALLATIE VAN BEELD EN GELUID
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 08-09-2016 cabaret Yentl & de Boer – De snoepwinkel is gesloten

 25-09-2016 familie | musical Peter Pan– Nationaal Jeugd Musical Theater

 29-09-2016 uit de regio | muziek Furie 100 jaar - Benefietconcert

 07-10-2016 cabaret Vincent Bijloo – Het nieuwe nu 2.0

 09-10-2016 familie Bobo (3+)

 14-10-2016 muziek Wëreldbänd – SLÄPSTICK (try-out)

 26-10-2016 muziek | jazz LOUIS! – What a wonderful world

 29-10-2016 uit de regio | muziek Deep Vocals - Laat u verleiden door onze artiesten!

 04-11-2016 toneel John Buijsman – Hula blues

 06-11-2016 familie | musical Spijt! (12+)

 09-11-2016 cabaret Erik van Muiswinkel en Justus van Oel 

   – Erik en Justus vertellen een FILM

 11-11-2016 muziek | staconcert Buddy Holly: Een legende herleeft! 

   – Buddy Holly and the Cricketers

 19-11-2016 familie | muziek Babyconcert: Uit alle windstreken (0+) – Niki Jacobs

 25-11-2016 toneel | dinertheater Feest! – Theaterbedrijf Nanna Tieman

 26-11-2016 cabaret Daniël Arends – Afterparty (try-out)

 30-11-2016 muziektheater Bos & buurman – Noord/zuid

 03-12-2016 familie Sinterklaas (4+) – Wonder school LIVE 

 03-12-2016 cabaret | oudejaarsconf. Sjaak Bral – Vaarwel 2016!

 10-12-2016 familie | musical Roodkapje de musical (4+)

 12-12-2016 dans | Ierse dans Rhythm of the Dance – The Christmas Show

 13-12-2016  cabaret | kleinkunst Elke Vierveijzer – Om te janken zo mooi

 15-12-2016 cabaret Harry Piekema – Man wil trap op met lampje

 17/18-12-2016 uit de regio | toneel Jeugdtheaterhuis - Meer grimmige sprookjes (6+)

 22-12-2016 muziek The Kik – Met de deur in huis

 07-01-2017 cabaret | kleinkunst Cameretten – Finalistentournee 2016

 13-01-2017 muziek | tribute The Cavern Beatles

 14-01-2017 cabaret Herman in een bakje geitenkwark – 2

 15-01-2017 familie | toneel Iep (7+) – Ottolien Boeschoten en Gerold Guthman

 26-01-2017 cabaret | kleinkunst Kirsten van Teijn – ZALF

 29-01-2017 familie | festival Peuterfestival (2+)

 02-02-2017 toneel Boeing boeing – Theater van de klucht

 10-02-2017 toneel Fred Delfgaauw – In de wachtkamer van de liefde

 11-02-2017 muziek | jazz Gare du Nord – Stronger than ever (jubileumtour)

 12-02-2017 klassiek | theaterlezing Theatercollege Bach – Jan-Willem Rozenboom

 17-02-2017 muziek Liptease – Jukebox theater

 18-02-2017 muziek Harry Sacksioni – Once upon a time…

 22-02-2017 cabaret Bastiaan Ragas – Dan maar in therapie!

 24-02-2017 cabaret | ladies night Vrouw Holland  

   –Twintig jaar mannenhumor in een vrouwenlichaam

 10-03-2017 cabaret | kleinkunst VARA Leids Cabaret Festival – De finalistentour 2017

 11-03-2017 cabaret Hans Dorrestijn – Het einde is zoek

 18-03-2017 muziek Mathilde Santing – Both sides now

 25-03-2017 muziek | kleinkunst Lucky Fonz III - Superlekker

 26-03-2017 familie Ernst, Bobbie en de Rest – De vakantieshow (3+)  

 30-03-2017 muziek | tribute ABBA Gold – The concert show 

 01-04-2017 muziek Michiel Borstlap – Velvet: Genieten met een grote G

 07-04-2017 muziek | blues Trouble soon be over 

   – Fréderique Spigt, Bo Brocken & Marc Stakenburg

 08-04-2017 muziek Het Groot niet te vermijden – Shave, rattle and roll 

 13-04-2017 cabaret | meezingcabaret Vuile Huichelaar – De vijfde van…

 21-04-2017 muziek An + Jan vakantiealbum 

   – Jan Rot, Marjolein Meijers & Jan van der Meij

 29-04-2017 toneel Toneelgroep Het Volk – Veteranen

Overzicht voorstellingen
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Bestelinformatie
heeft u een keuze gemaakt uit ons programma? 
Uw toegangskaarten kunt u op verschillende manieren bestellen. 
Tot 1 juni 2016 is reserveren voor het seizoen 2016/2017 alleen 
mogelijk via onze website www.theaterkoningshof.nl of het 
bestelformulier. Wacht niet te lang met bestellen! Tot 10 juni 2016 
betaalt u geen reserveringskosten van € 1,00 per toegangskaart.

BesTeLPrOCes
Internet
Uw toegangsbewijzen voor voorstellingen reserveert u 
makkelijk en snel online. U kiest zelf uw plaatsen en rekent 
af via iDeal, PODIUMcadeaukaart en/of Theater Koningshof-
tegoedbon (uitgegeven na 2 mei 2016). 

aan de kassa
De theaterkassa is iedere woensdag van 10.00 – 16.00 uur 
geopend. Daarnaast is de theaterkassa één uur voor aanvang 
van de voorstelling geopend.

Bestelformulier
Het bestelformulier kunt u downloaden via onze website 
of ophalen bij de theaterkassa. Na inlevering wordt deze zo 
snel mogelijk verwerkt en ontvangt u een factuur voor het 
aankoopbedrag. Bestellen via het formulier kan tot en met 10 
juni 2016. 

serVICe
Pauzedrankje 
De toegangsprijzen zijn inclusief een pauzedrankje, met 
uitzondering van familievoorstellingen en evenementen 
georganiseerd door derden. Bij onze portemonnee-loze pauze 
pakt u uw drankje van een van de bladen of vraagt u ons 
horecapersoneel om uw drankje te bereiden. Hiervoor heeft 
u geen consumptiebon nodig. Geen pauze? Dan krijgt u het 
drankje na afloop van de voorstelling.

Duplicaatkaarten
Bij verlies van uw toegangsbewijs, is een duplicaat verkrijgbaar 
à € 1,00 per kaart. Duplicaatkaarten worden alleen verstrekt 
op vertoon van uw legitimatie en reserveringsbevestiging.

Verhinderd?
U kunt uw kaarten tot drie dagen vóór de voorstelling 
retourneren. U kunt deze inwisselen bij de kassa of naar ons 
toesturen. Stuur e-tickets met begeleidend bericht uiterlijk 
drie dagen voor de voorstelling naar 
kaartverkoop@theaterkoningshof.nl. Na ontvangst van uw 
verzoek sturen wij u een tegoedbon toe die te besteden is in 
ons theater. Annuleringskosten bedragen € 3,00 per kaart.

errata, verplaatsing of afgelasting
Indien een voorstelling is gewijzigd, niet doorgaat of wordt 
verplaatst naar een andere datum, brengen wij u daar zo 
snel mogelijk van op de hoogte. Wijzigingen in de vermelde 
voorstellings- en programmagegevens geven geen recht op 
restitutie.

Mobiele telefoons & fotograferen
Wij verzoeken u namens artiesten en publiek uw mobiele 
telefoon of piepende horloge uit te zetten bij het betreden van 
de zaal. Het maken van foto-, video- of geluidsopnamen met 
telefoon of andere apparatuur is niet toegestaan.

na aanvang geen toegang
Wees op tijd! Het kan voorkomen dat laatkomers moeten 
wachten tot de pauze of – indien er geen pauze is – helemaal 
geen toegang meer krijgen. Wij volgen hierin te allen tijde de 
wens van de uitvoerende artiest.

Wet bescherming persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
geeft Theater Koningshof te kennen dat de door u verstrekte 
persoonsgegevens in de administratie van Theater Koningshof 
worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het 
beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens 
voor administratieve handelingen en direct mailings. U kunt 
zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op 
inzage en verzet.

MInDerVaLIDen
rolstoelplaatsen 
In de theaterzaal is een beperkt aantal plaatsen voor 
rolstoelgebruikers. Voor het reserveren van een rolstoelplaats 
kunt u contact opnemen met onze theaterkassa. Het 
reserveren van deze plaatsen is via onze website helaas niet 
mogelijk.

slechthorend
In de theaterzaal kunnen mensen met een gehoorapparaat 
gebruik maken van de ringleiding. Deze dekt alle stoelen op de 
rijen C en D. U kunt deze plaatsen bij online reserveringen zelf 
selecteren. Zijn er op de genoemde rijen geen plaatsen meer 
beschikbaar? Neem dan contact op met onze theaterkassa, 
het kan zijn dat we voor dit doeleinde nog enkele stoelen 
hebben vastgehouden.

slechtziend 
Het bezoeken van een voorstelling onder begeleiding van 
een hulphond is mogelijk. Neem voor reservering contact op 
met de theaterkassa. Zij houden hier dan rekening mee bij uw 
placering.

Behoeft u geen bijzondere placering maar heeft u wel extra 
hulp nodig in het theater? Onze gastheren en -vrouwen helpen 
u graag. Wel horen wij dit graag vooraf. U kunt bellen met de 
kassa (010-5911430) of een e-mail sturen naar 
kaartverkoop@theaterkoningshof.nl.
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Volman, Menno van der Bijl, Michel Wielick, Michiel Crijns, 

Mike Roelofs, Ministerie van Beeld, Nick Helderman, Nick 

van Ormondt, Nick van Ormondt, Nol Havens, Okapi, PR 

John Buijsman, PR Studio Peer, PR Trend Media, Raymond 

de Vries, Rob Becker, Roelof Bos, Ron Jenner, Roxanne 

Hellevoort, Roy Beusker, SameSame , Sanja Marusic, Saskia 

Kerkhoff, Shody Careman, Thanz.nl / Peter van Bokhorst, 

Thijs Meuwese / Daan Colijn, Tomek Dersu Aaron, Wim 

Lanser, Wim Roelsma, 
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/westland

Cultuur heeft zoveel moois te bieden, van emotie en inspiratie tot zelfs educatie.
Daarnaast zien wij de verbindende kracht van cultuur. Daarom ondersteunen wij
cultuur in onze regio. 

Rabobank  Westland ondersteunt Cultuur

en er samen volop 
van genieten.

Cultuur een warm 
hart toedragen

Wij hebben ook oog en oor voor cultuur
Want Deloitte kijkt verder dan haar 
eigen business
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Advocatenkantoor
Hoogenraad
Mr P. Hoogenraad *

Advocaat & Mediator

Mw Mr M.E. Hoogenraad
Advocaat

* Lid van de vereniging van familierechtadvocaten
en scheidingsbemiddelaars VFAS

Tel: 010 - 592 16 46
Fax: 010 - 591 70 66

E-mail: info@phoogenraad.nl

Personen- en Familiezaken (waaronder echtscheidingen, 
en echtscheidingsbemiddeling, alimentatie, omgang en 

OTS-zaken), Strafzaken, Bijstandzaken, Sociale 
Verzekeringszaken, Huurzaken, Erfrecht en Arbeidsrecht 

(ontslag) en Ondernemingsrecht.
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Muziek maken is eigenlijk heel gewoon en past bij ieder mens. Het is zeker 

niet alleen voor mensen met een ‘X-factor’! 

Muziek is een taal die geen grenzen kent en door alle mensen verstaan wordt 

en dat is juist weer heel bijzonder! 

Leren muziek maken is daarom misschien wel net zo belangrijk als leren lezen 

en schrijven. Bovendien is het natuurlijk gewoon leuk om (samen) muziek te 

maken. 

Met dat in gedachte zijn wij blij te kunnen melden dat ook in het seizoen 

2015-2016 weer steeds meer kinderen en volwassenen de weg hebben 

weten te vinden naar Muziek@Maassluis. Want zélf muziek maken is en blijft 

‘gewoon bijzonder!’

Met trots presenteren wij u deze nieuwe brochure van Muziek@Maassluis. 

Hierin vindt u algemene informatie over al onze activiteiten. Voor actuele en 

aanvullende informatie kunt u kijken op www. Muziekatmaassluis.nl.

We hopen dat u nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden die wij bieden 

en dat u door het lezen van de informatie wordt geïnspireerd om van deze 

mogelijkheden gebruik te maken!

‘Samen muziek maken is leuk!’

Muziek@Maassluis, gewoon bijzonder



Het lesaanbod

Het volgen van muzieklessen is mogelijk voor alle 

gangbare muziekinstrumenten. Te denken valt aan de 

zangstem, piano, keyboard, harp, viool, gitaar, basgitaar, 

het drumstel, djembé, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, 

hobo, trompet en trombone. 

Als er voor een ander instrument voldoende belangstelling 

is, wordt er gezocht naar een docent die daarvoor de 

lessen kan verzorgen.

Andere cursussen

Naast het hierboven vermelde aanbod voor 

instrumentale lessen is er ook de mogelijkheid om 

in te schrijven voor diverse andere cursussen of 

zangkoor:

Korte cursussen:

• Muziek op schoot, een cursus voor de 

allerkleinsten die samen met vader, moeder, 

opa of oma aan de hand van spelletjes in deze 

cursus gestimuleerd worden hun muzikaliteit te 

ontwikkelen;

• Algemene Muzikale Vorming voor kinderen uit 

groep 1-2 van de basisschool;

• Algemene Muzikale Vorming voor kinderen uit 

groep 3 van de basisschool;

• Djembécursus voor kinderen in verschillende 

leeftijdscategorieën en voor volwassenen.

• Bandcursus

Gedurende het jaar:

• Kinderkoor;

• Jongerenkoor.

Al deze cursussen vinden in 

groepsverband plaats.

Locatie

Het kantoor en de leslokalen van Muziek@Maassluis 

zijn gevestigd in Theater Koningshof. De leslokalen zijn 

voorzien van alles wat nodig is voor de docenten om hun 

lessen goed te kunnen uitvoeren. 

Muziekdocenten

Muziek@Maassluis werkt samen met gediplomeerde en 

ervaren muziekdocenten. Docenten die hun passie voor 

de muziek op vakbekwame wijze doorgeven aan hun 

leerlingen. Zij zijn in staat om aan te sluiten bij de wensen 

en het niveau van de individuele leerling. 

Leerlingen die een jaarcursus volgen vullen samen met 

hun docent een intakeformulier in met hun wensen. 

Aan de hand daarvan worden de persoonlijke leerdoelen 

afgesproken voor het komende cursusjaar.

Muziek@Maassluis, gewoon bijzonder

2



In onderstaand overzicht vindt u  de verschillende lesvormen en cursussen en de daarbij behorende tarieven. 

Lespakket A vraagt enige uitleg. Dit ‘starterspakket’ is 

voor leerlingen die willen uitproberen of ze het volgen 

van lessen op een bepaald instrument leuk vinden en of 

het bij ze past. De docent zal op basis van de gevolgde 

kennismakingslessen daarover ook een advies uitbrengen.

Bij voorkeur worden de leerlingen in koppels of een 

groepje van drie ingedeeld. De cursus bestaat dan uit acht 

wekelijkse lessen van 20 minuten (bij twee leerlingen) of 

30 minuten (bij drie leerlingen). 

Als er op korte termijn geen geschikte match te maken is, 

wordt de cursus gegeven in de vorm van vier wekelijkse 

individuele lessen van 20 minuten.

Voor een omschrijving en uitleg van de overige lessen en 

cursussen verwijzen wij graag naar onze website waar de 

lesvormen en cursussen nader worden toegelicht op de 

tarievenpagina.

Alle vermelde tarieven zijn op jaarbasis en exclusief BTW. 

Voor leerlingen vanaf 21 jaar moet 21% BTW berekend 

worden. Voor leerlingen onder 21 jaar geldt een BTW-

vrijstelling.

LespaKKet Naam aaNtaL LesseN DeeLNemers LesDuur tarief

  per schooLseizoeN/cursus

A Oriëntatielessen 4-8 1 of 2-3 20-30 min € 56,50

B Jaarcursus groepsles 36 2-3-4 30-45-60 min € 369,00

C Jaarcursus individueel 18 1 30 min € 369,00

D Jaarcursus individueel 36 1 20 min € 492,00

E Jaarcursus individueel 36 1 30 min € 738,00

F Muziek op schoot 8 6-8 45 min € 59,00

G Kinderkoor 36 10 of meer 45 min € 59,00

H Jongerenkoor 36 10 of meer 60 min € 74,00

I AMV (groep 1-2) 18 8-15 30 min € 39,00

J AMV (groep 3) 18 8-15 45 min € 44,00

K Djembécursus (t/m 15 jr.) 10 8-15 45 min € 37,50

L Djembécursus (v.a. 16 jr.) 10 8-15 60 min € 49,00

M Bandles 15 5-7 per band 45 min € 74,00

De lessen
Een jaarcursus bestaat uit een volledig schoolseizoen 

waarbij uitgegaan wordt van 36 lesweken. Als regel 

worden daarbij de basisschoolvakanties gehanteerd zoals 

die gelden voor de scholen in Maassluis. 

Natuurlijk kan ook later in het schoolseizoen gestart 

worden. Het te betalen cursusgeld wordt in dat geval 

vastgesteld op basis van de dan nog beschikbare 

lesweken.
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Er kan gekozen worden voor zowel individuele lessen als 

voor groepslessen Een voordeel van groepslessen is onder 

andere dat samenspel een geïntegreerd onderdeel is van 

de lessen en dat leerlingen van elkaar leren. Voorwaarde 

is wel dat er een goede match gemaakt kan worden wat 

betreft niveau en leeftijd.



Samenspelen en voorspelen
Samen muziek maken is leuk! Voor mogelijkheden van 

samenspel werkt Muziek@Maassluis samen met de 

muziekverenigingen in Maassluis en met Music4Fun. 

Omdat samenspelen een belangrijk element is in het leren 

muziek maken, willen wij dit stimuleren en geven daarom 

leerlingen die lid zijn van één van deze verengingen 25% 

korting op onze cursusgelden.

Voor informatie over de verenigingen kunt u de 

betreffende websites raadplegen:

De Maassluise Harmonie : www.maassluiseharmonie.nl

Het Wapen van Maassluis : www.wapenvanmaassluis.nl

Kunst Na Arbeid : www.kna-maassluis.nl

Music4Fun : www.music4fun-maassluis.nl

Telemann Ensemble : www.telemannensemble.nl 

Ook voorspelen is goed voor het leren muziek maken. 

Docenten organiseren daarom voorspeelavonden samen 

met hun leerlingen. Deze worden meestal gehouden in 

Theater Koningshof. 

Daarnaast worden algemene voorspeelgelegenheden 

georganiseerd op aansprekende locaties, zoals het atrium 

van Theater Koningshof.

Uiteraard is het hieraan meewerken niet verplicht. Maar 

het is natuurlijk leuk om je muziek te delen met anderen 

en zoals gezegd, het is goed voor de ontwikkeling van je 

spel!

Leerlingen van Muziek@Maassluis worden daarom ook 

zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld om met hun 

optredens mee te werken aan culturele evenementen in 

de stad.

Talentenklas
Voor een beperkt aantal leerlingen die blijk geven te 

beschikken over een bovengemiddeld muziektalent en 

studiemotivatie biedt Muziek@Maassluis de mogelijkheid 

om toe te treden tot de talentenklas.

Dit houdt onder andere in dat leerlingen die hiertoe 

worden toegelaten twee keer zo lang les krijgen dan 

waarvoor ze betalen. Hierbij wordt alleen uitgegaan 

van de lespakketten D en E. Concreet betekent dit dat 

leerlingen die betalen voor wekelijks 20 of 30 minuten les, 

respectievelijk 40 of 60 minuten per week les krijgen.

Om toegelaten te worden wordt de leerling 

voorgedragen door zijn of haar docent. De leerling 

bereidt een programma voor en voert dit uit voor een 

toelatingscommissie. 

Bij toelating tot de talentenklas wordt er natuurlijk wat 

extra’s van de leerling verwacht. Er wordt afgesproken 

dat de leerling deelneemt aan de Maassluise Muziekweek. 

Daarnaast zal de leerling ook zoveel mogelijk deelnemen 

aan de algemene voorspeelavonden van Muziek@

Maassluis.

Aan het eind van ieder seizoen worden de vorderingen 

geëvalueerd door de toelatingscommissie. Op basis 

van deze evaluatie wordt besloten of deelname aan de 

talentenklas wordt gecontinueerd.

Muziek@Maassluis, gewoon bijzonder
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Opleiding Harmonie Fanfare
Leerlingen van Muziek@Maassluis die lid zijn van een 

harmonievereniging kunnen opgeleid worden voor de 

landelijke erkende HaFaBra theorie- en praktijkexamens. 

Deze examens, die regionaal worden afgenomen, 

worden georganiseerd door de Zuid-Hollandse Bond van 

Muziekverenigingen. De vereniging waar de leerling lid van 

is meldt de leerling bij de bond aan voor het theorie- en/of 

praktijkexamen.

Als voorbereidingen op het theorie examen (niveaus A, B, 

C of D) organiseert Muziek@Maassluis theoriecursussen 

bestaande uit 10 lessen. De 10e les is een proefexamen. 

Deze cursussen zijn voor leerlingen van Muziek@

Maassluis gratis. 

Of een leerling toe is aan het praktijkexamen wordt 

bepaald door de instrumentale docent in overleg met de 

vereniging waar de leerling lid van is. 

Muziekinstrument huren of kopen
Met name voor leerlingen die een instrument willen 

uitproberen is er de mogelijkheid om een instrument 

te huren. De huurkosten bedragen € 15,00 per maand. 

Wanneer een keuze echt is gemaakt, is het aan te raden 

zelf een instrument aan te schaffen. De docenten zijn 

graag bereid om daarbij te adviseren.
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Muziek@Maassluis op de scholen in 
Maassluis
Op de basisscholen verzorgen wij lessen aan alle 

kleutergroepen en alle groepen 4 in het kader van 

het Cultuurmenu Maassluis. Dit Cultuurmenu wordt 

uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen de 

Maassluise basisscholen en de culturele instellingen in 

Maassluis.

De muzieklessen voor de kleuters bestaan uit drie 

wekelijkse lessen waarin de kinderen op speelse wijze 

kennismaken met het zelf muziek maken.

In de groepen 4 wordt een muziekcursus gegeven 

bestaande uit 18 wekelijkse lessen. Tijdens deze lessen 

leren de kinderen op speelse wijze het notenschrift lezen. 

Dit gebeurt aan de hand van het zingen van liedjes en 

het spelen op muziekinstrumenten. Gekoppeld aan deze 

muziekcursus wordt aan de kinderen de mogelijkheid 

geboden om tegen gereduceerd tarief probeerlessen te 

volgen op een instrument naar keuze. 

Voor meer informatie over het Cultuurmenu kunt u kijken 

op www.cultuurmenumaassluis.nl. 

In het kader van de Brede School en de Naschoolse 

Opvang werkt Muziek@Maassluis samen met 

Cultuurcoördinatoren op de basisscholen. 

In overleg worden muziekeducatieve projecten ingezet. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan keyboard-, djembé-s of 

Ukeleleworkshops of het instuderen van kinderliedjes met 

een groep kinderen die vervolgens als kinderkoor optreden 

bij een speciale gelegenheid. 

Aanmelden, plaatsing en betaling
Aanmelden voor cursussen kan alleen via de website van 

Muziek@Maassluis. Na aanmelding neemt een docent 

contact met u op voor het maken van lesafspraken. Als dit 

is gebeurd is er sprake van plaatsing en wordt een factuur 

toegestuurd. 

Gespreide betaling via automatische incasso is mogelijk. 

Zie daarvoor de algemene voorwaarden die te vinden zijn 

op onze website.

Contact
Heeft u naar aanleiding van de informatie nog vragen, 

neemt u dan gerust eens contact met ons op. 

Dit kan via een bericht op de website of met een e-mail 

naar info@muziekatmaassluis.nl. 

Telefonisch zijn wij te bereiken op 010-30 60 322.
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