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Academy of Ancient Music
& Lucie Horsch (blokfluit)

De Dijk
nederpop ZATERDAG 8 DECEMBER, 20.00 UUR
LOUNGE OPEN: 19.00 UUR DE OOSTERPOORT, GROTE ZAAL
Na 37 jaar toeren geeft De Dijk hun 50e concert in De Oosterpoort.
Ze zijn gretig, gedreven en op zoek. Die honger is geen vanzelfsprekendheid. Huub van der Lubbe en zijn mannen staan dan ook voor
de essentie van hun liedjes: hoop, menselijkheid en een afkeer van
cynisme. Dat maakt het tot een groot geluk dat de groep in december
opnieuw in een busje klimt om hun 50e concert aan ons te geven.

Don McLean

Johan Derksen

KLASSIEK DONDERDAG 28 FEBRUARI, 20.15 UUR
LOUNGE OPEN: 19.15 UUR DE OOSTERPOORT, KLEINE ZAAL

MUZIEK VRIJDAG 11 JANUARI, 20.30 UUR
LOUNGE OPEN: 19.30 UUR DE OOSTERPOORT, KLEINE ZAAL

Blokfluitcapriolen van een Edison-winnares
Lucie Horsch doorbreekt met aanstekelijk enthousiasme alle
vooroordelen die over het instrument blokfluit bestaan. Met het al
even energiek spelende Academy of Ancient Music vormt Horsch
een onweerstaanbare combinatie. Tussendoor laat dirigent Richard
Egarr met twee klavecimbelconcerten van Bach horen waarom hij een
uitmuntend klavecinist is.

Johan Derksen Keeps the Blues Alive. Via de katoenvelden van Amerika
en legendes als John Lee Hooker, Muddy Waters en B.B. King waaide
de blues via Engeland in de jaren zestig over naar ons land. Met dit
concert houdt muziekkenner Johan Derksen met de beste blueszangers
en muzikanten van ons land The Blues Alive.

Botanical Gardens Tour
MUZIEK WOENSDAG 10 OKTOBER, 20.00 UUR
LOUNGE OPEN: 19.00 UUR DE OOSTERPOORT, GROTE ZAAL
Don McLean brak in 1971 door met de gigantische hit American Pie.
De Amerikaan haalde daarna nog regelmatig de hitlijsten, onder meer
met ‘Vincent’. De singer-songwriter heeft daarnaast ook een immense
invloed gehad op anderen in de muziekindustrie. Zo hebben onder
andere Madonna, Fred Astaire en Elvis Presley een eerbetoon gebracht
aan de singer-songwriter, door een van zijn platen te coveren.

Thomas Acda
Motel

CABARET VRIJDAG 5 APRIL, 20.15 UUR
LOUNGE OPEN: 19.15 UUR DE STADSSCHOUWBURG
Sinds het stoppen van Acda en de Munnik broeit bij Thomas Acda het
idee om een solovoorstelling te maken, maar steeds kwamen er andere
interessante dingen voorbij. Nu is het dan zover en brengt hij in een
muzikale cabaretvoorstelling, begeleid door gitarist David Middelhoff,
verhalen en liedjes over liefde, vriendschap, dood, vallen en opstaan.

Bert Visscher, Arno van der Heyden,
Jan Veldman, Carmen Schilstra,
Frank den Hollander en Alina Kiers
Sneuwitje en een stuk of zeven Dwergen

Rockit
FESTIVAL ZATERDAG 10 NOVEMBER, 16.00 UUR
LOUNGE OPEN: 15.00 UUR DE OOSTERPOORT, HELE GEBOUW
Rockit is een nieuw, avontuurlijk en grensoverschrijdend festival
vol versmeltingen van genres en stijlen. Het festival brengt een mix
van jazz, funk, hiphop, rock en meer en bezorgt je als bezoeker een
opwindende journey into jazz and beyond. Dit jaar brengt Rockit een
geweldige line-up, met o.a. jazz-icoon Pharoah Sanders, GoGo Penguin,
AZIZA (met Dave Holland), STUFF. en Colin Stetson.

Entertainment ZATERDAG 29 DECEMBER, 19.30 UUR
LOUNGE OPEN: 18.30 UUR DE STADSSCHOUWBURG
Dé kerstvoorstelling van het jaar
Deze cast komt in deze donkere koude decembermaand met een
hartverwarmende familievoorstelling. Sneuwitje en een stuk of zeven
Dwergen is een vermakelijke recht-voor-z’n-raap-show zonder
spelregels, maar met liveband en pakkende liedjes. Tijdens een
ontmoeting tussen Sneuwitje en Robin Hood met zijn kleine vrienden,
komen onderwerpen aan de orde die de pret aan het eind van het jaar
behoorlijk kunnen verzieken.

Marvellous

Superhelden Saga Musical Happening

Yvonne vd Berg

Musical VRIJDAG 8 FEBRUARI, 20.15 UUR
LOUNGE OPEN: 19.15 UUR DE STADSSCHOUWBURG

Datum + nadere informatie volgt

Na het overdonderende Watskeburt?! de musical volgt Marvellous,
de eerste superhelden saga musical happening ter wereld. In
deze muzikale, grappige, spannende én ontroerende ode aan het
superheldengenre wordt de vraag gesteld wat het inhoudt om
een superheld te zijn. Dit gebeurt met een flinke knipoog naar de
succesvolle superheldenfilms: vliegen, vlammen, ijs en explosies.

Masterclass

‘Discover the classics’. Tijdens deze masterclass neemt klassieke muziek expert Yvonne
v/d berg je mee in de wereld van de grote
componisten. Rode draad zijn topstukken
die dit seizoen in De Oosterpoort te horen
zijn.

Gemiddeld één keer in de maand
ontmoet u elkaar tijdens uiteenlopende
voorstellingen en concerten in
De Oosterpoort of de Stadsschouwburg.
Bij het lidmaatschap zit inbegrepen:

Machine de Cirque

Het leven opnieuw uitvinden
Circustheater VRIJDAG 26 APRIL, 20.15 UUR
LOUNGE OPEN: 19.15 UUR DE STADSSCHOUWBURG
Machine de Cirque uit Canada doet overal ter wereld de monden
openvallen van verbazing. De vijf acrobaten annex clowns annex
muzikanten worden in deze poëtische en humorrijke show
geconfronteerd met een wereld zonder televisie, auto’s of computers.
Dat betekent veel acrobatiek, manipuleren en jongleren met wat de
mannen zoal her en der opdiepen. In Machine de Cirque wordt niet
alleen het circus opnieuw uitgevonden, maar ook het hele leven.

•
•

11 Bijeenkomsten
Eersterangs plaatsen voor de voorstellingen uit
het Business Club programma
• Toegang tot de besloten Business Lounge, inbegrepen:
• Vrij gebruik bewaakte garderobe
• Ontvangst met koffie en luxe lekkernijen
• Champagne en luxe hapjes tijdens de pauze (indien er
		 geen pauze is dan schuift dit door naar de nazit)
• Nazit inclusief luxe hapjes
• Gratis parkeren
• Jaarlijkse feestelijk diner met alle leden van
de Business Club.
• Gehele jaar vermelding op onze website met logo en link
• Gehele jaar vermelding op banner entreehal De Oosterpoort
• Voorrang in de voorverkoop (max. 4 kaarten per voorstelling)
• Diverse privileges en aanbiedingen
• Korting op verhuur van ruimtes voor
vergaderingen, congressen en bedrijfsfeesten

Het Lidmaatschapspakket is te verkrijgen in diverse vormen:

NNT en Guy Weizman
Brave New World 2.0

toneel donderdag 16 mei, 20.15 uur
lounge open: 19.15 uur de stadsschouwburg

Brave New World 2.0, is een loflied van Rik van den Bos op de muur,
het prikkeldraad, de spyware en het afweergeschut, gebaseerd op
de beroemde dystopische roman Brave New World (1932) van Aldous
Huxley. Een dystopie is het tegenovergestelde van een utopie: geen
prachtig vergezicht van een mooie, nieuwe en ideale wereld, maar
een angstbeeld van de verschrikkingen die ons nog te wachten staan.
Mensen zijn er dol op, want een dystopie laat zien dat het in onze
chaotische wereld eigenlijk nog meevalt: het kan altijd erger.

pakket I: 1 persoon

€ 875,-

per theaterseizoen

pakket I: 2 personen

€ 1.700,-

per theaterseizoen

pakket II: 4 personen

€ 3.200,-

per theaterseizoen

pakket III: 6 personen

€ 4.740,-

per theaterseizoen

pakket IV: 8 personen of meer

op aanvraag

per theaterseizoen

Belangrijke informatie:

•
•
•
•
•
•
•

Het lidmaatschap loopt van september 2018 t/m juni 2019
Indien u later instapt wordt een voorstel op maat gemaakt
Lidmaatschap is bedrijfsgebonden
Indien u als lid zelf niet naar de voorstelling gaat kunt
u de namen van uw gasten aan ons doormailen,
wij vangen uw gasten op
Wijzigingen in het programma voorbehouden
Geconsumeerde drankjes tijdens de nazit worden
op rekening nagefactureerd
De vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW en gelden
voor het seizoen 2018-2019

Feestelijk Diner
Datum + nadere informatie volgt
Diner om het seizoen feestelijk
af te sluiten met alle Businessclubleden. Om lekker te eten en gezellig na
te praten over wat er is geweest en wat
voor moois er komen gaat.

De Oosterpoort & de Stadsschouwburg
Afdeling Publiek & Zakelijk
050-3680204 | zakelijk@opsb.groningen.nl
de-oosterpoort.nl/zakelijk

