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Mooier maken.  
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Beste bezoeker,

Yes! Je hebt het allernieuwste programmaboekje van Theater Stroud 
in handen. Het is gevuld met bijna vijfentwintig voorstellingen voor 
het komende theaterseizoen 2022-2023. De voorstellingen zijn stuk 
voor stuk uniek en variëren van toneel, cabaret, (klassieke) muziek, 
kindermusical en literair. 

De artiesten staan te trappelen om na lange tijd weer voor volle zalen, 
gevuld met enthousiast publiek, op te treden. Wij denken dat we weer 
een een mooi, leuk en gevarieerd 
aanbod voor je hebben. Kijk zelf 
maar. Op naar vele avondjes uit in 
het gezellige Theater Stroud!

We zien je graag bij één van de 
voorstellingen.

Team Theater Stroud 

Theater
is een

cadeau
aan

jezelf!
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Juli
zo 24 Klapstoelkabaret p. 7

Augustus
zo 28 Klapstoelkabaret p. 7

September
vr 16 Wibi Soerjadi p. 9

wo 21 Trio Particolare p. 11

do 22 Willeke Alberti p. 11

za 24 Trapeze p. 13

Oktober
do 6 The Kik p.13

di 11 Juul Vrijdag p. 15

za 15 Randmeerconcert p. 17

za 22 Ernst, Bobby & de rest p. 17

November
vr 11 Beth & Flo p. 19

vr. 25 Hoog spel p. 19

December
za 10 Popkoor Stick Together p. 21

Kerst De Strafmoord p. 20

za 17 The Wieners p. 21
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Januari

za 7 JungleBoek p. 

23 

za 14 Janneke Bijl p. 23

za 21 Soy Kroon p. 25

Februari
za 4 Thijs van de Meeberg p. 25

vr 17 Speelman & Speelman p. 27

za 18 Randmeerconcert p. 29

Maart
za 11 Maarten van Rossum p. 29

wo 15 De Kiesmannen p. 31

vr 24 Andries Tunru p. 31

April
za 1 Peter Lusse p. 33

wo 19 Be Opera p. 33

za 22 Gerard van Eijden p. 35

Mei
vr 12 Annick Boer p. 35

Juni
za 10 Preview ‘23-’24 p. 37



Maak een mooie wandeling door onze
historische bomentuinen. Historisch? Ja

het  landgoed is ontstaan in 1848!

Beklim de spectaculaire 40 meter hoge
bostoren met een geweldig uitzicht 

over de Veluwe.

Altijd wat te beleven; openluchttheaters,
een bezoek aan het museum De Tien

Malen, leuke schoolreisjes, ravotten in
het speelbos of een rondleiding 

met een gids.

Als afsluiter een heerlijke lunch in de
brasserie gevestigd in onze Botanische

tuin. Wist u dat u bij ons ook terecht kunt
voor uw evenement ? 

Feesten - Partijen - Trouwerijen 
Vergaderarrangementen 

Locatie verhuur 
 

L A N D G O E D

ONTDEK HET GEHEIM
VAN LANDGOED

SCHOVENHORST EN
DE BRASSERIE

 

D E  D A G  V A N  J E  L E V E N  I N  D E  B O S S E N  E N
T U I N E N  V A N  L A N D G O E D  S C H O V E N H O R S T

Kijk voor  onze activiteiten en verhuur van de
locaties op een van onze websites;

www.schovenhorst.nl 
0341-351207

www.brasserieschovenhorst.nl 
 0341-265654

Garderenseweg 93 - 3881 GK - Putten 
S C H O V E N H O R S T

 

Schovenhorst.
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zo 24 jul  16.00 u & 20.00 u

Anne Neuteboom 

Zij werd genomineerd voor de Neerlands 
Hoop 2019, het regent sterren in haar 
recensies en ze werd met stip genoemd 
in bijna alle jaarlijstjes! Volgens Trouw is 
ze de meest veelbelovende nieuwkomer 
en NRC tipte haar als één van dé talenten 
van nu.

Ramon Chatrer 

Hij is cabaretier en zanger en was in 2021 
finalist bij het Amsterdams Kleinkunst 
Festival met zijn voorstelling Roestplaats. 
Met rauwe kleinkunst en zang vanuit zijn 
tenen bespreekt Ramon Chatrer dat wat 
we al jaren verdrukken.  

Klapstoelkabaret

 € 17,50

cabaret

Anne Neuteboom &
Ramon Chatrer

zo 28 aug  16.00 u & 20.00 u

Kiki Schippers 

Zij won de publieksprijs én de 
persoonlijkheidsprijs bij Cameretten. Ze 
toert door het land met voorstellingen 
met een overdaad aan scherpe en 
ontwapenende liedjes en verzorgt 
stekelige en aanstekelijke bijdragen in de 
media. 

Musa 

De Jemenitische Rotterdammer bewandelt 
zijn solopad kritisch, ontwapenend, 
humoristisch, met een flinke dosis zelfspot 
en niet bang om zijn emoties te delen met 
het publiek.

Klapstoelkabaret

 € 17,50

cabaret

Kiki Schippers & Musa

Vanaf een klapstoel (die al voor je klaarstaat) buiten in de mooie omgeving tussen de 
bomen van Landgoed Schovenhorst twee keer veertig minuten onafgebroken genieten van 

kleinkunst en cabaret in een pop-up buitenpodium.
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vr 16 sep  20.15 u

Dit jaar zit Wibi Soerjadi 40 jaar in 
het vak als concertpianist. Tijdens 
dit jubileumconcert zal hij dan ook 
hoogtepunten uit zijn schitterende 
carrière spelen. Denk hierbij aan de 
klassieke componiste maar ook eigen 
werk en muziek gebaseerd op bekende 
films uit zijn theaterprogramma ‘Wibi at 
the Movies!’.

Wibi neemt je mee in zijn fabelachtige 
pianospel en betovert je met de meest 
prachtige klanken uit de vleugel. 

Wibi Soerjadi

 € 27,50

klassieke muziek

Jubileumvoorstelling
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Theater Stroud is nauw betrokken bij 
het thema dementie. Dat doen wij door 
op Wereld Alzheimerdag mee te werken 
aan de openingsavond voor de start 
van een nieuw jaar met projecten en 
activiteiten in het kader van Dementie.

Gedurende dit jaar heeft Theater Stroud 
in samenweking met SGOW meer 
culturele projecten geprogrameerd 
om dementie onder de aandacht 
te brengen in Putten, maar ook om 
ouderen te laten genieten van theater.

Theater raakt, ontroerd, laat je lachen, 
amuseert en laat je genieten. Theater 
geeft de mogelijkheid om, al is het maar 
voor even, uit de realiteit te treden 

en even te ontspannen. Laten we 
eerlijk zijn, dat willen we allemaal wel 
eens. Ook als je getroffen wordt door 
dementie waardoor je wereld ingrijpend 
verandert, herinneringen vervagen en 
initiatieven afnemen.

Juist dan kan theater met muziek, 
beleving en ontmoeting ervoor zorgen 
dat het dagelijks leven voor even mooier 
wordt.

Herken en erken dementie en laten 
we er met elkaar voor zorgen dat de 
leefwereld van degene die getroffen 
zijn door dementie en hun naasten 
dementievriendelijk wordt.

De openingsvoorstelling op Wereld Alzheimder dag 2022 is mede mogelijk gemaakt
door de partners van Dementievriendelijk Putten
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wo 21 sep  20.15 u

Peter Lusse, bekend van de TV-serie Vrienden 
voor het Leven, is verliefd geworden. Op 
Opera. Die liefde dreef hem in de armen 
van sopraan Judith Kamerman en pianist 
Frans van Tuijl en zo ontstond dus dat Trio 
Particolare: drie mensen die hun liefde voor 
klassieke zang dolgraag met u willen delen. 
Maar klassieke zang, opera en zo, is dat niet 
een beetje pompeus? Nou, wij denken van 
niet. En dat laten we graag zien en horen in 
een licht klassiek, maar vooral eigenzinnig 
concert. Iedere aria heeft een verhaal. Het 
intense liefdesverdriet bij Franz Schubert, de 
schoonheid, maar ook het bijna kinderlijke 
plezier van Mozart, het drama van Puccini… 
Die verhalen willen we u graag vertellen op 
een avond met geweldige muziek, bekende 
en minder bekende melodieën en zeker 
weten ook humor! Van lied naar opera en 
van operette naar cabaret. Van poëtisch naar 
volks en van ontroerend naar komisch.

Trio Particolare

 € 10,00

klassiek muziek

Openingsavond Wereld 
Alzheimer Dag

do 22 sep  15.00 u

De grande dame van de Nederlandse 
muziek Willeke Alberti zal samen met haar 
live band herinneringen ophalen uit haar 
65-jarige carrière. Een imposante carrière 
die haar vele grote hits heeft opgeleverd, 
zoals ‘Mijn Dagboek’, ‘Samen Zijn’, 
‘Spiegelbeeld’ en ‘Telkens weer’. Speciaal 
voor deze middag stelde Willeke een 
programma samen vol bijzondere liedjes 
en persoonlijke anekdotes. “Heerlijk om 
samen te zingen, te lachen en een traantje 
te laten en gewoon samen zijn. Ik word er 
ook altijd weer blij van dat ik kan optreden 
voor mensen met dementie, zoals bij dit 
concert. Het is iets waar ik ontzettend veel 
energie uithaal. Dat klinkt misschien zijig, 
maar het is écht zo’’, aldus Willeke. En fijn 
met mijn eigen band, al meer dan 25 jaar. 
Die spelen met me mee, letten op me en 
stoppen als ik “wacht even” zeg.

Willeke Alberti

 besloten

muziek

Terug in de tijd
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UW SPECIALIST IN VLOEREN & TRAPRENOVATIES 

‘t Vloerenhuis     Engweg 57     3882 AK  Putten     Telefoon 0341-353 772 www.vloerenhuisputten.nl

‘t Vloerenhuis staat al drie generaties garant 
voor ambachtelijk gelegde houten vloeren. 

Wij kunnen u uitgebreid informeren over 
parket en planken vloeren, maar ook over 
laminaat- of PVC-vloeren. Onze eigen 
ervaren parketteurs hebben niet alleen 
verstand van nieuwe vloeren, zij zijn ook 
gespecialiseerd in het herstel van bestaande 
vloeren en traprenovaties.  

NIEUWSGIERIG?
U bent van harte welkom in onze showroom. 

340
M2

SH O W R O O M

SH
OWROOM
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do 6 okt  20.15 u

In The Kik hertaalt Eurovisie neemt The Kik 
een ieder mee langs ouder- en nieuwerwets 
Eurovisie Songfestival materiaal. Door Dave 
von Raven eigenhandig hertaald. Origineel 
en briljant uitgevoerd zoals alleen The Kik 
dat kan. Op uitnodiging van Beau van Erven 
Dorens speelde The Kik op volstrekt eigen 
wijze bekende Eurovisie Songfestival hits 
rond de 2021 editie vanuit Rotterdam. The 
Kik slingerde deze op de spreekwoordelijke 
band en bracht de vijf hertalingen als een 
EP uit. Dit smaakte naar meer. Al jaren 
steekt Dave von Raven zijn fascinatie en 
liefde voor het bekendste muziekfestival 
van (in ieder geval) Europa, niet onder 
stoelen of banken. En dan met name die 
voor de kwalitatief hoogstaande popsongs. 
Denk aan Abba, France Gall en aan The 
Common Linnets. Maar ook aan Dana 
International en Bucks Fizz. Een muzikale 
theatervoorstelling doorspekt van (on)gein.

The Kik

 € 25,00

muziek

The Kik hertaalt Eurovisie

za 24 sep  20.15 u

Trapeze is een scherpe en inventieve 
komedie met Peter Blok (bekend van o.a. 
de films Zwartboek en Penoza the Final 
Chapter) en Bas Hoeflaak (bekend van 
o.a. De regels van Floor en Sluipschutter)
over twee trapezewerkers die in de 
nok van het circus klaar staan om te 
springen. Wanneer de avond anders blijkt 
te verlopen dan ze verwacht hadden, 
ontstaat er twijfel over of ze elkaar wel 
blind kunnen vertrouwen. Dit uit zich niet 
alleen in hun verschillende opvattingen 
over de circustraditie, maar ook in hun 
persoonlijke ambities die toch verder uit 
elkaar liggen dan ze dachten. Als een van 
de twee gaandeweg het gevoel krijgt dat 
de ander hem laat vallen, neemt hij een 
even rigoureus als dramatisch besluit. 
Geschreven door Kees Prins en Roel 
Bloemen, die eerder de ijzersterke komedie 
Een man een man maakten.

Trapeze

 € 27,50

toneel

Peter Blok en Bas Hoeflaak
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di 11 okt  20.15 u

Juul Vrijdag

toneel

Je kunt me gerust
een geheim vertellen
(morgen ben ik het toch weer vergeten)

Een moeder raakt haar kompas 
kwijt. Haar kind gaat op zoek naar de 
gebruiksaanwijzing. In de mist, in de 
hilariteit, in het verdriet en soms ook in 
de wanhoop. Ergens in een tijdmachine 
vinden ze elkaar en komen ze dichter bij 
elkaar dan ooit.

‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ 
is een hoopvolle theatervoorstelling over 
dementie, geschreven door regisseur 
Madeleine Matzer en gespeeld door 
Juul Vrijdag. Na de voorstelling is er een 
nagesprek. 

Een voorstelling voor theaterliefhebbers, 
mantelzorgers, zorgprofessionals en 
iedereen die ooit met dementie in 
aanraking zal komen. Actrice Juul Vrijdag 
speelt zowel de rol van de dementerende 
moeder als die van de zoekende dochter 
en wordt daarbij muzikaal bijgestaan door 
Helge Slikker.

 € 10,00

15
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za 15 okt  20.00 u

Het programma begint met één van 
de sonates voor vioolsolo van Johann 
Sebastian Bach, maar nu bewerkt voor 
toetsen door de Amerikaanse musicoloog, 
klavecinist en schrijver David Schulenberg. 
Daarna volgen verschillende prachtige 
werken, die op hun eigen manier allemaal 
verbonden zijn aan de beroemde 
choreograaf Sergei Diaghilev en het Parijs 
van rond de jaren 20. Diaghilev heeft grote 
invloed gehad op de carrière en muziek 
van Prokofiev. L’ Éventail de Jeanne is een 
samenwerking van 10 Franse componisten 
voor een ballet uit 1927, dat speciaal 
gechoreografeerd is voor kinderen. Ravels 
spectaculaire pianobewerking van La Valse 
vormt het sluitstuk. Het is oorspronkelijk 
geschreven als ballet voor Diaghilev, die 
het echter afkeurde. ‘Dit is geen ballet, 
maar een portret van een ballet’ – Ravel 
was diep gekwetst!

Daniël van der Hoeven

Let op: kaartverkoop uitsluitend via 
www.randmeerconcerten.nl

klassieke muziek

Diaghilev inspirator
Randmeerconcert

za 22 okt  14.00 u & 16.00 u

In deze familieshow staan zoals gewoonlijk 
grappen, avontuur en spanning centraal. In 
het nieuwe avontuur doen Ernst en Bobbie 
mee aan een heel bijzondere wedstrijd 
met als hoofdprijs: een droomvakantie. 
Wonder boven wonder winnen ze deze 
wedstrijd, maar aan uitrusten op vakantie 
komen ze helaas niet toe. Alles gaat 
namelijk mis en via een tropisch strand 
komt het duo terecht in Amerika. Zullen 
ze dit avontuur toch tot een goed einde 
kunnen brengen? De nieuwe voorstelling 
van Ernst en Bobbie is een feest voor het 
hele gezin. Natuurlijk komen alle bekende 
Ernst en Bobbie-hits weer aan bod. Voor 
Ernst en Bobbie is een optreden pas 
geslaagd als alle bezoekers schor van het 
zingen en meedoen de zaal verlaten. 

Ernst, Bobbie en de rest

 € 19,50

jeugd

Ernst en Bobbie weten 
het niet meer

vanaf 4 
jaar



 
 

 
 

 

 
 
  
  
  
  
 
 
  

 085 - 080 1937 
 
 Davelaarsgoed 34, Putten 
 www.uitvaartzorgsjaardema.nl
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vr 11 nov  20.15 u

Gewapend met een sloophamer breken 
Beth & Flo alle muren af. De muren van 
het studeerkamertje waar hun piano staat 
en waar ze urenlang, jarenlang, eindeloos 
etudes en fuga’s van Bach hebben 
geoefend. De muren van die hele klassieke 
concertwereld waarin ze gevangen zitten, 
moeten kapot. Ze willen eruit! Ver weg 
van de gebruikelijke regels in de wereld 
waar ze vandaan komen, ver weg van de 
tradities. Want waarom zou je niet gewoon 
eens Rachmaninov spelen met een prei 
in je binnenzak? In Niet wat je denkt 
bestormen Beth & Flo de theaterzalen 
met absurdistische scènes, virtuoos 
pianospel en sprankelende samenzang. Dit 
veelbelovende cabaretduo stort klassieke 
muziek over je heen en maakt theater 
zoals je niet eerder zag!

Beth & Flo

 € 20,50

kleinkunst

Niet wat je denkt

vr 25 nov  20.15 u

Na het succes van Enkele reis, door 
Trouw omschreven als ‘Bomvol geestige 
ontwikkelingen en dubbele lagen’, kon een 
vervolg niet uitblijven. Dezelfde schrijver 
en regisseur maakten opnieuw een 
thrillerkomedie waarin het wederom draait 
om een moord en om de vraag wie het 
gedaan heeft. Was het degene die met het 
mes in zijn hand boven het lijk stond, zijn 
praktisch ingestelde echtgenote of de zo 
plots verschijnende buurman met vreemde 
trekjes? Dan is het publiek getuige van een 
gebeurtenis waardoor deze toneelavond 
volledig op zijn kop wordt gezet en werkelijk 
niets meer is wat het lijkt. Schrijver Lex 
Passchier blinkt uit in het creëren van 
verrassende verhaallijnen, het schetsen van 
menselijke verhoudingen en het opbouwen 
van een hoge dosis spanning. Dat liet hij 
eerder zien met televisieseries als De 12 
van Oldenheim en het populaire Oogappels.

Hoog spel

 € 27,50

toneel

Johnny Kraaijkamp, Doris 
Baaten en Trudy Labij



Na het succes van Schuld of Onschuld – De Kerstmoord, De Droommoord en 
Midwinternachtsmoord start deze kerst een nieuwe theatrale, virtuele rechtszaak: 
De Strafmoord. Geschreven door Lex Passchier, bekend van televisieseries als De 
12 van Oldenheim, De 12 van Schouwendam en Oogappels en de thrillerkomedie 
Enkele Reis, en meester in het opbouwen van spannende verhaallijnen en 
verrassende wendingen. Het publiek vormt de jury en velt het oordeel: is de 
verdachte schuldig of onschuldig?

Terecht staat Wim de Moor. Hij wordt ervan verdacht Siegert van der Zijl te hebben 
omgebracht die met een ingeslagen schedel werd aangetroffen in zijn huis. Wim 
heeft een motief: Siegert is verdachte geweest in een zaak die te maken had met 
Danielle, de dochter van Wim, maar de politie zag er geen zaak in vanwege gebrek 
aan bewijs en Siegert is nooit veroordeeld. Heeft Wim de Moor vervolgens voor eigen 
rechter gespeeld? Zelf ontkent hij in alle toonaarden…

Een ticket verschaft online toegang tot video’s met wederom een fantastische cast, 
een uitgebreid dossier met foto’s, verslagen en bewijsmaterialen. Jan Kooijman en 
Louise Korthals nemen het weer tegen elkaar op als advocaat van de verdachte 
en officier van justitie. Jules Croiset is opnieuw te zien als de voorzitter van de 
rechtbank.

tijdens de kerstperiode, online bij te wonen

De Strafmoord
Een rechtszaak met publieksjury

20

 € 16,21 (online verkoop start medio november)
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za 10 dec  20.15 u

Dit ‘jonge’ popkoor uit Putten werkt sinds 
september 2021 onder de inspirerende 
leiding van Miriam Drost hard aan een mooi 
repertoire. Zij zingen popsongs vanaf 2000 
van Lady Gaga tot Danny Vera maar ook 
voor een mooie klassieker van vóór 2000 
maken ze graag een uitzondering.  Op deze 
avond hoort u in het eerste deel een aantal 
meerstemmig gezongen ballads en uptempo 
nummers uit hun eigen repertoire, in het 
tweede deel nemen ze u graag mee in een 
nostalgische kerstsfeer. Ze hopen dat ze u 
met deze kennismaking hun plezier in het 
zingen aan u over kunnen brengen en dat ze 
samen zingend de avond af kunnen sluiten.
Als speciale gast is hierbij aanwezig 
de dorpsdichter van Putten Pieter van 
Heiningen. Pieter is sinds 2020 de 
dorpsdichter en op deze avond zal hij het 
publiek kennis laten maken en verrassen met 
zijn gedichten en verhalen over Putten.

Popkoor Stick Together 
& Dorpsdichter Pieter van 
Heijningen

 € 10,00

podium xtra!

Dichterbij

za 17 dec  20.15 u

Rock’n’roll-band The Wieners (Rob Roemers 
– zang, gitaar, steel guitar, Jaap Wijn – zang, 
contrabas, basgitaar en Jan Timmermans 
– zang, drums, gitaar) gaat terug naar de 
begindagen van de popmuziek: de fifties! 
Van de country/blues en honky tonk van 
Hank Williams en Webb Pierce, via de Sun-
rockabilly van Carl Perkins en Johnny Cash, tot 
en met het meer gepolijste werk van oa Ricky 
Nelson en The Everly Brothers. Prachtige, 
authentieke vertolkingen van tijdloze liedjes 
die iedereen nog kent. The Wieners voorzien 
de muziek van interessante, soms komische 
en soms ontroerende anekdotes over deze 
eerste pophelden, waarvan de meesten op 
tragische wijze aan hun eind kwamen. The 
Wieners waren de afgelopen jaren in de 
theaters te zien met hun odes aan The Everly 
Brothers en Buddy Holly. Nu een eerbetoon 
aan alle belangrijke country- en rock’n’roll- 
pioniers, de Classic Rock’n’Roll Stars!

The Wieners

 € 27,50

muziek

The Wieners play Classic 
Rock’n’Roll Stars



De lekkerste  
supermarkt 
van Putten.

Heerlijk mals, 

ons Blonde d’Aquitaine 

rundvlees.

Alles voor de perfecte 
borrel.

We hebben al 
voor je gekookt.

Het lekkerste 
brood uit 

eigen bakkerij.

PLUS ziet paars 
van de Laagblijvers!

Wilmink Putten / Gervenhof 4 // Putten // T: 0341 353714

Openingstijden: ma-za 7.00-22.00 

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!
Kijk snel op plus.nl

De lekkerste  
supermarkt 
van Putten.

Heerlijk mals, 

ons Blonde d’Aquitaine 

rundvlees.

Alles voor de perfecte 
borrel.

We hebben al 
voor je gekookt.

Het lekkerste 
brood uit 

eigen bakkerij.

PLUS ziet paars 
van de Laagblijvers!

Wilmink Putten / Gervenhof 4 // Putten // T: 0341 353714

Openingstijden: ma-za 7.00-22.00 

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!
Kijk snel op plus.nl
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za 7 jan  15.00 u

Laat je meevoeren in Jungleboek: 
de familiemusical over avontuur en 
vriendschap!

Laat je meevoeren in Jungleboek: 
de familiemusical over avontuur en 
vriendschap! Van Theater Terra, de makers 
van De Kleine Zeemeermin, Aladdin en 
Peter Pan, voor iedereen vanaf 6 jaar. 
Mowgli groeit op midden in de jungle, bij 
een familie van wolven. Met zijn vrienden 
Baloe de beer en Baghiera de panter beleeft 
hij avonturen in de wirwar van tropische 
bomen en planten. Hij leert jagen en de taal 
van de dieren spreken. Dan verschijnt Shier 
de tijger, die achter hem aan zit. Tijd voor 
Mowgli om voor eens en voor altijd uit te 
maken wie de koning van de jungle is!

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt 
door Plus Wilmink.

JungleBoek

 € 15,00

jeugd

De musical

za 14 jan  20.15 u

Een voorstelling over mensenleed, 
dierenleed, vergankelijkheid en Linda de 
Mol.

Net als iedereen heeft Janneke misschien 
niet lang meer te leven. Ze wil geen kind, 
geen broodfonds en geen huis dat haar 
persoonlijkheid weerspiegelt (liever 
niet zelfs). Maar wat dan wel? Hoe stel 
je doelen als je een weekendje Veluwe 
precies even leuk vindt als een maand 
Curaçao? In Dit is het nou observeert 
Janneke er weer op los. Ze hoeft maar om 
zich heen of in de spiegel te kijken, en de 
absurditeit van de worstelende mens dient 
zich alweer aan. Janneke beschrijft wat 
ze ziet, legt de onlogica daarvan bloot en 
fileert wat gefileerd dient te worden. En 
dat allemaal in Janneke-stijl: zwartgallig, 
herkenbaar en doorspekt met onderkoelde 
humor.

Janneke Bijl

 € 20,00

cabaret

Dit is het nou6+ jaar

De lekkerste  
supermarkt 
van Putten.

Heerlijk mals, 

ons Blonde d’Aquitaine 

rundvlees.

Alles voor de perfecte 
borrel.

We hebben al 
voor je gekookt.

Het lekkerste 
brood uit 

eigen bakkerij.

PLUS ziet paars 
van de Laagblijvers!

Wilmink Putten / Gervenhof 4 // Putten // T: 0341 353714

Openingstijden: ma-za 7.00-22.00 

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!
Kijk snel op plus.nl
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za 21 jan  20.15 u

Tien jaar na de zelfverkozen dood van zijn 
vader ontwaakt zijn 21-jarige zoon uit 
een roes. Waarom lukt het hem niet om 
iets van zijn leven te maken? Als hij het 
verleden in de ogen durft te kijken, ziet 
hij misschien weer een toekomst. Als een 
detective zoekt hij naar sporen van zijn 
vader. Familieleden, vrienden en collega’s 
ondervraagt hij als getuigen. Maar terwijl 
de zoon steeds intensiever speurt naar zijn 
vader, komt hij vooral zichzelf tegen. Nu 
ik je zie is gebaseerd op het gelijknamige 
boek dat Merlijn Kamerling schreef over 
zijn verhouding tot zijn vader Antonie. 
Een verhaal over uitgestelde rouw. Over 
volwassen worden en de zoektocht naar je 
eigen identiteit. En over een onverwacht 
sterke bloedband.

Soy Kroon

 € 22,50

toneel

Nu ik je zie

za 4 feb  20.15 u

Alle problemen leken als sneeuw voor de 
zon verdwenen. Als iemand klaar was voor 
een leven na corona, was het Thijs wel. Toch 
jammer dat zijn onhandelbare coronapuppy 
de compleet nieuwe inboedel sloopt, 
waardoor hij alsnog thuis moet zitten. In Meer 
dan mogelijk zoekt Thijs van de Meeberg, te 
midden van een levend, komisch en troostrijk 
decor, naar een manier om van waarde te zijn. 
Dat lukt hem niet alleen. Hij heeft jouw advies 
hard nodig. Want er is een probleem boven 
zijn hoofd gegroeid waardoor alles stagneert 
en vastloopt. Pas als dat is opgelost, is alles 
mogelijk en misschien wel meer dan dat. Meer 
dan mogelijk is het derde soloprogramma 
van Thijs van de Meeberg. Theaterkrant 
schreef hierover: “De gefrustreerde verhalen 
over de BSO, hondentraining en goede 
bedoelingen in coronatijd zorgen voor tal van 
komische reflecties, gloedvol en met veel 
inlevingsvermogen verteld.”

Thijs van de Meeberg

 € 18,50

cabaret

Meer dan mogelijk



KERKSTRAAT 18    3882 BS PUTTEN   TEL (0341) 35 78 87
WWW.JUWELIERVANHOFF.NL 

Verkrijgbaar bij:
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De vrolijke, scherpzinnige en muzikale 
broers Speelman staan te springen! Daan 
en Joost kunnen niet wachten om hun 
muziek dichtbij het publiek te spelen 
en nu ook hun verhaal te vertellen. De 
afgelopen twee jaar bood de jongens 
de tijd om nieuwe nummers te schrijven 
en een nieuwe draai te geven aan de 
eenheid die ze jarenlang zijn geweest. 
Vervlochten met elkaar, sterk, maar ook 
zoekend. De bestaande liedjes bleken 
vragen en wensen te zijn waardoor ze 
in een ander daglicht een nog sterkere 
betekenis krijgen. Loskomen van elkaar 
was noodzakelijk om nu dichter bij elkaar 
te staan als twee identiteiten, met twee 
verschillende talenten, om elkaar te 
versterken. Ze hebben elkaar opnieuw 
gevonden en het publiek gemist, nu 
de Speelmannen hebben ontdekt dat 
hun kracht ligt in het ontmoeten. In al 
deze rust bruist het van creativiteit. 
Het is eerlijk en rauw, vrolijk en vol 
enthousiasme. Het is raak!

 € 17,50

vr 17 feb  20.15 u

Speelman & Speelman

muziek

Vooruitgaan is niet altijd 
rechtdoor
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 DUIZENDEN 
BOEKEN, E-BOOKS 
EN LUISTERBOEKEN
 Altijd en overal lezen en luisteren
  Eenvoudig reserveren en verlengen 

in onze app
 
Ontdek welk bibliotheek- 
abonnement bij je past. Ga naar 
www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl

Kerkstraat 89 Putten · 0341 35 20 43 · www.vandemheen.nl

Wij helpen u graag met een verzekering of hypotheek.
Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!
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vr 10 mrt  20.15 u

Historicus Maarten van Rossem, bekend 
van optredens op radio en tv, analyseert en 
fileert de toestand in de wereld. Zijn verhalen 
zijn prikkelend en uitdagend, gortdroog en 
vlijmscherp. Dat wordt een interessante 
avond. Hij is wetenschappelijk medewerker en 
bijzonder hoogleraar moderne geschiedenis 
geweest aan de Universiteit van Utrecht. 
Hij heeft een lange lijst publicaties op zijn 
naam staan, onder meer het boek Europa 
volgens Maarten van Rossem (2014) en Drie 
oorlogen. Van de Eerste Wereldoorlog naar 
de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog 
(2021). Door zijn vele optredens op televisie 
en in theater is hij een Bekende Nederlander 
met zijn eigen tijdschrift Maarten! en 
podcasts. Met zijn onderkoelde humor en 
enorme feitenkennis geeft Van Rossem zijn 
visie op historische, actuele, krankzinnige en 
bedroevende maatschappelijke vraagstukken 
en politieke kwesties.

Maarten van Rossem

 niet-leden € 17,50 | bieb-leden € 15,00

literair

Theaterlezing

Deze theaterlezing wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Bibliotheek Noordwest 

Veluwe. Signeren kan na de voorstelling aan de 
boekentafel van boekhandel Bruna.

za 18 feb  20.00 u

De leden van het ‘Ensemble de Nootzaak’ 
maken met veel plezier en toewijding 
kamermuziek op hoog niveau. Er komen 
werken aan bod voor volledig kwintet, 
maar ook kunt u luisteren naar duo’s en 
trio’s.

Bij de componisten valt de naam van 
Franz Strauss (1822-1905) op. Hij was 
de vader van de veel bekendere Richard 
Strauss en solohoornist van het Beiers 
Hoforkest in München. Daarom is het niet 
verbazingwekkend dat Nocturno op. 7 een 
prachtig romantisch stuk is voor hoorn 
en piano. De musici zijn in verschillende 
samenstellingen te beluisteren: Michail 
Glinka schreef zijn Trio Pathétique voor 
klarinet, fagot en piano en Carl Reinecke 
componeerde een trio voor hobo, hoorn 
en piano.

Ensemble De Nootzaak

Let op: kaartverkoop uitsluitend via 
www.randmeerconcerten.nl

klassieke muziek

Koning Keizer Admiraal
Randmeerconcert



 Putten - Garderenseweg 110 / Nulde - Strandboulevard 15 0341-352070 

Tegen inlevering van deze advertentie bij 
Gulf Jemie Putten of Nulde ontvangt u: 

BIJ JEMIE SERVICESTATIONS 

Naar wens voorzien van eigen tekst, logo,enz.
Leuk om kado te geven.

Informeert u gerust eens vrijblijvend naar de mogelijkheden 

gresbo
   post

Inclusief Gresbo Post is 
een regionaal postbedrijf 
met een landelijke 
24-uurs service en 
eigen postvestigingen.

•  Sorteren en 
bezorgen post

•  Mailings
•  Postbusservice 

(leeghalen van uw 
postbus en deze post 
bij u afleveren)

•  Haal- en brengservice
•  Koeriersdiensten
•  Digitaliseren.

Meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met Inge Meeuse, 0341 - 
274 246 of mailen naar klantenservicepost@gresbo.nl

Samen 
maatschappelijk 

verantwoord 
ondernemen!

Profiteer nu van de eerste 
3 maanden 10% korting!

Pasman
Een passie voor écht vakwerk

AUTOSCHADE
Uw schade is onze zorg!

Van idee tot uitvoering!
RECLAME STUDIO
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wo 15 mrt  20.15 u

Het stormt in Europa: de Britten kozen 
hun een eigen pad, de Hongaren breken de 
rechtsstaat af en de Russen zijn Oekraïne 
binnengevallen. Het oude continent weet 
zich weinig raad met de grote uitdagingen 
van vandaag, maar vooral niet met zichzelf. 
Weten we eigenlijk nog wel wie we zijn, 
Europeanen? Tijdens een wervelende 
show vol muziek, beelden en humor gaan 
de Kiesmannen samen met het publiek 
op zoek naar het Europese verhaal van 
vandaag. De Kiesmannen nemen je mee 
op een reis langs de rafelranden van het 
continent: Van de muur die Noord- en 
Zuid-Cyprus verdeelt, langs het onstuimige 
Noord-Ierland, naar de brug van Sarajevo 
waar Europa geboren en gestorven is. Ga 
samen met de Kiesmannen op zoek naar 
het kloppend hart van het nieuwe Europa.

De Kiesmannen

 € 19,00

infotainment

Op zoek naar Europa
(try-out)

vr 24 mrt  20.15 u

In zijn tweede programma haalt 
Andries Tunru -winnaar van o.a. de 
Persoonlijkheidsprijs van Cameretten- zijn 
psychologiediploma onder het stof vandaan. 
Met zichzelf als welwillend onderzoeksobject 
neemt hij het mens-zijn stevig onder de 
loep. Met slimme grappen, een aanstekelijke 
energie en vlijmscherpe improvisaties 
ontleedt hij opgewekt zijn -en daarmee 
onze- binnenwereld. Want waarom is 
half-vijf-in-de-kroeg-Andries zo anders dan 
Kerst-bij-de-schoonouders-Andries? Is het 
wel zo onlogisch om racistisch te zijn? En 
wat doet het mentaal met je als je, om maar 
wat te noemen, de finale van De Slimste 
Mens verliest van Snollebollekes?
Van verliefd zijn tot verlegen, van hunnie 
tot wij: wie weet wat we tegenkomen! 
In ieder geval de ingrediënten die je van 
Andries gewend bent: snelle stand-up, vette 
verhalen en prachtige liedjes.

Andries Tunru

 € 21,00

cabaret

In theorie



B E L A S T I N G -  E N  B E D R I J F S A D V I S E U R S

Administratieve 
en fi scale 
dienstverlening 
op maat

Harderwijkerweg 145, Postbus 382, 3850 AJ  Ermelo
Telefoon (0341) 43 31 00, fax (0341) 43 37 07

w w w.veluwse -associat ie .nl

Bel ons of kijk voor meer informatie op
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za 1 apr  20.15 u

Dertig jaar geleden speelde Peter Lusse 
de rol van Eddie in de TV-serie Vrienden 
voor het leven. Nou, dat heeft hij geweten! 
Na drie decennia van TV-programma’s, 
toneelstukken, cabaretvoorstellingen, 
musicals en operaconcerten, is hij voor veel 
mensen nog steeds ‘Eddepet’. Over hoe het 
allemaal begon, hoe het er aan toe ging en 
wat er daarna gebeurde, Peter vertelt er met 
smaak over. Over hoe zo’n comedyserie nou 
eigenlijk gemaakt wordt. Over de techniek 
van het comedy acteren en schrijven. Over 
hoe je het beste een mop kan vertellen. 
Over de relatie tussen Peter en Eddeped. 
Kortom: Een uitgebreide kijk in de keuken 
van Vrienden, en ook in de keuken van Peter 
zelf. Een avond mét humor óver humor, over 
voorspoed, maar ook over tegenwind. En 
omdat Peter cabaretier in hart en nieren is, 
blijven een paar conférences en liedjes u niet 
bespaard…

Peter Lusse

 € 20,00

kleinkunst

Eddie voor het leven

wo 19 apr

Deze voorstelling valt onder ‘Adopteer een 
Voorstelling’ voor het primair onderwijs in 
Putten.
Wat maakt opera zo bijzonder en wat 
gebeurt er als er gezongen en gespeeld 
wordt? Be Opera is een muzikale 
belevenis. Ongemerkt kruipt de muziek 
van verschillende componisten in je oren, 
om daar nooit meer weg te gaan. Be 
Opera is een samenwerking tussen Ton 
Meijer, sopraan Marijje van Stralen en De 
Nationale Opera. De unieke combinatie van 
gerenommeerde musici en Ton Meijer is 
ontstaan uit de gezamenlijke wens het genre 
en repertoire op een laagdrempelige manier 
over te brengen. Vol humor en drama vertelt 
Ton over zijn liefde voor en de geschiedenis 
van de opera, terwijl verschillende musici en 
zangers de muziek vertolken. De kinderen 
helpen Ton zingend en spelend met zijn 
coming-out als opera gek!

Ton Meijer en Marijje 
van Stralen i.s.m. 
Nationale Opera

 besloten voorstelling

jeugd

Be Opera
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vr 12 mei  20.15 u

Annick Boer is bij het grote publiek bekend 
van haar vele typetjes in Kopspijkers, 
Kanniewaarzijn en de TV-Kantine.
Volgens de Volkskrant smaakte haar 
eerste cabaret-voorstelling naar meer en 
dat vond Annick zelf ook.Deze tweede 
voorstelling is geheel van eigen hand met 
wederom live muziek van Jean Louis van 
Dam! Over haar vorige voorstelling, Dat is 
goed gelukt, werd gezegd ‘Annick kan van 
een alledaags verhaal magisch theater 
maken’. Dat gaat ze ook nu weer doen. 
Komische conferences vol zelfspot en 
prachtige liedjes zullen garant staan voor 
een heerlijke avond cabaret. Haar eerste 
voorstelling was goed gelukt, maar deze 
wordt nog beter!

Annick Boer

 € 20,00

kleinkunst

Deze is nog beter!

za 23 apr  20.15 u

Gerard van Eijden is al ruim 33 jaar 
dierenarts in Putten en wijde omstreken. 
Hij geniet enige lokale bekendheid door 
zijn alom gewaardeerde, twee wekelijkse 
columns in De Puttenaer. Columns die 
zijn successen beschrijven als veearts, 
maar ook zijn mislukkingen, zijn bijzondere 
ervaringen en bovenal zijn liefde voor boer 
en beest. Op deze avond neemt hij met 
diverse verhalen zijn publiek mee in zijn 
belevenissen als veearts op het Veluwse 
platteland. Met humor en meelevendheid. 
Tussen zijn verhalen door speelt de Puttense 
band NedNeed, waarin Gerard de basgitaar 
bespeelt, covers van bekende en minder 
bekende nummers, meestal net niet als 
het origineel. NedNeed bestaat verder uit 
Rinette Nesselaar (zang) Peter Brinkman 
(zang en gitaar) Marieke Booij (viool en 
toetsen) en Hans Krudde (slagwerk en 
mondharmonica).

Gerard van Eijden

 € 10,00

podium xtra!

Er komt er nóg één!
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za 10 jun  20.15 u

Aan het einde van onze theater-
programmering beginnen we met de 
previewavond, waarin Theater Stroud 
samen met theaterliefhebbers vooruit 
kijkt naar wat er komen gaat. Tijdens 
de Previewavond heb je als eerste de 
kans te ontdekken welke artiesten en 
voorstellingen er komend seizoen 2023-
2024 op het programma staan. Tijdens 
deze avond maakt onze programmeur 
bijna álle voorstellingen en artiesten 
bekend. De bekendmaking wordt op 
een leuke manier afgewisseld met een 
paar korte optredens van komende 
artiesten. Het leuke van deze avond 
– en het voordeel ervan voor échte 
theaterliefhebbers – is dat mensen 
voorrang krijgen op het aanschaffen 
van theaterkaarten. We kunnen alvast 
verklappen dat er weer een paar grote 
namen en topartiesten naar Putten 
komen. Daar wil je gewoon snel bij zijn, 
anders gaan de kaartjes aan je neus 
voorbij!

Preview

 € 5,00

special

Vooraankondiging ‘23-‘24
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Uitverkocht
Je kunt je aanmelden voor de wachtlijst 

door het wachtlijst-formulier in te vullen. 

Als er stoelen vrijkomen ontvang je 

bericht.

Podium Cadeaukaart
Helaas kan bij Theater Stroud niet 

met de Podium Cadeaukaart betaald 

worden. 

Zitplaats kiezen
Wanneer er vaste plaatsen zijn, 

kies je zelf tijdens het bestelproces 

direct je stoel op de zaalplattegrond. 

Wanneer er geen vaste plaatsen 

zijn, kun je geen stoel reserveren. De 

medewerkers wijzen je dan een plek.

Kaart kwijt?
Geef dit zo snel mogelijk aan ons 

door per mail of bij de theaterkassa, 

dan maken wij een digitale kopie 

van je kaart. De oorspronkelijke 

kaart is dan niet meer geldig. Let 
op: Een servicemail is geen geldig 

toegangsbewijs.

Kaart ruilen of annuleren
Het is niet mogelijk om de kaarten te 

retourneren of te annuleren, maar je 

kunt wél iemand anders in jouw plaats 

laten gaan. Dit kun je zelf regelen.

Gaat de voorstelling wel door?
Onze website heeft altijd de meest 

actuele informatiematie over 

speeldata en aanvangstijden. Bij 

twijfel raadpleeg onze website.

Bij gewijzigde, verplaatste of 

geannuleerde voorstellingen krijgen de 

kaarthouders altijd bericht per mail. 

Ook met informatie over de verdere 

afhandeling. Belangrijk dus om ook 

uw mailadres achter te laten voor een 

snelle afhandeling.

ka
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Reserveren
Kaarten kun je op 
verschillende manieren 
bestellen. De makkelijkste 
manier is via onze website. 
Je kunt hier de voordtelling 
kiezen en direct betalen. Je 
krijgt de kaarten dan per mail 
toegestuurd.

Online
 theaterstroud.nl

VVV-kantoor
Bezoek het VVV-kantoor op 
Kerkplein 15 - in het centrum 
van Putten - en koop daar je 
kaarten. 

Theaterkassa
De kassa van Theater Stroud 
is één uur voor aanvang 
van iedere voorstelling 
geopend. Op dagen dat er 
geen voorstelling is, is de 
theaterkassa gesloten. Let 
op: je kunt alleen pinnen aan 
de theaterkassa van Theater 
Stroud.

Podium

38
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Theater Stroud is gelegen 

aan Brinkstraat 91, 3881 BP 

Putten, in het gebouw Stroud.

Parkeren
Parkeren kan bij Theater 

Stroud gratis voor de deur. 

Wanneer de parkeerplaats bij 

Theater Stroud vol is, kun je 

parkeren op het parkeerterrein 

achter het gemeentehuis 

(Brinkstraat).

Openbaar vervoer
De bushalte Brinkstraat ligt 

naast Theater Stroud. Hier 

stoppen de lijnen 101 en 205. 

Kijk op 9292.nl voor actuele 

reistijden.

Fietsenstalling
Je kunt je fiets onbewaakt 

stallen aan de voorkant van 

het gebouw van Stroud.

Rolstoelplaatsen
In de zaal van Theater Stroud zijn twee 

rolstoelplaatsen. Wil je gebruikmaken 

van één van deze plekken? Neem dan 

telefonisch contact met ons op.

Te laat
Als de voorstelling al begonnen is, blijven 

de deuren dicht. Meld je even bij het 

personeel. Als de voorstelling een pauze 

heeft dan laten zij je alsnog binnen.

Mobiele telefoon
Zet vóór de voorstelling je telefoon op ‘stil’. 

Het maken van beeld- en geluidsopnamen 

is niet toegestaand (tenzij je toestemming 

hebt van de artiest).

Consumptie
We zijn zuinig op onze zaal. Daarom is 

het meenemen van eten en drinken niet 

toegestaan. 

Hoe blijf ik op de hoogte?
Kijk voor actuele informatie en eventuele 

wijzigingen van de voorstellingen op onze 

website. Wil je automatisch op de hoogte 

blijven? Meld je dan op onze website aan 

voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

PodiumXtra! 
Niet alleen biedt Theater Stroud 

professionele artiesten een plek, er is ook 

ruimte voor bekende Puttenaren. Met het 

initiatief PodiumXtra! zetten zij - al dan 

niet ondersteund door professionals - 

een verrassende voorstelling voor je neer.

Theaterbuffet & Theaterdiner
Bij het boeken van de kaarten voor een 

voorstelling kan ook een theaterbuffet 

geboekt worden. De prijs voor het 

driegangen buffet is € 24,50 p.p. en 

vindt plaats bij het Hof van Putten. Bij de 

Klapstoelkabaretvoorstellingen kan er een 

theaterdiner geboekt worden. De prijs is € 

34,50 p.p. en is bij Brasserie Schovenhorst.

Theaterborrel
Bij het boeken van de kaarten voor 
een voorstellingen kan ook een 
borrelarrangement worden geboekt. 
Dit bestaat uit warme en koude hapjes 
en een drankje. De prijs is 8,75 p.p.

Theatertafel
Ga je liever niet alleen naar het theater? 
Schuif aan bij de Theatertafel. De 
gastvrouw van Theater Stroud heet je 
welkom. Voor en na de voorstelling kun 
je samen napraten onder het genot van 
een hapje of drankje. Meer informatie 
of aanmelden kan met een bericht aan 
administratie@theaterstroud.nl of bel 
naar 06 151 642 73.
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Theater Stroud  is bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur en 
vanaf een uur vóór aanvang 
van de voorstelling. Bij geen 
gehoor kun je contact opnemen 
met het VVV-kantoor in Putten 
via telefoon (0341) 35 17 77.

Online
 theaterstroud.nl

E-mail
administratie@theaterstroud.nl

Telelefoon
06 15 16 42 73

Social media
     /TheaterStroud
     @theaterstroud
     /TheaterStroud
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Steun De Puttenaer.nl: 
word lid van Premium
De Puttenaer.nl Premium brengt verhalen die je 
nergens anders vindt. Verrassend, verdiepend en 
altijd journalistiek gecheckt. Exclusief voor inwoners 
van de gemeente Putten die niets willen missen.

Wil jij nog meer lezen over wat er in en rond de gemeente 
Putten gebeurt? Treed in de voetsporen van andere 
abonnees en word lid van De Puttenaer.nl Premium. Voor 
slechts € 3,95 per maand (jaarabonnement) of € 5,95 per 
maand (maandabonnement) krijg je elke dag exclusief 
toegang tot premium artikelen.  

BDUmedia

dinsdag 5 mei 10:45 - 2020

PUTTEN ‘Een huis-aan-huisblad is toch gratis? 
Waarom kunnen we dan niet alle artikelen gratis 
lezen?’. Of: ‘De gemeente betaalt de krant toch, 
waarom moet ik dan betalen voor premium-
artikelen?’

Het zijn vragen die lezers ons geregeld stellen. 
Begrijpelijk, want tot voor kort was alles wat De 
Puttenaer.nl in de krant, op de website en sociale 

Lokaal/overig

‘Waarom is lokaal 
nieuws niet gratis?’

word lid van Premium

Wil jij nog meer lezen over wat er in en rond de gemeente BDUmedia

ABONNEER 
NU! 

Abonneer

• Ontvangst met ko�e of thee en iets lekkers
• Keuze behandeling 60 minuten
             gezichtsbehandeling

   ontspannende lichaamsmassage 
• 2 gangen lunch of diner, geserveerd in ons 
   sfeervolle vernieuwde  restaurant

Kennismakingsprijs

   

AANBIEDING....

  of 

De enige echte Beauty Boerderij!

Maak kennis met 

MOOIER KUNNEN WE HET NIET MAKEN!

Je reinste verwennerij!

Een bijzonder beauty verwenarrangement  zonder sauna.

Reserveren noodzakelijk ovv Stroud

¬Voorverkoop/kortingsregeling abonnem
enten/R

estaurant Sm
akelijck theaterdiner

D
e voorverkoop loopt tot 19 augustus 2017

. U
 kunt uw

 bestelform
ulier tot die datum

 inleveren bij VVV Putten, K
erkplein 15, Putten. U

 kunt uw
 

kaarten tegen betaling ophalen bij  VVV Putten in de w
eek van 28 augustus t/m

 2 septem
ber 2017. D

e losse verkoop start op 21 augustus 2017
. 

K
aarten zijn te koop bij de VVV in Putten (tel 0341-351777). O

p de avond van de voorstellingen is de kassa een uur voor aanvang geopend. U
 kunt uw

 
kaarten ook online boeken via w

w
w

.theaterstroud.nl

K
ortingsregeling abonnem

enten
Een abonnem

ent op alle voorstellingen (uitgezonderd de literaire avond m
et C

onnie Palm
en en de fam

ilievoorstelling Ernst, Bobbie en de rest) kost  
€

 190,00 (inclusief gereserveerde zitplaats). Bij een abonnem
ent op 5 of m

eer voorstellingen (uitgezonderd de literaire avond en de fam
ilievoorstelling) 

is de goedkoopste voorstelling gratis (inclusief gereserveerde zitplaats). Bij een abonnem
ent op 2, 3 of 4 voorstellingen w

ordt geen korting verleend. W
el 

krijgt u dan een gereserveerde plaats voorin de zaal. M
axim

aal 2 kaarten per voorstelling op een bestelform
ulier!  

Theaterdiner R
estaurant Sm

akelijck
Restaurant Sm

akelijck, H
arderw

ijkerstraat 14 in Putten, verw
elkom

t u ook dit seizoen graag w
eer voor het theaterdiner. D

it diner kost €
 24,50 en is 

uitsluitend te boeken in com
binatie m

et een voorstelling in Theater Stroud. O
p het bestelform

ulier (z.o.z.) staat in de laatste kolom
 aangegeven voor 

w
elke voorstellingen (bij het bezoek aan de voorstelling van die avond hebt u dan recht op een gereserveerde zitplaats voorin de zaal) dit theaterdiner 

w
ordt aangeboden. K

aarten zijn verkrijgbaar bij VVV Putten en bij Restaurant Sm
akelijck. U

 kunt de theaterdiners ook online boeken via w
w

w
.

theaterstroud.nl en via de w
ebsite van Restaurant Sm

akelijck. D
e aanvangstijd van het theaterdiner is 18.00 uur. 

P
raktische inform

atie

- 
D

e voorstellingen t/m
 9 decem

ber 2017 vinden plaats in H
et K

oetshuis op Landgoed Schovenhorst, G
arderensew

eg 93, Putten. Vanw
ege het 

beperkte aantal plaatsen op die locatie adviseren w
ij u om

 tijdig te reserveren. Vanaf 20 januari 2018 vinden de voorstellingen plaats in de nieuw
e 

theaterzaal van Stroud, Brinkstraat 91 in Putten.
- 

K
aarten voor de voorstellingen en de theaterdiners kunnen w

orden besteld via w
w

w
.theaterstroud.nl en bij VVV Putten.

- 
 Plaatskaarten besteld bij het VVV-kantoor dienen voor de voorstelling te w

orden afgehaald en betaald. Let u goed op de aanvangstijden!  
D

e theaterdiners beginnen om
 18.00 uur bij Restaurant Sm

akelijck, H
arderw

ijkerstraat 14 in Putten.
- 

G
ereserveerde plaatsen voor abonnem

enthouders w
orden tot 5 m

inuten voor aanvang van de voorstelling vrijgehouden. K
om

 dus tijdig!
- 

Bent u verhinderd een voorstelling bij te w
onen? U

w
 toegangsbew

ijs is niet persoonlijk, u m
ag uw

 kaartje doorgeven aan een ander.  
G

ekochte kaarten w
orden niet teruggenom

en.
- 

H
et is tijdens de voorstellingen verboden te fotograferen en film

-, video- of geluidsopnam
en te m

aken.
- 

M
obiele telefoons dienen tijdens de voorstellingen uitgeschakeld te zijn.

- 
U

itsluitend Podium
-theaterbonnen w

orden geaccepteerd als (deel)betaling voor uw
 toegangsbew

ijs. U
 kunt bij ons pinnen.

- 
O

nze w
ebsite: w

w
w

.theaterstroud.nl
- 

Vragen over kaartverkoop etc tel. 0341- 351285.
- 

Secretariaat Theater Stroud  tel. 0341-351285.t

Kerkstraat 63 - Putten  -  tel. 0341-356725 
www.tropicalputten.nl

Woensdag 
Tropicaldag!

Bij aanschaf van 
een bonuspas 

tot 50% 
bonus!

Comfortabel 
zonnen 

v.a. € 2,00

VOOR AL UW
DAGELIJKSE
GROENTEN
EN FRUIT



BLANKESPOORPUTTEN.NL

Wij bieden verwarming, sanitair, loodgieterswerk dakbedekking,  

warmtepompen, zink- en koperwerken en service- en onderhoud voor 

particulieren, bedrijven, instanties en aannemers.

Naast onze werkzaamheden kunt u bij de VDK Groep terecht voor al uw 
energievraagstukken, installatiewerkzaamheden, elektrawerkzaamheden, 

beveiligingstechniek, schilderwerk en projectinrichting.

LOCATIE
P

U

T

T

E

N

AANNEMERSBEDRIJF

Aannemersbedrijf G.G. Aalten BV / Putten / www.ggaalten.nl

Bouwen met zekerheid

Bedrijfspanden Agrarische stallenWoningen (Rijks)monumenten

TimmerfabriekRenovatieVerbouwNieuwbouw
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Contact
Algemeen & kaartverkoop:
administratie@theaterstroud.nl
PR & Marketing:
pr@theaterstroud.nl

Social media
     /TheaterStroud
     @theaterstroud
     /TheaterStroud

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Theater Stroud behoudt zich het recht 
voor om voorstellingen te verplaatsen of 
annuleren. Voor actuele informatie kijk je op 
theaterstroud.nl of onze social media.
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