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On Tour



Voor ons ligt een bijzonder theaterseizoen. Een seizoen zonder 
vertrouwd theater, maar mét verrassende locaties. Wij gaan door, 
ook zonder De Cammeleur. Natuurlijk uitkijkend naar het nieuwe 
gebouw, maar voor het eerst op diverse plekken in Dongen. Wij 
nemen ons theater mee on tour en daar hebben we zin in. Gaat u 
met ons mee?
 
We beginnen onze reis in Korenmolen Koningin Wilhelmina. In deze 
prachtig gerestaureerde molen worden onze zintuigen geprikkeld 
met de klassieke klanken van de altviool en de gitaar. Ook de 
molenaar is aanwezig om alle gasten met veel plezier rond te leiden. 
Een uniek begin van onze reis!
 
Het Theater on Tour programma zal verder langsgaan bij De Oude 
Kerk, Theater Dongepark, Brasserie de Drie Vissen, VV Dongen, 
’t Schouw en De Heeren van Dongen. 

Ons theaterseizoen eindigt zaterdag 10 juni 2017 op het Heuvelpark. 
Een voorstelling in de buitenlucht! Wij zien voor ons: een zwoele 
zomeravond met de panden van het Heuvelpark verlicht door de 
ondergaande zon. Een hapje, een drankje en de kleine liedjes van 
Bender. Als dat geen bijzondere afsluiter is!
 
Wij zien u graag op onze reis door Dongen!
 

Kaartverkoop
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar 
via www.donckhuys.nl, telefonisch tijdens 
kantooruren en tijdens openingstijden van 
’t Schouw. Indien de voorstelling niet is 
uitverkocht, zijn kaarten ook aan de deur 
verkrijgbaar. 

Pauzedrankje
De toegangsprijs is inclusief een 
pauzedrankje. Dit drankje naar keuze 
(uit ons standaard assortiment), wordt 
in de pauze of bij een doorlopende 
voorstelling na afloop aangeboden. Bij de 
kindervoorstellingen en de lezingen zijn 
geen pauzedrankjes inbegrepen.   

Aanvang
De locaties openen 45 minuten voor 
aanvang van de voorstelling. Bijna alle 
voorstellingen beginnen om 20.15 uur. Bij 
kindervoorstellingen of zondagmatinees 

gelden er afwijkende tijden. Controleer voor 
de zekerheid altijd de aanvangstijd op uw 
toegangskaart of kijk op onze website, 
www.donckhuys.nl.

Kom op tijd!
Laatkomers proberen we, in overleg met de 
productie, nog na te plaatsen in de zaal. Het 
kan dan wel voorkomen dat u achter in de 
zaal plaats moet nemen of moet wachten 
tot na de pauze, om de artiest en het publiek 
niet te storen.

Vrije plaatsen
Ook in het nieuwe seizoen werken wij 
niet met rij- en stoelnummers. U kunt bij 
binnenkomst een vrije plaats uitzoeken.

Rolstoelplaatsen
Maakt u gebruik van een rolstoel? Dan is het 
handig dat wij dat van tevoren weten, zodat 
wij ruimte voor u kunnen reserveren.

Verhinderd
Heeft u een toegangskaart gekocht, maar 
kunt u door omstandigheden toch niet 
aanwezig zijn? Dan kunt u uw kaarten 
tijdens kantooruren, tot een dag voor 
de voorstelling, ruilen voor een andere 
voorstelling of een tegoedbon. De tegoedbon 
is onbeperkt geldig.

Wijzigingen
Wijzigingen in het programma en 
prijswijzigingen zijn voorbehouden. Stichting 
DonckHuys behoudt tevens het recht 
voorstellingen te annuleren of op een 
andere locatie dan aangekondigd te laten 
plaatsvinden. Ook kan besloten worden tot 
gedeeltelijk gebruik van een zaal. 

BESTE DONGENAAR,
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Duo Macondo
Klassiek concert

Achterom
Muzikaal cabaret

Joseph Oubelkas
In samenwerking met Theek5

Rob Scheepers
Uitgescheept (Oudejaarsconference)

Comedy Night Tom Lash
Uit vrije wil (try-out)

Of we op 11/9 zullen genieten van een 
Indian Summer? Dat kunnen we niet 
beloven… Het is wél zeker dat altviolist 
Mikhail Zemtsov en gitarist Enno Voorhorst 
warme Spaanse en Zuid-Amerikaanse 
muziek maken. Mikhail en Enno troffen 
elkaar 6 jaar geleden en toen werd Duo 
Macondo geboren.  Een briljant initiatief, 
want het duo gaf sindsdien veel concerten 
in binnen- en buitenland. Wilt u genieten 
van mooie ritmische muziek die lekker vrij 
gespeeld wordt? Mis dan Duo Macondo in de 
Dongense Korenmolen niet!

Een Comedy Night is lachen, gieren & 
brullen! Tijdens de Comedy Night in 
Brasserie De Drie Vissen komen maar 
liefst vier verrassende comedians voorbij. 
Sommigen maken hun eerste kilometers 
op hun weg naar Carré. De meer gevestigde 
comedians delen hun nieuwste briljante 
vondsten met het publiek. Door de diversiteit 
van de artiesten komen alle actuele en 
tijdloze thema’s aan bod. Variatie troef dus! 
De Comedy Night wordt aan elkaar gegrapt 
door onze Master Of Ceremony, Arjan Kleten. 
U kunt voorafgaand aan de voorstelling 
genieten van een heerlijk 4-gangen diner.

Locatie: Korenmolen Koningin Wilhelmina
Tijd: 15.00 uur
Prijs: € 15,00
Genre: Licht klassiek
Met vanaf 13.00 uur mogelijkheid voor een 
rondleiding in de molen

Locatie: Brasserie De Drie Vissen
Tijd: 19.00 uur diner, 22.00 uur comedy 
night 
Prijs: € 10,00 per ticket of € 35,00 incl. 
4-gangen diner
Genre: Stand Up Comedy

Locatie: De Oude Kerk
Tijd: 20.15 uur
Prijs: € 15,00
Genre: Muzikaal cabaret

Locatie: De Heeren van Dongen
Tijd: 20.15 uur
Prijs: € 15,00
Genre: Cabaret

Locatie: De Heeren van Dongen
Tijd: 20.15 uur
Prijs: € 14,50 per ticket/ 
Groepsticket 4 personen € 48,00
Genre: Lezing

Locatie: VV Dongen
Tijd: 20.15 uur
Prijs: € 15,00
Genre: Cabaret

Hoort u bij het goeie volk? Dan moet u op 
24/9 in De Oude Kerk zijn. Want goei volk 
komt Achterom! In ‘Achterom’ halen drie 
cabaretiers de banden aan tussen Helmond 
en andere plaatsen in Brabant. Waarom? 
Omdat ze als drie zelfbenoemde kruis-
vaarders, Brabant ervan willen overtuigen 
dat Helmond zo gek nog niet is. Kansloos? 
Welnee; Achterom is een opgewekte voor-
stelling waarin de heren met veel gevoel 
voor humor, kostelijke verhalen vertellen en 
smaakvolle liedjes zingen. Over gezamenlijke 
lunchpauzes,  gewonnen en verloren liefdes, 
de do’s & dont’s op middelbare leeftijd, 
muzikanten uit Brabant en dat ene meisje.

Wilt u een bizar levensverhaal horen, met 
een boodschap waar u wat aan heeft? Mis 
dan deze lezing van de Brabantse schrijver 
Joseph Oubelkas niet. Joseph was 
IT-ingenieur totdat zijn leven een 
ongelukkige wending kreeg. Hij werd in 
Marokko zonder bewijs veroordeeld tot 
celstraf, en zat daar onschuldig vast. In  ‘400 
brieven aan mijn moeder’ schreef Joseph 
over deze tijd. In zijn nieuwe boek vertelt hij 
over zijn struggle om een gelukkig leven op 
te bouwen. ‘Omgaan met verandering en 
tegenslag’ speelt een hoofdrol. Joseph leert 
u relativeren en laat zien dat er áltijd een 
keuze is! 

Cabaretier Tom Lash is enorm innemend 
en scherp. In zijn show ‘Uit vrije wil’ vraagt 
hij zich af hoe objectief mensen eigenlijk 
zijn…. Hoe goed zijn ze in het vormen 
van een mening zonder dat anderen ze 
beïnvloeden? Kortom: hoe vatbaar is men 
voor manipulatie? Misschien denkt u nu ‘Ik 
ben daar niet gevoelig voor’. Dan zit u er 
naast. Alleen wilt u dat niet zien. 

Dus wordt het tijd dat iemand u met de neus 
op de feiten drukt en de waarheid door een 
trechter naar binnen giet. Dat gaat deze 
voorstelling met u doen. En u gaat er heen. 
Uit vrije wil.

De Brabantse cabaretier Rob Scheepers 
heeft al heel wat nieuwjaarconferences op 
zijn naam staan.  Na ‘2014, Afgescheept’ 
en ‘2015, Opgescheept’ is het nu tijd voor: 
‘2016, Uitgescheept’. In deze show maakt 
Rob schoon schip. En wat is er fijner dan in 
december alle ballast overboord te gooien, 
en opnieuw te beginnen? Vanaf de veilige 
kade kijkt Rob de in 2016 uitgescheepte 
vloot van failliete voetbalclubs en 
achterhaalde winkelformules na. Hij wuift 
naar gevallen politici en wereldsterren die 
ons ontvallen zijn. Om vervolgens met de 
borst vooruit en de kop in de wind, 2017 
binnen te stappen. Met verse ideeën en 
bruisend van de energie. 



Aanstormend talent Emiel van der Logt 
heeft na de finalistentournee van Came-
retten 2014 de smaak te pakken! Dit jaar 
staat hij met zijn eerste avondvullende 
voorstelling Stop met Huilen in De Geubel. 
In deze voorstelling gaat Emiel werkelijk alle 
kanten op:  Van gek worden van je kinderen, 
tot  geluk, bedrog, de dood en zelfs stelende 
bejaarden. Van lekker luchtig naar zware 
shit - en weer terug. Zonder filter én met een 
grap. Want hoe erg je ook denkt dat je leven 
is… er valt altijd wat te lachen. 

Locatie: De Heeren van Dongen
Tijd: 20.15 uur
Prijs: € 15,00
Genre: Cabaret

Locatie: De Geubel
Tijd: 20.15 uur
Prijs: € 14,50
Genre: Cabaret

Locatie: Dongepark
Tijd: 20.15 uur
Prijs: € 18,00
Genre: Muziek

Locatie: De Heeren van Dongen
Tijd: 20.15 uur
Prijs: € 15,00
Genre: Cabaret

Locatie: ‘t Schouw
Tijd: 20.15 uur
Prijs: € 15,50
Genre: Cabaret

Locatie: Heuvelpark 
Tijd: 20.15 uur
Prijs: € 12,50
Genre: Muziek
Houdt u er rekening mee dat de 
voorstelling in de buitenlucht isDe bourgondische Tukker Thijs, vraagt 

zich in Zleur op humoristische manier af, 
of we niet te druk zijn en ons teveel laten 
meesleuren door trends en de verwachtings-
patronen van anderen. Léven we het leven 
of sleuren we ons naar ons werk? En wat is 
er mis met: gewoon en rustig aan? Waarom 
moet het altijd meer en nooit minder? Sleurt 
Thijs zich naar zijn optredens of vertelt hij 
zijn publiek misschien dat een snufje sleur 
geen kwaad kan? Hoe dan ook, laat u zich 
door Thijs “meezleuren”?

Vrolijk en ontroerend. Uitbundig en melan-
choliek. Het lijken uitersten, toch weten de 
muzikanten van Bender ze moeiteloos te 
verenigen in hun nieuwe liedjesprogramma 
‘BROOS’.  Deze  Nederlandstalige muzikale 
voorstelling gaat over het kleine geluk, 
waarover je je elke dag kunt verwonderen en 
het grote drama dat onvermijdelijk dreigt. 
Speciaal voor Dongen speelt Bender deze 
voorstelling akoestisch.

Christel de Laat
(try-out)

Gerard van Maasakkers en Frank Cools
Maar liefje, nu heb je geen voetjes (reprise)

Mark van de Veerdonk
Kaaskleum (inclusief afterparty RUM)

Emiel van der Logt
Stop met Huilen

Thijs Kemperink
Zleur

Bender
Broos

Dit lachspektakel gaat over Het Menselijke 
Tekort. En dat is tamelijk groot, volgens 
Mark. Na duizenden jaren van geklungel 
moeten wij, mensen, het onderhand maar 
gewoon toegeven: alles wat we aanpakken 
mislukt. Welke oen heeft bijvoorbeeld de 
sleutelhanger bedacht, de uitvinding die het 
mogelijk maakt om al je sleutels in één keer 
kwijt te raken? En wie kwam op het onzalige 
idee om chips te gaan verkopen in ouwe 
tennisbal-kokers? “Kan dat nou echt niet 
beter”, vraagt Van de Veerdonk zich af. In 
Kaaskleum gaat hij op zoek naar structurele 
verbeteringen, ook van het menselijk ras 
zelf.

Na de voorstelling is er een afterparty met 
de band “RUM; Roept u maar!” in de foyer

Christel was zo’n kind dat geen idee had, 
wat ze later zou willen worden. Simpelweg 
omdat ze álles wel wilde worden. Zelfs het 
Paus-ambt leek haar tof. ‘Hoe wilt u com-
municeren? U spreekt geen Latijn!’, zei het 
Vaticaan. ‘Nee, maar ik ben goed met mijn 
handjes en in geluiden,’ antwoordde ze. 
Hoe ze er ook van overtuigd was dat ze elk 
beroep zou kunnen uitoefenen, de wereld 
dacht daar anders over: ‘U past niet in ons 
team.’ ‘Ook niet overdwars of van links erin 
of als dat suftrutje en die slapjanus eruit 
gaan?’ Op die laatste vraag kreeg ze zelden 
antwoord. Christel laat in haar show zien, 
hoe ze wel ingepast had kunnen worden. 
Niet gangbaar, niet logisch, maar wel enorm 
gezellig en grappig.

Als Van Maasakkers en Cools samen zingen, 
gebeurt er wat! De combinatie van Van 
Maasakkers, de muzikale held uit Brabant 
en Cools, gedreven podiumkunstenaar uit 
Gent, heeft velen al kippenvel bezorgd. 
Natuurlijk zingt het duo de prachtige liedjes 
van Van Maasakkers, maar ook liedjes die 
ze het liefst zelf hadden willen schrijven. 
Maar anderen zoals Ramses Shaffy, Bram 
Vermeulen en Louis Neefs waren ze al voor. 
Het programma ‘Maar liefje, nu heb je geen 
voetjes’ gaat gepaard met een lach en een 
traan. Een smartlap dus, maar dan een 
verrukkelijke. 

De heren houden het simpel: wat gitaren 
en ukuleles, misschien een orgeltje en twee 
fantastische stemmen.


