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Tips van de programmeur
Wat kan jij als muzikant, dj of organisator?

WAT VOOR CONCERTGANGER BEN JIJ? 5
Doe de test!

Wie haalde Bokoesam naar Vlaardingen?
De motor achter de machine!
De tofste events op een rijtje

Wat luisteren zij?
Niet te missen

Rockers testen Spa Geel

Hé, ben je op
zoek naar

een nieuwe
woning?

Ook voor jou is er een hypotheek binnen een week.
Het zijn gekke tijden op de woningmarkt. Je kunt geen weken wachten op zekerheid.
Daarom bieden wij een hypotheek binnen een week.

Ga naar rabobank.nl/hypotheekbinneneenweek
Een aandeel in elkaar

staan, hebben allemaal de potentie om
door te breken. Als ze straks in de
grote zalen en op festivals staan, kun jij
mooi zeggen dat je ze ‘nog in De KF’
hebt gezien. Zo speelden Dotan en De
Likt hier een paar jaar terug.”

TIM TIPT ZE
Tim is programmeur bij De Kroepoekfabriek.
Waar krijgt hij het warm van dit najaar?
Is dat nou lastig, bands boeken? Wat
doe je zoal?
“Kort gezegd is het mijn taak om maandelijks
een gevarieerde, toffe programmering
samen te stellen. Dat kost meer tijd dan
je misschien denkt! Mijn mailbox puilt uit
van aanbod; veel artiesten willen hier
optreden. Daarnaast houd ik zelf natuurlijk
ook in de gaten wat er speelt en welke
nieuwe of juist bekende bands met interessante dingen bezig zijn. Een luxeprobleem? Misschien, maar om een goede
keuze te kunnen maken, moet je zoveel
mogelijk luisteren, contacten leggen en,
uiteindelijk, onderhandelen over kosten
en aanverwanten. Soms is dat appeltjeeitje, bij andere shows heeft het afstemmen
wat meer voeten in aarde.”

Waar ga je van gloeien als je de
agenda bekijkt?
“Ik ga hard op Rock ’n Rollercoaster op
7 oktober. Dat is een indoor festival met
de vetste rockbands uit binnen- en buitenland. Keiharde in your face punk en rock
’n roll. Met Fleddy Melculy, Black Bone
en NEED plus nog meer bands.
Niet alleen op het podium, nee, héél De
KF wordt gebruikt.”
Stel: je kent De KF niet. Maar je bent
wel benieuwd. Wat is jouw gouden tip?
“Kom dan vooral naar een van de Nieuwe
Vangst avonden. Hier programmeren
we nieuwe muziek met als voorwaarde dat
het, behalve goed is, ook lekker in het
gehoor ligt. De bands en artiesten die hier

Bands, leuk. Maar wat nou als je met
je maten of vriendinnen gewoon
schandalig lekker uit je dak wilt gaan?
“90’s NOW en Hitmachine! 90’s NOW om
onbeschaamd mee te zingen met hits
van toen. Van The Spice Girls tot Anouk,
The Bloodhound Gang tot Guus Meeuwis
en alles daar tussenin. En De Hitmachine
spreekt voor zich: hier komen alleen
maar hits voorbij. Van alle tijden, soms
mash-ups of remixes.”

COLUMN

Tot slot: hoe wordt je programmeur?
Welk vakkenpakket moet je kiezen?
“Ik adviseer je om wakker te blijven tijdens economie en wiskunde, aangezien
je jezelf suf rekent met percentages en
marges. Nederlands en Engels zijn verdraaid handig. Maar vooral: muziek!
Luister van alles. Oude muziek, nieuwe
muziek, ga veel naar concerten, drink
bier met muzikanten of ga zelf in een
band. Bij alle andere vakken kan je propjes schieten. Of niet."

Van 2000 tot 2005 speelde ik gitaar
in het punkrockbandje The Apers.
We deden het heel aardig. Touren door
Europa en de Verenigde staten.
Af en toe eens op een groot festival
als Lowlands spelen. We hadden
zelfs een clippie op MTV. (Ja, lieve
mensen van onder de 25, vroeger
lieten ze op die zender muziekvideo’s
zien. De M in MTV staat zelfs voor
‘Music’. Leuk weetje, niet?)

JERRY HORMONE

Echte punkers (hanenkam, uitkering,
speedverslaving) vonden ons maar
sell-outs. Die dachten dat wij bakken
met geld verdienden.
Was het maar zo’n feest. Na aftrek van
de percentages van management en
boekingskantoor, de salarissen van de
geluidsman en de chauffeur, bushuur,
benzinegeld en de kosten van het
repareren dan wel vervangen van gesloopt instrumentarium, bleef er per
optreden ongeveer 25 euro de
3
neus over. Haalde je ’s nachts
op weg terug naar huis bij de
pomp een chocomel, een broodje kaas
en een pakkie peuken. Had je je verdiensten van die dag er dus al praktisch doorheen gejast.
Om rond te komen werkten de andere
drie overdag braaf op kantoor. Iets wat
ik vertikte. Dus ik had geen huis,
sliep bij mensen op de bank, vrat de
chips en Marsen die ik na optredens
uit de backstage meenam om niet te
verhongeren.

foto: Fleddy Melculy

WINNEN! EEN JAAR LANG GRATIS TOEGANG!
De letters in de gekleurde hokjes vormen, na een beetje husselen,
een woord. Heb je ‘m? Mail je oplossing en je naam, telefoonnummer
en e-mailadres voor 1 oktober naar info@kroepoekfabriek.nl.
Houd onze Instagram en Facebook in de gaten voor de winnaar!
Horizontaal
3. De moeder aller festivals
5. De grote namen van morgen
8. De tofste stad van Nederland
9. Het gloeit!
10. 14 oktober
12. Hetgeen waarvan iedereen hoopt dat hij
in februari toch echt rijdt
13. Artiest, maar ook wat je in je portemonnee hebt
14. Zonder hen geen licht en geluid
16. Ons biertje van de tap
17. “ ‘t Hep erop gestaan, dus het is waar!”
20. Hier post je foto’s en video’s op
23. De rivier waar Maassluis, Schiedam en
Vlaardingen aan liggen
24. Bandje kijken, biertje drinken
25. Hier maak je kroepoek van
Verticaal
1. Muziek voor echte rebellen
2. Het Vlaardingse festival in augustus
4. Boze-mannen-muziek
6. Als je dit goed doet, kopen veel mensen een kaartje
voor je evenement
7. Betalen om iets te lenen. Kan je ook met De KF!
11. Hét feestje tijdens Koningsdag, Halloween en
Oud en Nieuw
15. Een grunge band
18. Waar je hoogstwaarschijnlijk muziek via luistert
19. Hoofdsponsor
21. De vrijwilligers van de KF
22. Wellicht de meest dansbare muziek van allemaal

In 2005 was ik klaar met de armoede.
Ik was 22 en ging met vervroegd
punkrockpensioen. Speelde enkel nog
wat in bandjes voor de lol. Maar ik zou
het nooit meer voor het echie doen,
nam ik me voor. Maar ja, goede voornemens…
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Over tien minuten word ik opgehaald
met het busje. Ik moet vanavond optreden met The Jerry Hormone Ego Trip.
De vijftigste show van het jaar denk ik.
En ik heb net effe m’n balans gecheckt.
Ik kan vannacht op de terugweg nog
precies een chocomel, een broodje kaas
en een pakkie peuken kopen.
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Jerry Hormone is professioneel schrijver
en muzikant. Momenteel scheurt hij
door het land met The Jerry Hormone
Ego Trip. Met Nederlandstalige teksten
en muziek die klinkt als The Troggs
met Wim T. Schippers op zang. Liedjes
over tederheid, de Kaketoekan, een medicijnman, en zusjes van vrienden die
stout, stout, stout zijn.

TEST

TEST

Ah

je bent blogger/
muziekjournalist.
Je weet; je bent
zo goed als
je laatste
ontdekking...

WAT VOOR MUZIEKLIEFHEBBER BEN JIJ?

TEST

De KF is er voor iedereen die van muziek houdt. Niet alleen voor jongeren, ouderen,
metalheads of de hiphopliefhebber. Niet overtuigd? Doe onderstaande test om uit te
vinden welk programma item je écht niet mag missen.. of dat je misschien toch beter
thuis kunt blijven.

Oh yeah!

jij bent muzikant, DJ
of organisator!
Zoek eens contact met
onze programmeur.

Ja, ik kan
niet zonder.

Muziekhater
pur sang,
Sla deze krant maar
dicht. Mocht je er met
iemand over willen
praten: onze deur staat
altijd open! Of neem
een kopje kamillethee.
In elk geval, sterkte!

Nee, liever
doodse stilte

HOUD JE VAN MUZIEK?

JA
Nee,
ik schrijf
erover

JA

Organiseer je
wel eens feestjes
of werk je
bij een label?

maak je
zelf
muziek?

NEE

Nope! Maar DWDD,
IPA’s en 3FM of Pinguin
Radio zijn mijn ding.

Hee Onbescheiden
Columbus!

Jij houdt van bandjes
checken. Nieuwe Vangst en
Tokoloko zijn jouw ding.
Daar vind je o.a. de grote
namen van morgen.
Kan jij mooi zeggen dat
je er al bij was toen ze
nog in De KF stonden.

Je volgt de nieuwste releases
op spotify, koopt vinyl, kijkt
graag DWDD en luistert
3FM of Pinguin Radio en
drinkt hippe IPA’s.

Yeah,
that’s me!
Ja, ik
maak
het zelf

Ga snel naar onze agenda
en kies maar uit die muzikale
snoepwinkel!
Kijk op pagina 10!

Nee,
niet echt

Wat is je
favoriete
radio-station?

Nee, overdrijven
is ook een kunst

Radio 2
3FM
Sublime
Funx

Okee, dan heb je een brede smaak.
Je hebt een zwak voor rock, punk,
pop, dance, hiphop, hard of zacht.

Helemaal
spot-on,
maar ik sta
voor alles
open!

Jij hebt kroepoek
in je oor!

Ja,
opzich wel

Radio 10 gold,
100% NL, 538,
Q-music,
Skyradio

concert!

kroeg!

Kroegtijgert!

Kom Tokoloko en KF Allstars
eens checken.
Bandje kijken, biertje drinken!
Helemaal gratis
(het bandje dan hè).
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Ga fietsen
met je
Top 40!
Heb je een
emmertje
voor mij?

... wil dat
eigenlijk wel!

Betrapt!
Dus je houdt van de hitjes?
Frans Bauer, De Toppers en
Paul Elstak rekenen we ook goed.

Dus je krijgt
graag nieuwe
muziek in je
schoot geworpen?

JA!

...ik heb een hekel
aan muziek

Nee, mag
niet van mijn
buren en...
Uhh...
Jawel!

TRUTH! Maar bespaar
me de experimentjes.
Ok, je moet kiezen:
kroeg of concert?

Sure?
Geef je nooit
een badkamerconcert?

Jaaa, hits
en herkenning!

Wat de boer
niet kent, dat vreet ‘ie niet.
Jij wil een feest der herkenning.
Check onze agenda voor
tributebands en De Hitmachine

NEE!

HALLO MUZIKANTEN!
JOUW EP-RELEASE
Stel je brengt een plaat of clip uit, dan kun je Tim altijd een mailtje sturen op tim@kroepoekfabriek.nl. Wel eventjes geluid en links
toevoegen natuurlijk!

DOE MEE MET DE
ULTIEME COVERAVOND
Meedoen is belangrijker dan winnen. Tijdens KF Allstars bundelen muzikanten uit de regio de krachten om hun perfecte versie
van songs te brengen. Het thema verschilt per editie, de samenstelling van muzikanten op het podium per nummer.
Benieuwd? Meld je dan aan voor Facebookgroep Muzikanten
uit Vlaardingen e.o.

GEEF MUZIEKLES

 voor muzikanten

Ben je muziekdocent en heb je wel ﬁjne leerlingen maar geen
ﬁjne ruimte? Be our guest! Bij De KF huur je lesruimte met ﬂexibele tijden en tegen een schappelijke prijs.
Zoek contact met Odair Brito via odair@kroepoekfabriek.nl

DE STUDIO IN

 ook voor DJ's!

De KF heeft een geluidsstudio. Hier kunnen solo-muzikanten maar
ook complete bands op professionele wijze tracks opnemen
(en mixen). Mét technicus! Ben je dj? Upgrade dan je skills en
reserveer de muziekstudio voor jouw oefensessies op onze dj-set:
een Pioneer DJM-2000 en twee CDJ-2000’s. Met het volume op
11 ongestoord pompen!

RECEPT:
JE EIGEN KF PARTY
Men neme: een briljant idee voor een feest,
bandavond of andersoortig event, een ﬂinke
dosis zin om dit zelf of samen met De KF te
organiseren en een bak energie om dit tot een
succes te maken.
Dat zijn dé perfecte ingrediënten voor een
smakelijke vulling van het KF-programma.
Waarmee je te allen tijde natuurlijk bij KFprogrammeur Tim kunt aankloppen. Hoe dan?
Zie hier het recept voor jouw eigen KF-party:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Lees het interview met de jongens van GLOW
ter inspiratie.
Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt en ga
zitten/liggen/hangen/rennen en laat je fantasie
de vrije loop. Hoe ziet dat feest/die bandavond
van jou eruit?
Welke acts (DJ’s/bands) ga je benaderen?
Reality check 1: als je antwoord op vraag
3 ‘Justin Bieber’ is, of ‘Queens of the Stone
Age’, moet je even overnieuw beginnen
(we geloven dat alleen op het moment dat ze
hier aankloppen).
Vergeet niet af en toe je geniale hersenspinsels
op te schrijven. Anders is alles voor niets geweest.
In De KF passen 300 man/vrouw. Waarmee trek
jij bezoekers over de drempel? Omkopen telt
niet (of nou ja, moet je zelf weten, maar je zou
er in theorie ook iets aan over kunnen houden
als je het echt goed doet, dus beslis zelf maar).

7.

Realitycheck 2: waarom zouden deze mensen
naar jouw party komen? Wat maakt het uniek?
8. En ja, avantgardistische black-operametal met
Mongoolse keelzang is vrij uniek, maar dat
bedoelen we niet.
9. Staat alles op papier? Mooi. Maak hier een
leesbaar en compleet verhaal van. Andere
mensen moeten het ook begrijpen.
10. Slaap er een nachtje over. Lees je plan nog een
keer.
11. Vind je het nog steeds een goed idee en denk je
dat dit echt een succes zou kunnen zijn?
Check.
12. Ja? Dan moet je toch echt eens contact
zoeken met Tim! Stuur hem snel een mailtje
op tim@kroepoekfabriek.nl.

Als we het hebben over ‘getting shit
done’, dan kunnen we niet anders dan
aankloppen bij de mannen achter hiphopevent GLOW. Ben (Bokoedro) en
CY klopten een tijd terug aan bij De KF
met de wens om een hiphopfeest te
organiseren. Inmiddels is GLOW een
succes. Tijd om te checken wat deze
boys nu eigenlijk drijft!
We gingen om de tafel met
Individuals-frontman CY.

INTERVIEW GLOW
CY! Brand los: wie ben jij?!
“De meeste mensen kennen mij als Cry of Young Cry
en als lid van de hiphopgroep Individuals.
Ik ben 20 jaar en studeer HBO Communicatie.”

staan. Dat smaakte naar meer. Na de eerste tracks
volgden al snel de eerste optredens. We kregen de
hoop dat het ook écht iets zou kunnen worden. En het
wordt inderdaad steeds serieuzer."

Waar komt die passie voor hiphop vandaan?
“Vroeger kreeg ik cd's van Eminem van mijn moeder en
ik werd altijd blij als Outkast op de radio kwam. Naarmate ik ouder werd ging ik steeds meer hiphop luisteren
en checkte ik dagelijks nieuwe tunes en ontdekte allemaal
rappers waar je vroeger in het cd-tijdperk niet zo snel
op zou komen.”

Ben en jij zijn de drijvende krachten achter GLOW.
Wat is GLOW?
"Ben is, toen hij pas 15 was, naar De KF gestapt met dit
concept. Dat alleen laat al goed zien waar GLOW voor
staat: jong talent ontdekken. Nederland heeft een bruisende scene van jonge boys die allemaal hun ding
doen en die ook heel graag willen optreden. Wij geven
ze een podium en het publiek een leuke avond. GLOW
is ook gezellig. Geen ‘uit-de-hoogte’ bullshit. Je kan
gewoon met je favo artiest een praatje maken.

Je bent onderdeel van de groep Individuals en
treedt regelmatig op. Waarom wilde je dat podium
op? En hoe ben je begonnen?
“We maakten gewoon voor de grap muziek en onze
vriendengroep voelde ‘het’. Op een bepaald moment
dachten we: ‘dit klinkt wel heel hard! Waarom proberen
we niet echt iets te bereiken? Laten we het opnemen.’
Die tunes die we zelf maakten, hadden we op repeat

Wat is de reden dat jullie zelf een hiphopfeest wilden organiseren? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
"Omdat er bijna niks is voor jonge boys. In Nederland
moet de nieuwe wave hiphop nog een beetje op gang
komen en GLOW was er vroeg bij, vind ik zelf. Jongeren

HUUR DE KF
De Kroepoekfabriek is te huur! Heb je een
locatie nodig voor je Super Sweet Sixteen feestje, ga je trouwen, zoek je een locatie voor een
originele bedrijfsborrel of wil je De KF afhuren
voor je eigen band? Dat kan! Er is ruimte voor
zo’n 300 man, personeel en technici hebben
wij in huis.
Interesse? Neem contact op met Odair via
odair@kroepoekfabriek.nl of 010 4455580.
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van all over the place komen naar De Kroepoekfabriek
om andere jonge boys of chicks te checken. De start
is te danken aan Ben (dikke shoutout voor hem!). Het is
zijn idee. We hadden wat op papier gezet, gemaild en
gebeld. Niet veel later zaten we met de programmeur om
de tafel en bespraken we line-ups."
Hoe is de taakverdeling binnen GLOW?
"Ben en ik zorgen voor de line-up en het bereiken van
de doelgroep. Het KF-team doet de formele dingen zoals contracten, productie en online marketing.
Alles wat we doen, bespreken we met elkaar, via de app
of in meetings."
Tot slot: wat zijn de toekomstplannen en -dromen?
"Sowieso weer een uitverkochte zaal met een
Amerikaanse headliner! Geen bizar grote artiest, maar
een Sahbabii of een Lil Wop zou wel dope zijn."

KROE...
Ook vet belangrijk worden?
Hou jij ook zo van live muziek? Ja? En lijkt het je wel
wat om een paar keer in de maand in een
professioneel poppodium te werken? Kom dan bij de
Kroe! We zijn altijd op zoek naar vrijwillige Kroe om
artiesten backstage in de watten te leggen,
fanatieke barhelden en licht- geluidstechnische

“Je ontdekt onwijs veel
nieuwe, toffe bands.”
– Bodette Riedijk (19), TechniekKroe

“Dankzij De Kroepoekfabriek ben
ik veel meer met muziek gaan doen:
ik leer nieuwe muziek kennen en
ga naar concerten en festivals met
andere Kroeleden. Ook heb ik mijn
huidige vriendin hier leren kennen!”
– Adwin van Gerven (27),
vrijwilliger bij de ServiceKroe

wonders. Ervaring niet vereist, die doe je wel op! Wij bieden:
een toffe omgeving waar je veel leert, vriendschappen
opbouwt, nieuwe bands ontdekt en véél muziek ontdekt
en natuurlijk gratis entree en consumptiemuntjes!

“Het leuke van de FotoKroe is
dat iedere fotograaf zijn eigen
stijl heeft en de kans krijgt om
die verder te ontwikkelen”
– Ton Delfos (58), FotoKroe

“Ik heb veel nieuwe muziekstijlen
leren kennen én waarderen. En het
is altijd gezellig!”

– Edgar Meyer (28), oud ServiceKroe

Interesse? Check www.kroepoekfabriek.nl/kroe en meld je aan!
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Okkie was al dj toen jij
nog in je luier rondkroop!
Hij stond op plekken als
Lowlands, Nighttown,
Eurosonic/Noorderslag en
veel meer. Bij De KF geeft
hij elke drie maanden een
dj-workshop. Beginner
tot vergevorderd: iedereen
leert van deze ‘master of
the wheels of steel’.
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PLAATJESPRAAT! DE BASICS VAN HET DJ’EN

1
2
3

Een dj-set bestaat uit een mixer en twee of meer spelers;
dit is een speler. Op elke speler kan je één nummer tegelijk
afspelen. Je bepaalt hierop vooral het tempo en startpunt
van de track. Alles wat voor de linker speler geldt, geldt
ook voor rechter spele
speler.
Dit is de mixer. De mixer verbindt de spelers en stuurt
signaal uit naar het geluidsysteem. Op de mixer speel je
vooral met volume en effecten. Centraal staan de vier
kanalen (de cijfers). Op elk kanaal kan een speler worden
aangesloten. Dat kan de speler zijn die hier ziet, maar
ook een platenspeler voor vinyl.
Via het selectiescherm kies je het nummer. Dat kan vaak vanaf
een usb-stick, sd-kaart, of cd. Eenmaal gekozen: de ‘waveform’
laat het verloop van de geselecteerde track zien. Ook zie je het
tempo (beats per minute) en zaken zoals de resterende tijd.

4
5
6
7
8

Deze knoppen (cue points) laten je het gewilde startpunt
van de track kiezen. Met speciale software kan je deze
vooraf al bepalen.
Yes, die herken je wel! De play-knop is de groene.
Die oranje? Dat is de cue-knop. Die zet je gelijk terug op
het gekozen startpunt.
Het jog-wheel. Afhankelijk van de instellingen kun je hiermee heel erg precies een bepaald punt in het nummer opzoeken of gaan scratchen. Ook gebruik je deze vaak om,
als een track net te snel of te langzaam loopt, deze weer
goed te zetten.
Dat is ‘m: de beruchte ‘sync-knop’. In één keer zet je het
nummer synchroon met de track op de andere speler.
Sommigen vinden dit valsspelen en zijn van mening dat
een goede dj dit op gehoor moet doen.
De pitch control. Daarmee verhoog of verlaag je het tempo
van een track.
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En hier krijg je gewoon
je eerste tips van hem,
helemaal GRATIS!

Dit zijn alle instellingen voor het betreffende kanaal.
Van boven naar beneden:
A. De
D e ‘trim’ of ‘gain’ bepaalt de versterking van het
geluidssignaal; de lichtjes ernaast geven aan in welke
mate. Tip van de pro’s: niet continu in het rood houden.
Wordt het niet mooier door!
B. Equalizer met treble, mid en bas. Daar kan je de hoge, midden- en lage tonen juist mee versterken of wegdraaien.
C. De cue-knop. Die gebruik je om het geluid naar je koptelefoon te sturen waarna je het nummer klaarzet om
gehoord te worden door het publiek.
D. Pas als deze omhoog gaat (en knop nummer 10 open
staat) gaat het volume open en kan het publiek de muziek op dit kanaal horen.
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De ‘master’. Hier bepaal je het volume van wat hetgeen het
publiek hoort. Voor het volume geldt: ook hier niet continu
in het rood houden, of je moet van schel houden.
Smaakt ‘t naar meer?
Kijk dan eens op kroepoekfabriek.nl/workshop. Daar staat
altijd wel een dj-workshop ingepland! Leer je mooi alle
kneepjes van het vak. Ook voor gevorderden natuurlijk.

...POEK!
KF hoogtepunten 2011-2017

Meer zien? Check de beeldverslagen op onze Facebookpagina!
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NAJAAR 2017 MET METALLICA, AC/DC EN PANTERA
…maar dan net effe anders. Deze drie legendarische
bands krijgen op zaterdag 23 september een smerig
goed eerbetoon tijdens de METAL TRIBUTE NIGHT.
Aangevuld door het lekkers dat Shaking Haze heet.

foto: Bettie Serveert

WEDDEN DAT 'T ROCKT?

Gillende gitaren, dreunende drums en beestachtige
baslijnen; dat is wat je op je bord krijgt tijdens ROCK ’N
ROLLERCOASTER INDOOR FESTIVAL op 7 oktober.
Gewapend met hilarische comedy-metal bewijst Fleddy

Melculy dat Belgen vet grappig zijn. Gek van Iron Maiden?
Dan mag je Order of the Emperor echt niet missen.
NEED mag dan misschien uit de 020 komen maar wees
maar blij dat ze 010 aandoen met hun stevige rock.
De mannen van Black-Bone komen ook efkes vanuit
Eindhoven om in De KF de boel plat te spelen. The
Forbidden Wizards, LIJGER en The Heart Monitors
vullen de tweede stage, de ‘rockruimte’. Oh, en voor
de liefhebbers; RONIN TATTOO kalkt de hele avond
mensen vol met permanente plaatjes.

WEDDEN DAT JE DANST?

met de beste plaatjes uit die tijd. Het tofste feestje voor
iedereen die nu ineens beseft dat de eighties aanvoelen
als gisteren!

Vier Halloween op 27 oktober in De Kroepoekfabriek
met DE HITMACHINE: HALLOWEEN. Verheug je alvast
op zwartgallig griezelige gruwelijke mix van pop-, dance-,
rock- en hiphophits uit afgelopen decennia. Wel verkleed
komen dus, anders ben je saai!

Kneiterharde kicks kom je tegen tijdens FRENCHKICKZ
AND HARDER op zaterdag 14 oktober. Dan is er alle
ruimte voor frenchcore, terror en hardcore met onder andere Marcus Decks en Unproven.
Voor iedereen die heftige heimwee heeft naar de tijd dat
je telefoon nog een snoer had en gabbers hip waren, is er
90’S NOW op zaterdag 18 november. Een prettige muzikale wervelwind met alles dat de nineties zo goed maakte!

Nog niet genoeg? Kom dan op vrijdag 22 september naar
T-99. Deze band maakt swingende rootsrock met invloeden
uit de jazz en blues die je als een ietwat smerige stoomlocomotief op volle snelheid tegemoet dendert.

Als je tiener of twintiger was in de eighties, dan moét de
naam Earth and Fire wel een belletje doen rinkelen. De
band rondom Jerney Kaagman (die ene van Idols) gooide hoge ogen in die tijd. Tijdens MY GENERATION: AN
INVITATION TO EARTH AND FIRE op vrijdag 13 oktober
wordt een groots live eerbetoon aan de band gecombineerd

DE KF SERVEERT BETTIE SERVEERT
EN THE MYSTERONS
In oktober staan The Mysterons op het menu. Een bord
vol lekkere trippy pop en rock met Indische invloeden.
Nog harder gaan? Spendeer dan wat ekkies aan tickets
voor Bettie Serveert op vrijdag 8 december! De band
rondom Carol van Dyk staat al een lang tijdje aan de top
en tourde onder andere met Jeff Buckley en Dinosaur
Jr. Kaarten gaan hard, dus gas d’r op.

Meer van de underground techno, acid en house?
Dan kan je TOTAL CONFUSION echt niet missen op
16 december.
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WEDDEN
DAT JE 'T
KENT?
Wat de boer niet kent, dat vreet ‘ie niet. Dus dat is
smullen geblazen met deze tributes. Op zaterdag 28
oktober rijden we paard op de prairie en varen we tussen de alligators, want THE HILLBILLY MOONSHINERS
gaan de hele avond nummers van Mumford & Sons
spelen, in een bluegrassjasje. Trek je cowboyhoed maar
uit de kast!
Grungeband GREEN LIZARD brengt op vrijdag 3 november een ode aan die andere grungeband: Nirvana.
Natuurlijk komen alle hits voorbij, maar het onbekendere
werk wordt zeker niet vergeten. Een must see voor elke
Nirvana-fan.

Ooit gehoord van dat
Engelse bandje ‘Pink
Floyd’? Nee? Prima,
dan door naar pagina 9!
Echter, als je alleen bij
het horen van de naam
al ﬂashbacks van de
‘shrooms’ hebt, dan moet
je er bij zijn op zaterdag
9 december met FLOYD
FLOWER PROJECT.
Dat belooft een eerbetoon
van formaat te worden!

Johnny Cash live zien kan helaas niet meer, maar de
Amerikaanse tributeband CHURCH OF CASH komt op
vrijdag 10 november wel érg dicht bij ‘The Man in Black’.
Volgens de kenners de beste Cash-tributeband ter wereld.

Zie voor alle ticketprijzen ons programma op pagina 10.

illustratie: Sebastiaan de Ruiter

foto: Floyd Flower Project

Heb jij een passie voor muziek?

KADE40 GEEFT JE DE RUIMTE
KADE40 werkt samen met o.a. de volgende muziekpartners:
• QPercussion - drum
• Gitaarschool Vlaardingen - (bas)gitaar
• Wenda Vlieger - harp
• Davinia Rijsdijk, Ingrid Snakkers - piano
• Jan de Ligt - saxofoon
• Naylan Heiland, Roosje Slooter/Villa Voice zang, alle leeftijden

STUDIO G...
...MAAKT MUZIEK
...VLOGT OVER MUZIEK
...MAAKT RADIO
...VERZORGT OPTREDENS

Heb je al ervaring en heb je behoefte aan coaching of vind je
het gewoon leuk om samen muziek te maken?
Doe dan op donderdagavond mee met KADE40 Open Studio.
Voor meer informatie, tijden en prijzen kijk je op:
www.kade40.nl/cursus/muziek

STUDIO G BESTAAT UIT LEERLINGEN VAN LENTIZ | GEUZENCOLLEGE. SAMEN
MET DOCENTEN EN WORKSHOPGEVERS ZORGEN ZIJ VOOR SPECTACULAIRE
MUZIEKRITMES, RADIO EN OPTREDENS.

KADE40, Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen, tel. 010-460 20 11, www.kade40.nl

WIL JE MEER WETEN OF EEN OPTREDEN BOEKEN?
KIJK OP WWW.GEUZENCOLLEGE.NL

www.geuzencollege.nl
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DE FAVO SPOTIFY-LIJSTJES VAN…

Willy Tjon Ajong

gitarist van Green Lizard

Guardians of the Galaxy – The Complete Mixtape

Adwin van Gerven vrijwilliger
Spotify Weekly en Release Radar
‘Hier ontdek ik veel releases en nieuwe muziek, gebaseerd op mijn huidige favorieten. Vervolgens plaats ik de
beste nummers in een Muzileaks-lijst, zo kan ik nieuwe
en toffe bands op mijn blog Muzileaks plaatsen.’

Elroy Timmermans

Marketing en Communicatie

Tarantino’s Movie Soundtrack Playlist
‘De ﬁlms van Quentin Tarantino zijn vrijwel allemaal pareltjes, maar vooral de muziek steekt er met kop en
schouders bovenuit: soul, disco, gruizige funk, country,
rock ’n roll en RnB. Alles heeft een bepaalde ‘coolness’
en is heerlijk zwart!’

Fleddy Melculy
GOE VUR IN DEN OTTO SOUNDSYSTEM
‘Onze ‘brothers from another mother’ van GOE VUR IN
DEN OTTO weten als de beste waar ge naar moet luisteren. From old shit to new shit. Only good shit!' De
allerbeste platen waar je veels te hard van gaat rijden.’

‘Hier staan geweldige nummers op. Geen overgeproduceerde tracks, geen ‘millennial whoop’ (check Youtube,
red.), zoals je die de laatste vijf jaar teveel hoort. Gewoon dynamische, vaak analoge opnames: juweeltjes!’

Puck Steenbergen

Medewerker Publiciteit

All Out 80s
‘80’s synth, rock, new wave met een klein snufje foute
pop hier en daar, dat is waar je mij dolgelukkig mee
maakt. Het waarderen van muziek uit deze kleurrijke era
is me met de paplepel ingegoten en ik denk niet dat het
me ooit gaat vervelen!’

Tim van Dorp

Coördinator Programma & Promotie

Discover Weekly
‘Eerlijk gezegd luister ik niet heel veel naar afspeellijsten.
Maar, soms zet ik Discover Weekly op, ik vind het altijd
leuk om nieuwe muziek te ontdekken! Of ik luister een
lijst van het festival waar ik naar toe ga (bijv. Lowlands,
Best Kept Secret of ES/NS).’

Martin van der Meer

Vrijwilligerscoördinator & Horeca

De Oliebollenbbqmix
‘Omdat je hoofd er ‘zo’ van gaat!’ #headbangingbanana

Ruben Hoeke

topgitarist en artiest

The Joshua Tree van U2
‘Ik doe niet aan Spotify en playlists, maar ben van de
platen. Je zou het niet verwachten van een ‘bluesrocker’
maar The Joshua Tree is toch echt een van mijn favoriete albums. Goede drums, ballads, ritmes en gitaarlicks:
pure kunst!’

Mischa den Haring

van T-99

RUMBLE - LINK WRAY
‘Dit is een playlist, vernoemd naar het eerste nummer
ervan, met alleen maar coole muziek. Er staan klassiekers op maar ook obscure B-kantjes van bekende en onbekende artiesten. En het schiet van sixties surf over
naar oude ska, blues, rock ‘n roll en soul. Een erg gemêleerde playlist met shit we dig!’

Lisanne van der Linden zangeres bij Skapiche?!
The Essential Ska
‘Zoals de naam misschien al doet verklappen, is dit een
lekkere lijst vol uptempo ska(punk) van de laatste 20
jaar. Voor zowel de echte klassiekers als leuke nieuwe
ontdekkingen op het gebied van ska is dit echt een dikke
aanrader. Lekker dansend door je woonkamer, deze lijst
maakt zelfs het huishouden leuk!’

PROGRAMMA NAJAAR 2017
VR 22.09

€ 11,00

ZA 23.09

€ 10,00

VR 29.09

GRATIS

ZA 30.09

€ 10,00

ZA 07.10

€ 14,00

VR 13.10

€ 15,00

ZA 14.10

€ 10,00

VR 20.10

€ 6,00

ZA 21.10

€ 8,00

VR 27.10

€ 7,50

ZA 28.10

€ 10,00

VR 03.11

€ 10,00

ZA 04.11

gratis

VR 10.11

€ 12,50

VR 17.11

€ 10,00

ZA 18.11

€ 8,00

VR 24.11

gratis

VR 8.12

€ 16,00

ZA 9.12

€ 8,50

VR 22.12

gratis

WO 27.12

€ 7,50
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T-99 rootsrock
METAL TRIBUTE NIGHT #2 THE ART OF PANTERA E.A. metal, hardrock
TOKOLOKO MXRCXL + GORGEOUS GORILLA EFFECT + MEER rock
GLOW LEAFS, WAKEEM + MEER hiphop
ROCK ‘N ROLLERCOASTER 2 FLEDDY MELCULY + MEER rock ‘n’ roll
MY GENERATION tribute/soul
FRENCHKICKZ AND HARDER frenchcore
NIEUWE VANGST KITA MENARI indiepop
WTF FEST! SPIDERCREW, ONLY ATTITUDE COUNTS + MEER hardcore/punk
HITMACHINE HALLOWEEN mashups, hits
THE HILLBILLY MOONSHINERS PLAY MUMFORD & SONS bluegrass, pop
GREEN LIZARD A TRIBUTE TO NIRVANA rock
KF ALLSTARS coversessies
CHURCH OF CASH + LOS RANCHEROS country, rockabilly
NIEUWE VANGST THE MYSTERONS indierock, pop
90’S NOW 90’s only
285 BOOKINGS NIGHT PENDEJO + SUPPORT rock, metal
BETTIE SERVEERT alt rock, pop
FLOYD FLOWER PROJECT Pink Floyd tribute
TOKOLOKO MET O.A. VENHILL + SPACEBAR + SLAVERY FARM rock, pop
DAG VAN DE POPQUIZ popquiz

KIJK VOOR MEER PROGRAMMA OP KROEPOEKFABRIEK.NL
KONINGIN WILHELMINAHAVEN ZZ 2A | 3134 KG VLAARDINGEN | tel. 010-4455580 - DE KF, JE ZIT ER ZO!
Kom je uit Schiedam, Maassluis of Rotterdam? Vlaardingen lijkt dan misschien ver weg, maar dat valt mee. Je bent zó in
De KF! Je pakt (vanaf februari 2018) de metro en stapt op Vlaardingen Centrum uit. Tot die tijd stopt bus 713 bij die halte.
Vanaf Vlaardingen Centrum is het nog geen 300 meter lopen! Let op onze grote gele ‘KF’ op de zijgevel, die zie je al van ver.
Vlaardingers kunnen met bus 56 (halte Liesveld en dan een stuk lopen) of 57 (halte Vlaardingen Centrum). Met de auto kan
ook, parkeren is gratis. En voor de sportieve muziekliefhebber: fietsen kan natuurlijk ook.

Wil jij een steentje bijdragen en De Kroepoekfabriek steunen?
Als Dikke Vriend of Hele Dikke vriend sponsor je 25 of 50
euro per jaar en krijg je daar allemaal toffe dingen voor
terug! Denk gratis kaartjes, een exclusief

BIERTEST MET
CROWJANE
De mannen achter rockband CrowJane (Corvin, Sean,
Marcel en Rene) lusten graag een pilsje. Volgens de
andere drie is Rene soms zelfs een regelrechte biersnob.
De hoogste tijd dus om ons assortiment eens te testen
met dit prettig zooitje rockers. Na wat gekeuvel over albums,
planningen en andere zaken, wordt de eerste ronde
ingeschonken. Voor de goede orde: de heren zijn geblinddoekt en hebben dus geen idee wat we inschenken.

RONDE 1 – VEDETT IPA
Corvin
Sean
Marcel
René

Doet me denken aan Vulcaan.
*Drinkt lekker door*
Hij is erg hoppig… op een goeie manier!
Volgens mij proberen ze een IPA na te doen.
*DINGDINGDING* Het is een Vedett IPA.
Corvin Is dit echt een IPA?
Sean
Ja blijkbaar wel.
Corvin Nou dat ligt dan aan je smaak… dingen.
Marcel Papillen?
Corvin Papillen ja. Zou wel balen als ik dit had gekocht.
René Toch een IPA?! Goed geprobeerd.

EINDOORDEEL
Gemiddeld: 7
Corvin 5  Sean 7,5  Marcel 8  René 7

RONDE 2 - LEFFE BLOND
Corvin
Sean
Marcel
René

SOWIESO LEFFE BLOND! Zeker zoet.
Lekkere bek vol.
Ik weet het niet hoor. Is het witbier? Zo voelt het.
Jaaahoor dit is Lentebok! Heb het er niet zo mee.
Sorry jongens, maar Corvin had het gelijk goed.
Corvin Yessss, lekker man. Ja, deze krijgt een goed cijfer.
Sean
O, nou hij is wel zoet, voelt een beetje
als een maaltijd.
Marcel Toch geen wit dus.
René Meh, ik hoor Corvin spinnen van genot,
maar ik heb het niet zo op oubollig Belgisch.

EINDOORDEEL
Gemiddeld: 7+
Corvin 8  Sean 7  Marcel 7,5  René 6,5

Dikke Vrienden feest en een vernoeming op de Vriendenmuur in De KF.
Met jouw bijdrage kunnen we een mooier programma maken,
onze vrijwilligers opleiden en nieuwe talenten een podium bieden.

RONDE 3 - JUPILER 0.0%
Corvin Dit is niet de normale Vulcaan toch? Hij is erg
maltig. Als dit lentebok is, is het echt jammer.

Sean
Le....Lentebok? Nee toch?
Marcel Superlicht.
René Gadverdamme. Dit smaakt zoals een natte hond

ruikt. Ik hoop dat het malt is, anders heeft Marcel
erin gepist.
Hahaha, Marcel heeft niet in je glas gepist. Het is Jupiler 0.0%
Corvin Niet zo jammer dus! Niet echt mijn ding.
René Oh, er zit geen alcohol in? Verklaart alles.

EINDOORDEEL Jupiler 0.0% doet zijn naam eer aan:
unaniem een 0,0 wegens gebrek aan alcohol.

RONDE 4 - VULCAAN AMBER

RONDE 6- VULCAAN WIT

Corvin Best aardig. Sterke smaak staat me tegen.
Sean
Dit is sowieso normale Vulcaan (Amber, red.)
Marcel Geen gewone Vulcaan denk ik, misschien

Corvin
Sean
Marcel
Corvin
Sean
René

Lentebok….?
Het is mouterig. Ietwat waterig. Slobbert wel
lekker door! De Mammoet verkopen jullie niet toch?
Het is inderdaad Vulcaan Amber!
Corvin Oei. Niet zo consistent dan. Drink ‘m vaker en vond
hem nu niet zo. Wel lekker caramellige nasmaak.
Sean
Jaaaaaa, zie je wel. Lekker dan!
Marcel O. Had ik in ieder geval de brouwer goed, maar dit
is niet zo lekker.
René Oke, gewone Vulcaan? Niet verkeerd.

René

EINDOORDEEL
Gemiddeld: 6,9
Corvin 6,5  Sean 8  Marcel 6  René 7+

Beetje waterig. Als het warm is: perfect zomerbiertje.
LEKKER! 6,5
Stevig! Lekker.
Volgens mij vinden jullie alles lekker na zes biertjes.
Als het maar bier is toch?
Het enige wat ik hierbij denk is: ‘It’s like making love
in a canoe. Fucking close to water!’
Marcel ‘t is dat ik geen bierbrouwer ben René, zeikerd.

EINDOORDEEL
Gemiddeld: 6,5
Corvin 6,5  Sean 6,5  Marcel 7+  René 6-

DE WINNAAR VOLGENS CROWJANE
VULCAAN LENTEBOK – 7,4
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RONDE 5 - VULCAAN LENTEBOK
Corvin
Sean
Marcel
René

Kweenie hoor. Lekkerder dan de vorige.
Lekker! Proeven jullie ook banaan?
Lentebokkie?
IK WEET HET! *neemt nog een slok* of… niet.
Tien punten voor Marcel! Het is inderdaad een
Vulcaan Lentebok.
Corvin Heel lekker nu ik meer proef! Goedgekeurd.
Sean
Zie je wel, banaan.
Marcel JA EINDELIJK! Lekkuuur.
René Ik vind het niet tegenvallen, maar hij kan smaakvoller. Ik neig naar een zesje.
Marcel René jij hebt te veel noten op je zang, niet zo
kritisch jongen.
René (lachend) - Marcel, je kan ook gewoon je muil houden.

EINDOORDEEL
Gemiddeld: 7,4
Corvin 7,5  Sean 7,5  Marcel 8  René 6,5

Colofon Tekst Puck Steenbergen, Marie-Claire van Zoest, Renée Hartog, Elroy Timmermans, Jerry Hormone
Eindredactie Renée Hartog, Elroy Timmermans Ontwerp Studio Auke Triesschijn
Foto’s Ron van Rutten, Arjen Scholl, Jan de Vries, Patricia Verploegh Chassé, Johan Sonneveld, Hans Anderson, Renato Verweij, Anja de Bruijn
Met dank aan Rabobank Rotterdam, Skullture Tattoo, Kade40, Dok99, De Stadsgehoorzaal, Geuzencollege, CY Mateman, Sebastiaan de Ruiter

“IKZ-GELOOF DAZZIK DIE LAATZTE
HET LEKKURSTE-VIN...”

Leer je stad kennen in

gehoorzaal
seizoen 17/18

*

*

Bestel nu je kaarten
op stadsgehoorzaal.nl

Zo 20 augustus | vanaf 12:00u

Dinsdag 31 oktober | 20:15u

Za 16 december | 20:30u

Vrijdag 9 februari | 20:30u

Zaterdag 7 april | 20:30u

OPENING CULTURELE
SEIZOEN

SARA KROOS

SCROOGE (CJV)

ANDERMANS VEREN

KARSU

€

Gratis toegankelijk
Zomerterras

*
Wo 6 september | 20:15u
SWEENEY TODD

€

29,00 inclusief consumptie
Musical

*
Zondag 17 september | 13:30u
HANS & GRIETJE
DE MUSICAL

€

23,00 inclusief consumptie
Cabaret

*
Vr 3 & za 4 november | 20:15u
Zondag 5 november | 14:00u

VLAARDINGS MUSICAL
GEZELSCHAP - REVUE

€

*

19,50
Musical / Vlaardings
Product

Woensdag 8 november | 20:15u

16,00 (jeugd) / 18,50
Jeugd 4+

*
Wo 20 september | 15:00u & 20:30u
SOS EARTH - 99%
WEERBAAR VLAARDINGEN

€

€

16,00 inclusief consumptie
Interactief toneel

YOUP VAN ‘T HEK

€

25,00 inclusief consumptie
UITVERKOCHT
Cabaret

*
Zaterdag
aterdag 11 november | 20:00u
VLAARDINGEN GEEFT

€

25,00
(Benefiet) / Feest van
het Jaar!

*
Vrijdag 22 september | 20:15u

*

ELLEN TEN DAMME

Zaterdag 18 november | 20:30u

€

28,50 inclusief consumptie
Muziektheater

*
Zaterdag 30 september | 20:15u
DUTCH EAGLES

€

24,00 inclusief consumptie
Muziek

*
Vrijdag 6 oktober | 20:30u
TALK OF THE TOWN

€

*

4,00
Talkshow / Vlaardings
Product

Za 7 oktober | 14:00u & 16:00u

BUURMAN & BUURMAN

€

16,00 (jeugd) / 18,50
Jeugd 3+

*
Do 12 oktober | 20:15u

TINEKE SCHOUTEN

€

38,00 inclusief consumptie
Cabaret

*
Vrijdag
rijdag 27 oktober | 20:15u
OG3NE

€

UITVERKOCHT

34,00 inclusief consumptie
Muziek

*
Zondag 29 oktober | 14:00u
STADSTERRAS

€

Gratis toegang
Theaterfestival

*
Zondag 29 oktober | 15:00u
BEDROG
(THEATERGEZELSCHAP
DE STOKERIJ)

€

*

19,50
Toneel / Onderdeel
Stadsterras

200 JAAR HARMONIE

€

Gratis toegankelijk
(online reserveren)
Dansfeest

*
Wo 22 november | 13:30u & 16:00u
ERNST, BOBBIE EN DE REST

€

19,00
Jeugd 2+ / Sinterklaasshow

*
Vrijdag 24 november | 20:30u
HENRY VAN LOON

€

19,00 inclusief consumptie
Cabaret

*
Vrijdag 24 november | 19:00u
DUMMIE DE MUMMIE

€

18,50
Jeugd 6+

*
Zaterdag 25 november | 20:15u
TONEELGROEP ONI
(BLIJSPEL)

€

16,00
Toneel / Vlaardings Product

*
Woensdag 6 december | 20:15u

SOUTH AFRICAN ROADTRIP

€

26,00 inclusief consumptie
Muziek

*
Zaterdag 9 december | 20:15u
HET GROOT NIET TE
VERMIJDEN

€

28,00 inclusief consumptie
Muziektheater

€

*

n.n.b
Musical /
Vlaardings Product

Za 23 december | 15:00u & 20:15u

JUN KERSTCONCERT

€

*

15,00
inclusief consumptie
Vlaardings Product

Woensdag 27 december | 15:00u

DE REUZENPERZIK

€

16,00 (jeugd) / 18,50
Jeugd 8+

*
Vrijdag 19 januari | 20:30u
TALK OF THE TOWN

€

*

4,00
Talkshow /
Vlaardings Product

Zaterdag 20 januari | 19:00u

LANG GELEDEN

€

16,00 (jeugd) / 18,50
Jeugd 6+

*
Vrijdag 26 januari | 20:15u

VRIJDAG & SANDIFORT

€

23,00
inclusief consumptie
Cabaret

*
Zondag 28 januari | 14:00u
STADSTERRAS

€

*

Gratis toegang
Theaterfestival

Zondag 28 januari | 15:00u

COMEDY KAFÉ

€

*

14,00 inclusief consumptie
Stand-up comedy /
Onderdeel Stadsterras

Zaterdag 3 februari | 20:30u

EMILIO GUZMAN

€

*

19,00 inclusief consumptie
Cabaret

Zondag 4 februari | 15:00u

HENDRIK GROEN

€

*

32,00
inclusief consumptie
Toneel

Ma 5, 12 & 19 februari | 20:30u

OPERACURSUS

€

45,00 (voor 3 avonden)
Theatercollege

*
Za 16 december | 13:00u & 16:00u

*
Vrijdag 9 februari | 19:00u

BRANDWEERMAN SAM

SHOCK

€

*

16,00 (jeugd) / 18,50
Jeugd 2+

€

*

22,00 inclusief consumptie
Thrillermusical / Jeugd 12+

€

18,50 inclusief consumptie
Cabaret

€

19,50 inclusief consumptie
Muziek

*
Vrijdag 16 februari | 18:30u

*
Dinsdag 10 april | 20:00u

LUST MET
MARJOLEIN MEIJERS

JOCHEM MYJER

€

45,00 (incl.
driegangenbuffet)
Kleinkunst en Eten

*
Zondag 18 februari | 15:00u
SIMON & GARFUNKEL
ACOUSTIC

€

18,50 inclusief consumptie
Muziek

*
Vrijdag 23 februari | 20:30u
40UP

€

20,00
Dansavond

*
Zaterdag 3 maart | 20:30u
LIGCONCERT / PHILIP GLASS

€

23,00 inclusief consumptie
Klassieke muziek

*
Vrijdag 9 maart | 20:15u
PIETER JOUKE

€

19,00 inclusief consumptie
Cabaret

*
Zaterdag 10 maart | 20:15u

ROB DE NIJS, 75-JARIG
JUBILEUM

€

32,00 inclusief consumptie
Muziek

*
Zondag 11 maart | 15:00u
OPERAPARTY

€

20,00 inclusief consumptie
Opera

*
Vrijdag 23 maart | 20:30u
DE FRANSSE EIJKEL

€

19,00 inclusief consumptie
Cabaret

*
Zondag 25 maart | 14:00u
STADSTERRAS

€

Gratis toegang
Theaterfestival

*
Zondag 25 maart | 15:00u
FOEI

€

*

11,50 (jeugd) / 14,00
Jeugd 5+ / Onderdeel
Stadsterras

Vrijdag 6 april | 20:30u

TALK OF THE TOWN

€

*

4,00
Talkshow / Vlaardings
Product

€

*

Verschillende rangen
Cabaret / Nieuwe Luxor
Theater Rotterdam

Vrijdag 13 april | 20:15u

ABSOLUTELY FLOYD

€

19,00 inclusief consumptie
Muziek / Pink Floyd Tribute

*
Zaterdag 21 april | 20:15u

RICHARD GROENENDIJK

€

26,00 inclusief consumptie
UITVERKOCHT
Cabaret

*
Vrijdag
rijdag 18 mei | 20:30u
JAN ROT

€

19,00 inclusief consumptie
Sex ‘n Drugs & Rot ‘n Roll

*
Zondag 27 mei | 10:00u
PEUTERFESTIVAL

€

*

Gratis toegang
Theaterfestival voor de
de allerkleinsten

Zondag 27 mei | 10:00u & 11:30u

DUIMELOT

€

*

7,00 (jeugd) / 9,00
Jeugd 1+ / Onderdeel
Peuterfestival

Zondag 27 mei | 11:00u

MANNETJES MET
PLANNETJES

€

*

10,00 (jeugd) / 12,00
Jeugd 2+ / Onderdeel
Peuterfestival

Vr 1 & za 2 juni | 20:30u
Zondag 3 juni | 14:00u

ZANGGROEP RATATOUILLE

€

*

15,00
Theaterconcert /
Vlaardings Product

Stadsgehoorzaal
Schiedamseweg 51
Vlaardingen
010 434 05 00
stadsgehoorzaal.nl


*Korting geldt op een select
aantal theatervoorstellingen

