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vrijdag
14 september

2018–2019

Jan Beuving cabaret (try out)

ENTREE

€ 15,-

20:15 uur

H

Rotatie

artelijk welkom in ons nieuwe seizoen. En dit is een speciaal
seizoen voor ons want de Zwaan Cultureel gaat zijn 10de jaar in!
We zullen de komende tijd op feestelijke wijze bij dit jubileum stil
staan. Laat je maar verrassen…

Een rotatie is een wiskundige draai. En dat is precies wat
Jan Beuving doet: hij geeft een wiskundige draai aan de dingen.
De taal maakt pirouettes in zijn liedjes. De logica tolt in zijn
zinnen. Of u duizelig wordt? Dat is niet de bedoeling. Alles
is volstrekt nozel, navolgbaar en benullig. Maar een reispilletje kan nooit kwaad. Zijn vorige programma ‘Raaklijn’
werd jubelend ontvangen door pers en publiek. Hij kreeg
er bovendien de Neerlands Hoop voor, de prijs voor de
cabaretier met het grootste toekomstperspectief.

Wat zijn wij trots op ons programma
voor 2018 – 2019!
Daarbij willen wij allereerst grote dank
uiten aan onze groep vrijwilligers, onze
vrienden en onze sponsors. Zonder
hen zou het niet mogelijk zijn om in
Uitgeest een gevarieerd en goed bezocht
cultureel programma neer te zetten.

actueel aanbod is van gevarieerde en
boeiende films.
De klassieke koffieconcerten op zondagmorgen trekken steeds meer
publiek, dus kom ook eens luisteren bij
deze sfeervolle concerten met professionele muzikanten.

janbeuving.nl

en André Beuving

Met muziek van Tom Dicke.

De theatervoorstellingen zijn gevuld
met bekende en wellicht wat minder
bekende namen. Je kunt onder andere
genieten van goede muziek en cabaret
voorstellingen. Ook is er weer een
familievoorstelling waar jong en oud
zich kostelijk bij kunnen amuseren.
We sluiten het seizoen af met een
theaterdiner, een aanrader!

Neem even de tijd en blader dit programmaboekje door. Er zit ongetwijfeld
iets voor je bij. En koop alvast via onze
website de toegangskaarten. Dan weet
je zeker dat je een plaats hebt in het
leukste theater van Uitgeest.

zaterdag
6 Oktober

Barbara Breedijk en Merel Moistra cabaret

Als vanouds is er elke maand een Open
Podium met afwisselende optredens
van getalenteerde muzikanten en
performers. Altijd weer gezellige en
verrassende avonden, populair bij
zowel de artiesten als het publiek.

MEER INFO

In dit programmaboekje is veel
informatie te vinden maar onze website
is nog completer en actueler. Ga naar
www.dezwaancultureel.nl of kijk eens op
DeZwaanCultureel

FOTO

Maartje ter Horst

13,50

Niet voor de poes
Twee blondines. Twee podiumbeesten. Twee cabaretières.
Een onstuimige, afwisselende avond, waarbij de twee blonde
podiumbeesten van ‘Niet voor de Poes’ ieder 40 minuten
spelen. Dat wilt u niet missen!
MEER INFO

Wij heten je graag welkom!
FOTO BARBARA

Vincent Basler

Bestuur de Zwaan Cultureel

Ongeveer elke 14 dagen kun je bij ons
terecht in het Filmhuis, waar een

ENTREE €

20:15 uur

barbarabreedijk.com

Marjolein, Ada, Vera, Joke en Aafke

muzikaal

FOTO MEREL

Elske Hazenberg

Programma 2018–2019

Schaamteloos, innemend, grappig en oprecht… dat zijn de
dames van ‘Niet Voor de Poes!’. De onorthodoxe krullenbol
Barbara Breedijk staat bekend om haar zwoele zangstem en
improvisatietalent. Ze introduceert haar repertoire op een
aanstekelijke wijze aan het publiek.
De imposante diva Merel Moistra speelt hilarisch cabaret
met een leercurve. Zij kan multitasken; ze zingt, speelt
gitaar en drumt tegelijkertijd.
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zaterdag
27 oktober

Marco Lopes cabaret

ENTREE

€ 15,-

20:15 uur

MEER INFO

theaterbureau–
demannen.nl

zondag
11 november

Saskia Kerkhof

zondag
28 oktober

FOTO HANNEKE

FOTO EVA

Sebastiaan de Grebber
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€ 10,-

Moedt

Magnolia

Is kwetsbaarheid een kracht of juist een zwakte? Hoe stoer is het
om echt te falen? En mag dat als man in deze tijd?
Hoe zit het met de jonge generatie en het geworstel met hun
identiteit? Kan Marco zich nog met hen meten? Waar vindt hij de
rust en de moed, om niet te moeten?

Lisa Ké, Aniek Maren en Eva Wilms vormen het bijzonder mooie
Americana/folk trio Magnolia.

Marco Lopes is cabaretier, theatermaker en acteur.
Vorig seizoen ging Marco met zijn programma Moedt in
première. Nu is het tijd voor de reprise.

MEER INFO

magnoliamusicNL

“Met de fysieke, muzikale intermezzo’s toont hij door een
combinatie van poëzie en banaliteit een groot gevoel voor
theatraliteit.” - Theaterkrant

Hanneke & Eva koffieconcert

ENTREE €

Johan Kezer

10,-

11:30 uur

Ronnie Sentamu

ENTREE

14:30 uur

FOTO
FOTO

Magnolia muziek Americana

zondag
25 november

Drie prachtige dames die een succesvolle carrière als zangeres en songwriter hebben. Je hoort dan ook drie bijzondere
stemmen die, wanneer ze solo zingen, een eigen geluid
hebben. En in harmonie vullen ze elkaar perfect aan in
warmte, sound en precisie.
Anderhalf jaar geleden was de eerste ontmoeting door een
eenmalig optreden met muziek uit de film “Oh brother
where art thou”. Niet lang daarna is deze nieuwe formatie
geboren. Begeleid door zichzelf op gitaar spelen ze hun
favoriete Americana nummers.

Evelien & Charles koffieconcert

ENTREE

€ 10,-

11:30 uur

Hanneke Rouw en Eva van den Dool

Evelien Albrink en Charles van der Steeg

Twee professionals met grote affiniteit voor kamermuziek.
Hanneke speelt op een prachtig instrument, een Duitse cello van
begin 20e eeuw. Eva begeleidt vaak jonge talenten op de piano.

Deze ochtend draait het om eigen werk en improvisaties.
Evelien maakt prachtige gitaarmuziek en Charles bespeelt
diverse blaasinstrumenten.

Op haar zestiende won Hanneke Rouw (1987) een eervolle
vermelding op het Prinses Christina Concours. Hoewel
afgestudeerd microbioloog is haar passie voor de cello zo
groot, dat ze uiteindelijk koos voor een muzikale carrière.
Deze zondagochtend speelt zij samen met Eva van den
Dool (1980). Net als Hanneke studeerde ze af in Zwolle.
Ze begeleidt regelmatig bij concoursen, zoals het Prinses
Christina Concours en het van Weely vioolconcours. Zij heeft
ervaring als correpetitor, vormt een duo met een mandolinespeler en maakt deel uit van een pianotrio.

Evelien Albrink komt uit een muzikaal gezin. Zij kreeg haar
eerste pianolessen van haar zus Regina en volgde later een
gitaarstudie aan het conservatorium. Ze heeft in Spanje les
gehad van de befaamde gitaarpedagoog José Tomás en dat
is in haar spel te horen. Op haar CD “Adiós Mamá” worden
diverse muziekstijlen gecombineerd en zet ze persoonlijke
ervaringen in klank om. Charles van der Steeg speelde in
de band ‘The Bintangs’ en de bigband van John Clayton. Hij
heeft saxofoon en fluit gestudeerd aan het Rotterdams conservatorium en daar later ook les gegeven.

www.dezwaancultureel.nl

FOTO EVELIEN

Mirjam Bikker
FOTO CHARLES

Richard Hartendorp
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vrijdag
30 november

Lavalu theaterconcert

ENTREE €

13,50

20:15 uur

MEER INFO

lavalu.nl
FOTO

Jitske Schols

Een affaire: Klassiek met Pop.
LAVALU in de 21e eeuw flirt met Debussy, Satie en Schubert.
Zij maakten hun songs toen. LAVALU nu.
Alleen. Aan de piano.

Hoe therapie mij niet heeft geholpen en vooral waarom niet.
‘Sofasessies’ is een komische, openhartige en pittige voorstelling
voor iedereen die ooit hulp heeft gehad, het had willen hebben,
of het had kunnen gebruiken.

Componist en performer LAVALU - bekend van Het Pauperparadijs - neemt je mee onder haar huid, daar waar het
licht niet gaan kan. De sfeer is tastbaar. Troost. Dichtbij.
Bezwerend. Kamermuziek voor nu.
In de 19e eeuw werd er zo muziek gemaakt. In salons,
huiskamers; het intieme delen. De kleine zaal is onze salon.
Klassiek op de piano en pop in de zang. Zij gaan met elkaar.

Karlijn Langendijk gitaarmuziek

ENTREE €

15,-

MEER INFO

marianmudder.nl
FOTO

Dario en Misja

zondag
13 januari

Peach
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Jarenlang is Marian op zoek geweest naar de juiste therapie
tegen haar stress gerelateerde klachten en depressies:
reguliere en alternatieve therapieën, - van nlp tot
rebirthing -, talloze workshops en zelfhulpboeken. Ze kreeg
de meest uiteenlopende en bizarre diagnoses. Sofasessies is
een kruising tussen een memoir en een zelfhulpboek over
haar zoektocht in therapieland.
Marian Mudder is actrice (o.a. ‘Baantjer’) en schrijfster
(o.a. ‘Geluksblind’, ‘Volgende keer bij ons’ en ‘Opium’)

SaxYon koffieconcert

ENTREE €

10,-

11:30 uur

SaxYon
Een veelzijdig en dynamisch duo (saxofoon en accordeon),
dat in korte tijd de harten van het publiek heeft veroverd.

Geboren in 1995 en groeide op in Uitgeest. Altijd omgeven door
akoestische gitaarmuziek van haar vader, greep zij op 13-jarige
leeftijd zelf naar dit instrument.

FOTO

€ 17,50

Sofasessies

Karlijn Langendijk

karlijnlangendijk.com

ENTREE

Solitary High

20:15 uur

MEER INFO

Marjan Mudder stand-up therapy

20:15 uur

“Een prachtige, eigenzinnige en bijzonder persoonlijke plaat...
Luisteren!” - Eric Corton

vrijdag
21 december

zaterdag
5 januari

Geïnspireerd door fingerstyle gitaar, klassieke en moderne
concertmuziek schrijft Karlijn nu haar eigen muziek. Ze
deelde het podium met gitaristen als Tommy Emmanuel en
Peter Finger en tourde door heel Europa, China en India.
Haar eerste solo EP “Luna” kwam uit in juli 2017: een
spannende, afwisselende mix van zowel eigen composities
als bekende gitaararrangementen uit haar solo repertoire.

www.dezwaancultureel.nl

MEER INFO

saxyon.com
FOTO

Maan Limburg

Programma 2018–2019

Marijke Schröer en Ellen Zijm (beiden 1987 en afgestudeerd
aan het conservatorium), weten als geen ander de talloze
mogelijkheden van hun instrumenten voor het voetlicht
te brengen. Het duo maakt een ontdekkingsreis naar de
mogelijkheden in klank en repertoire. Deze zoektocht heeft
hen prachtige concertprogramma’s opgeleverd. Omdat er
nagenoeg geen muziek voor deze instrumentencombinatie
geschreven is, werken ze vaak samen met componisten.
Een concert met verhalen achter de muziek en interessante
weetjes over repertoire en instrumenten.
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vrijdag
25 januari

Dorine Wiersma cabaret

ENTREE

€ 13,50

20:15 uur

FOTO

Bertina Slager
& Suzanne Mol

zondag
10 februari

MEER INFO

FOTO

Mankes
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De Andersons kleinkunst

ENTREE

€ 15,-

20:15 uur

Gaan we katten?

Hier Dooft Niets

Niet eerder liet Dorine zo begeesterd van zich horen. Met rake
verbale, maar vooral muzikale klappen slaat ze vrolijk om zich
heen en zet ze haar nagels in het leven van vandaag.

De Andersons bruisen, verstillen, ontroeren, passioneren en
laten je niet meer los. In hun sprankelende theaterconcert
‘Hier Dooft Niets’ gaat het over verwondering. Een begrip dat
ze opnieuw ontdekten toen ze een nieuwe huisgenote kregen:
de jongste non van Nederland.

Want er valt een hoop te katten. Bijvoorbeeld op mensen
met een vermeende glutenallergie, op brutale senioren
die denken dat de hele wereld om hen draait en op de
vele BN’ers waarvan niemand weet waarom ze BN’er zijn
geworden. Zoals we van Dorine mogen verwachten, zit
ook deze voorstelling weer vol met vakkundig geschreven
teksten in de traditie van Kees Torn, Ivo de Wijs en Drs. P.

deandersons.nl

Mankes Indie-folk

zondag
3 maart

ENTREE €

12,50

14:30 uur

mankesproject.nl

zaterdag
23 februari

MEER INFO

FOTO

Roxanne Hellevoort

De Andersons nemen je mee in een hartstochtelijk en
humoristisch theaterconcert over opnieuw beginnen en
de luiken openen. Met liederen en verhalen vol levenslust,
liefdeslust en troost trekken ze ten strijde tegen de onverschilligheid. Elke voorstelling nodigen ze ook een gast uit
die zijn of haar verwondering deelt met De Andersons en
het publiek.

Trio Tarantella Speciaal koffieconcert

ENTREE €

10,-

11:30 uur

Mankes

Trio Tarantella Speciaal

Een sfeervolle, dynamische mix van donkere folk met lichte
fado-invloeden en een rafelig randje. Poëtisch en filmisch.

Een mooi concert met het Trio Tarantella, samen met sopraan
Marja Schmitz en alt Judy Schouten. Dat wordt genieten van
juweeltjes uit de klassieke liedkunst.

In november 2013 besluiten singer-songwriters Selma
Peelen en The Weak And The Strong hun krachten te
bundelen in MANKES. Aanvankelijk bedoeld als project,
maar inmiddels vormt de band de hoofdmoot van hun
muzikale leven. In 2017 wordt MANKES verrijkt met
drummer/percussionist Peter Kahmann.
MANKES heeft op uiteenlopende podia gespeeld: van
de Melkweg in Amsterdam tot festivals, huiskamers en
dakterrassen, door binnen- en buitenland, waaronder
Engeland, Duitsland, Zweden en Noorwegen. En in
oktober 2017 ons eigen Open Podium!
www.dezwaancultureel.nl

MEER INFO

wimrijnsburger.nl/triotarantella.html
FOTO

Rolf ten Hulsen

Programma 2018–2019

Pianist Wim Rijnsburger, klarinettist Joop Klaassen en
fluitiste Annet Westerink vormen het trio. Ze zijn professionele musici, die vooral plezier hebben in met elkaar
muziek maken. Zij maken zelf arrangementen van bekende
vocale en instrumentale werken. Tussen de stukken door
wordt er iets over de muziek verteld. Kortom, de muziek
wordt in een context geplaatst. Samen met de zangeressen
worden duetten van Dvorák, Brahms, aria’s van Händel en
Mozart en een beroemd gedeelte uit Hänsel und Gretel van
Humperdinck uitgevoerd.
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zondag
10 maart

familievoorstelling

Gijs van Rhijn, Japke Hartog & Ronald Jonker

ENTREE

€ 10,-

14:30 uur

vrijdag
12 april

Oeloek cabaret

ENTREE

€ 15,-

20:15 uur

Peter en de Wolf

Droeftoeters

Van opa mag Peter absoluut niet door het tuinhekje naar buiten.
Veel te gevaarlijk. Maar Peter is nieuwsgierig en gaat toch het
weiland in. Daar staat hem een spannend avontuur te wachten.

Droeftoeters is een hilarische achtbaan van krankzinnige
dialogen, muzikaal vuurwerk en visueel spektakel.

Vertelkunstenaar Gijs van Rhijn, bassist Ronald Jonker
en pianiste Japke Hartog frissen het alom geliefde
sprookje van Prokofjev uit 1936 op en vullen het aan met
nieuwe kinder-kleinkunstliedjes. Swingende liedjes die
op speelse wijze het landschap beschrijven, dromerige
liedjes om heerlijk op te dommelen; stuk voor stuk
brengen ze Peter en zijn vrienden opnieuw tot leven in
deze swingende familievoorstelling.

MEER INFO

De voorstellingen van Oeloek barsten letterlijk van de
energie. Je valt van de ene verbazing in de andere en je staat
altijd op het verkeerde been. De idiote figuren vliegen je
om de oren en je vraagt je af: hoe krijgen ze het verzonnen?

oeloek.nl

Anne van Zantwijk

Droeftoeters is een ode aan de wannabe, de brulaap, de
blufkoning, de tofdoener, de patjepeeër, de blaaskaak en
al die andere prutsers die denken dat ze heel wat zijn. Ze
blazen ze nog één keer hoog van de toren, voordat ze naar
beneden struikelen.

zondag
14 april

Beth & Flo koffieconcert

FOTO

Voor iedereen vanaf 3 jaar

zaterdag
23 maart

´ wereldmuziek
LUKIC

ENTREE €

15,-

20:15 uur

MEER INFO

Ton Gelsing
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10,-

11:30 uur

Da te nema

Pianistes met een ‘vleugeltje’ theater!

Het kwartet rond de Bosnische zanger/gitarist Mile LUKIĆ is van
uitzonderlijke kwaliteit en graaft met Da te nema nog dieper naar
de kern van de muziek die rechtstreeks van hart tot hart vloeit.

Twee pianistes die het liefst concerten geven die niet alleen
concerten zijn. Als pianoduo Beth & Flo maken Elsbet Remijn
en Claudette Verhulst een klassiek recital vrolijk en verrassend!

Na een succesvol debuutseizoen komt LUKIĆ nu met
een gloednieuw programma getiteld Da te nema (Als jij
er niet was).

Verhalen vertellen, flirten met het publiek en ondertussen
muziek van Brahms, Ravel, Rachmaninov en andere
componisten laten horen – dat is wat Beth & Flo het liefste
doen. Zo treden ze op in theaters en concertzalen, maar net
zo lief juist op plekken waar klassieke muziek nooit klinkt.
Elsbet en Claudette studeerden klassiek piano. Ze leerden
elkaar kennen in de klas van Rian de Waal op het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag.

koperenkees.com
FOTO

ENTREE €

MEER INFO

bethflo.com

Da te nema is een enorm afwisselend programma met eigen
muziek en parels uit de mediterrane, Balkan- en zigeuner
muziek. Luisteren naar de muziek van LUKIĆ is als een
droomvlucht over de meest geliefde landschappen die de
wereldmuziek kent.
www.dezwaancultureel.nl

FOTO

Jenny Audring

Programma 2018–2019
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Programma
zaterdag
11 mei

Peter Faber kleinkunst

2018–2019
ENTREE

Open Podium

€ 13,50

20:15 uur

75 Hoera!

DATA OPEN PODIUM

Hangen of Leven!
Leven is een werkwoord. Je lijf is je voertuig, je Ferrari. Je hart
de motor, je adem de brandstof en je mind de TomTom.
En jij bent de bestuurder... een leven lang!

MEER INFO

www.dezee.nl

Een uit Peter Fabers praktijk geboren interactief programma.
Sleutel woorden: levenslust, humor, energie, gouden tips,
inspirerend en vitaliserend voor iedereen die het Leven wil
Vieren van eerste kreet tot laatste zucht!

FOTO

De Zee Productions

zaterdag
1 juni

2018
zaterdag
22 september
20 oktober
17 november
15 december

Op Verhaal theaterdiner

ENTREE €

40,-

18:30 uur

2019

Het Dahldiner
Een schrijver die, behalve voor kinderen, ook voor volwassenen
schreef èn een kookboek op zijn naam heeft? Dat is Roald Dahl!
In het Dahldiner proeft u beide in een smakelijke afwisseling van
gerechten uit zijn kookboek en Dahls beroemde verhalen.

zaterdag
19 januari
16 februari
16 maart

MEER INFO

opverhaal.nl

Tussen de gangen door worden zijn meest bizarre, spannende
en grappige verhalen voor volwassenen verteld. Of komen
tussen de verhalen door de smakelijkste gerechten van Dahl
voorbij?? Het wordt, hoe dan ook, genieten!

FOTO

Lieuwe Stins fotografie

20 april
18 mei
15 juni

“Het Dahldiner is een prachtige ervaring: heerlijk eten afgewisseld
met Dahls bizarre verhalen uitgevoerd door meestervertellers
Frank Belt en Marjan Penterman. Een onvergetelijke avond.”

Het maandelijkse Open Podium van De Zwaan
Cultureel staat in de wijde omtrek zowel bij de
artiesten als bij het publiek zeer goed bekend.
In een ongedwongen sfeer en onder het genot van
een drankje en een hapje luistert het publiek naar het
altijd zeer gevarieerde programma.
Het afgelopen jaar heeft men kunnen genieten van
bijvoorbeeld volksmuziek, folk en blues, jazz,
klassieke muziek, koormuziek, dixieland,
goochelaars, dichters en natuurlijk cabaretiers.
Het Open Podium is bedoeld voor allerlei podiumkunsten echter met de nadruk op akoestische instrumenten. De muziek wordt zoveel mogelijk met microfoons
versterkt om het akoestische karakter te behouden.
Iedereen die op redelijk niveau kan zingen en/of
een akoestisch instrument bespeelt kan een plek
op het podium krijgen. In principe is 20 minuten de
standaard tijd, echter bij ruimte in het programma
is extra tijd mogelijk.
Neem contact op met de organisatie als je ook een
plekje op het volgende open podium wilt reserveren
of meer informatie wilt hebben:
openpodiumdezwaan@gmail.com
Aanvangstijd van de Open Podium avonden is 20:30 uur.
Soundcheck is mogelijk van 19:30–20:15 uur.
De zaal is open om 20:15 uur en de muziek start om 20:30 uur.

De toegang is gratis.
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Filmhuis

DATA FILMHUIS

Van art house films tot de betere Hollywood films.

2018

Ongeveer elke 14 dagen kun je bij ons terecht in het
Filmhuis, waar een actueel aanbod is van gevarieerde
films. De selectie gaat van arthouse tot de betere
Hollywood films.

vrijdag
7 september
21 september
5 oktober
19 oktober
9 november
23 november
14 december

2019
vrijdag
4 januari
18 januari
1 februari
15 februari
8 maart
22 maart
5 april
19 april
3 mei
17 mei

Word vriend van
De Zwaan Cultureel
Gewoon doen!

Onze gezellige zaal is regelmatig uitverkocht en we
zullen ook in het komende seizoen weer recente,
interessante films programmeren.
Omdat we een zo actueel mogelijk aanbod willen
aanbieden zijn de films voor dit seizoen nog niet
bekend. Deze worden circa zes weken voor de
speeldatum bekend gemaakt.
Houd de website in de gaten maar ook uw lokale krant.

Word ook vriend van De Zwaan Cultureel voor
slechts € 20,- per jaar en ga met korting naar
de voorstellingen.

Entree Filmhuis € 6,-
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Vriend zijn geeft recht op € 2,50 korting op
één toegangskaart bij theatervoorstellingen
en € 1,- bij een filmvoorstelling georganiseerd
door De Zwaan Cultureel.
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INFO KAARTVERKOOP
Openingstijden
De kassa is geopend 1 uur voor aanvang
van de voorstelling.
Er is een pinautomaat aanwezig.
Vijf minuten voor aanvang van de voorstelling sluit de deur.

Kaartverkoop
• via ons online reserveringssysteem
zie onze website
• vanaf 1 uur voor de voorstelling
indien nog beschikbaar
• vanaf circa 4 weken voor de voorstelling
bij ons verkooppunt:
Boekhandel Schuyt,
Middelweg 139 te Uitgeest
• de genoemde prijzen zijn exclusief
vriendenkorting

Contactgegevens
Adres:

Middelweg 5
1911 EA, Uitgeest

Email:

dezwaancultureel@gmail.com
www.dezwaancultureel.nl
facebook.nl/DeZwaanCultureel

Website:

