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WELKOM BIJ HET GASHOUDER PODIUM
HET UNIEKE THEATER OP DE UNIEKE LOCATIE

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS

WIJ ZOEKEN VRIENDEN

CONTACT INFORMATIE

Het Gashouder Podium is een gezellig, intiem rond theater met een 
uitstekende akoestiek. Gehuisvest in een echt authentieke gashouder 
(Rijksmonument) op het historische Kalkoventerrein in Dedemsvaart. 

De voorstellingen van seizoen 2019 – 2020 treft u aan in deze brochure.
Wij hopen van harte dat er iets voor u bijzit. Heeft u uw keuze gemaakt? 
Bestel uw kaarten dan via www.gashouderdedemsvaart.nl of gebruik het 
bestelformulier in deze brochure en lever dat in bij onze kassa op donderdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur in de Gashouder. 

Tot 1 juni a.s. ontvangt u € 1,00 per kaartje vroegboek korting.
Veel plezier bij het doorkijken van de brochure en

graag tot ziens in onze mooie Gashouder!

Like onze Facebookpagina, volg het laatste nieuws op onze website of schrijf u in voor 
de Nieuwsbrief van het Gashouder Podium via www.gashouderdedemsvaart.nl.

Wilt u ons werk steunen? Word dan Vriend van het Gashouder Podium.
Als ongesubsidieerde, geheel vrijwillige instelling kunnen wij uw steun goed gebruiken. 
Het Vriendenlidmaatschap kost € 25 p.p. per jaar en biedt aantrekkelijke voordelen.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.gashouderdedemsvaart.nl.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Een aantal van onze voorstellingen 
wordt mede mogelijk gemaakt

door de Provincie Overijssel

Het Gashouder Podium is aangesloten
bij het Overleg Kleine Theaters Overijssel

(OKTO) www.daargajevoorzitten.nl

Bezoekadres 
Kalkoventerrein, 
Oude Zuidwolderstraat 13
7701 AZ Dedemsvaart 
Parkeren Langewijk 162 Dedemsvaart 

Secretariaat  
info@gashouderdedemsvaart.nl
Informatie
www.gashouderdedemsvaart.nl
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Za 7 sept € 17,50 | 21.00 uur/zaal open 20.00 uur 
staconcert

Al decennialang is Flavium toonaangevend in Nederland. De bluesband viert in 2019 
haar 50-jarig bestaan met een nieuw album en een speciale tour, waarbij geput wordt 
uit Flavium’s rijke oeuvre. De band deelde het podium met grootheden als Albert, 
Freddie en BB King, John Lee Hooker, Dr. Ross en The Climax Bluesband, maar ook 
met Nederlandse coryfeeën als Eelco Gelling, Jan Akkerman en Pierre van der Linden. 
In 2015 kreeg Flavium een plek in de Dutch Blues Hall of Fame. 
In de Gashouder geven de heren een combi-concert met The Veldman Brothers, het 
ultieme bluesbroederschap, met een volstrekt eigen, herkenbare sound. Eén van de 
meest spelende bluesbands in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Frankrijk. 
De teamgeest is wat The Veldman Brothers bijzonder maakt. Geen ego’s, maar alles in 
dienst van de muziek en songs. And the blues…

www.flavium.nl / www.veldmanbrothers.nl 

FLAVIUM EN THE VELDMAN BROTHERS

muziek

 blues combi-concert
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Za 21 sept € 20,00 | 21.00 uur/zaal open 20.00 uur 
staconcert

Boh Foi Toch bestaat bijna dertig jaar, het Gashouder Podium één derde daarvan. 
Hoogste tijd dus om die twee samen te brengen.
Het Achterhoekgala, nieuwjaarsdag 1990, bracht de kern van de band voor het eerst 
bij elkaar: oud-Normaal leden Jan Manschot en Ferdi Joly, bassist Willem te Molder en 
trekharmonicaspeler/liedjeszanger Hans Keuper. Hun mix van zydeco en rock sloeg 
meteen aan. Vooral omdat de mannen in hun teksten dichtbij huis bleven: alles in het 
Achterhoeks. Manschot heeft inmiddels plaatsgemaakt voor Han Mali, Joly voor Paul 
Kemper. De samenstelling wijzigde, maar na drie decennia heeft Boh Foi Toch nog 
steeds diezelfde impact: tjonge jonge. Precies!

www.bohfoitoch.nl

BOH FOI TOCH

muziek

 Tex-Mex, Cajun en Zydeco in het Achterhoeks



Za 28 sept € 21,00 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur
try out

Wij openen ons theaterseizoen met niemand minder dan verteller, acteur, cabaretier 
en musicus Jan Riesewijk (Losser). Jan speelde Mans in Van Jonge Leu en Oale 
Groond, stond met Ode aan de Wierdense Revue in uitverkochte zalen, nam deel aan 
de Twentse Eindejaarsconference en is Beste Buutreedner van Twente 2015. Samen 
met het vrolijke gezelschap Tweeduuster, vier professionele muzikanten en zangeres 
Myrna Konings, vindt hij wat je ‘in de tied’ doet tamelijk belangrijk. Dus maken we een 
schemerige, sfeervolle Nedersaksische reis vol verbazing, ontroering, herkenning... en 
humor! Met mooie leedkes en vertelsels. Over liefde, leed, leven en lachen. 
In onze mooie moddersproake. Een pareltje uit eigen streek!

www.facebook.com/jan.riesewijk   

TWEEDUUSTER
In de Tied

 Tweeduuster treedt met leedkes en vertelsels uit het schemerlicht

5

streekvoorstelling



Zo 29 sept € 16,50 incl. koffie/thee voor aanvang | 15.00 uur
try out

Zangeres Esther Groenenberg stond al vaker in de Gashouder o.a. met The Bluebettes. 
Nu duikt ze in het allermooiste jaren 70 repertoire van o.a. Carly Simon, Janis Ian, 
Carole King, Joni Mitchell en Karen Carpenter. Meesterwerkjes uit de tijd waarin 
de singer-songwriterscene opbloeide. Esther begeleidt zichzelf op piano en wordt 
bijgestaan door de onvolprezen ritmesectie van Her Majesty. Dankzij de formidabele 
zangstemmen van haar driekoppige droomband komen ook songs van mannelijke 
iconen als James Taylor, Jackson Browne en Crosby, Stills & Nash voorbij. 
Samen met leuke anekdotes en achtergrondverhalen is dit een niet te missen 
eerbetoon aan een nog altijd tot de verbeelding sprekend muzikaal toptijdperk.

www.esthergroenenberg.nl

ESTHER GROENENBERG & BAND
Back to the garden

 singer-songwriter meesterwerkjes uit de kleurrijke seventies 
© Photo Anya

6

muziek



Za 5 okt € 15,00 | 21.00 uur/zaal open 20.00 uur 
staconcert

Er schuilt al geruime tijd een grote belofte in Inge van Calkar, die opgroeide in 
Dedemsvaart. Ze zat er op de middelbare school en leerde Sanne Hans kennen, 
waarmee ze de band Ysis vormde. Sanne belandde als Miss Montreal in een muzikale 
achtbaan, terwijl Inge muziek ging combineren met een studie psychologie. Met de 
band ZaZa werd ze 3FM Serious Talent en ze was te zien in De Beste Singer-Songwriter 
van Nederland. In 2014 verscheen haar titelloze debuut, met folky pop, vorig jaar 
gevolgd door ‘Reset’. Perfecte titel: het ietwat schuchtere bloemenmeisje heeft 
zich ontpopt tot een zelfbewuste vamp die ferme, eigentijdse pop maakt en haar 
jarenlange belofte definitief inlost.

www.ingevancalkar.nl 

INGE VAN CALKAR & BAND
 ferme, eigentijdse pop

Foto: Bennink Photography
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Za 12 okt

Na het grote succes van hun internetserie gaan de HEHOBROS ON TOUR! Pepijn 
Schoneveld (Feuten, Toren C en z’n cabaretshows) en Kevin Hassing (GTST, CMC 
en The Normal Heart) zijn twee beste vrienden van in de dertig. Kevin is de rustige, 
wijze, enigszins cynische homo en Pepijn de hysterische, angstige, wispelturige 
hetero. Samen bespreken ze álles! De verschillen en overeenkomsten in hun relaties, 
bekendheid, hun werk, irritante vrienden en ander groot en klein leed. 
Dat levert keiharde grappen, knallende ruzies en openhartige ontboezemingen op. 
Met sketches, liedjes, acts, een dansje (als het aan Kevin ligt) en flink wat 
publieksparticipatie (als het aan Pepijn ligt) stellen de mannen de problemen van 
hun generatie genadeloos aan de kaak.  

www.pepijnschoneveld.nl 

PEPIJN SCHONEVELD & KEVIN HASSING
Hehobros On Tour

Foto: Casper Koster

 het succes van de online VPRO comedyserie nu op de planken!

€ 17,50 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur 
try out
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cabaret



Zo 13 okt

Het Gashouderconcert van Chris Smither in 2017 maakte veel indruk. De man uit 
New Orleans toverde een doordeweekse zondagmiddag om in een hoogstaande 
en sfeervolle blues-experience. Bonnie Raitt’s ‘eigen Eric Clapton’ komt opnieuw naar 
Dedemsvaart!
Smither staat al decennialang aan de wereldtop met zijn unieke stijl, waarin roots, jazz 
en blues de boventoon voeren. Niet alleen Bonnie Raitt draagt hem op handen, ook 
superster Emmylou Harris bewondert hem mateloos. Onlangs eerde een keur aan 
Amerikaanse singer-songwriters Smither met het album ‘Link Of Chain’, met daarop 
Smither’s beste songs. Naast nieuw werk, de 74-jarige zit niet stil, speelt hij een paar 
daarvan beslist óók op ons Gashouder podium.

www.smither.com

CHRIS SMITHER (USA)
 unieke mix van roots, jazz en blues

€ 15,00 | 15.00 uur/zaal open 14.00 uur 

Foto: Bennink Photography
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Zo 20 okt € 8,50 incl. consumptie voor aanvang | 15.00 uur  
Kinderboekenweek voorstelling

Dikkie Dik, de beroemdste kat van Nederland, is jarig. Op tafel staat een grote taart. 
Dikkie Dik neemt een hapje. Mmm… lekker! Hij neemt nog een hapje… Dikkie Dik 
hou op! Maar Dikkie Dik luistert niet… de taart is op. Nu moet Dikkie Dik op zoek naar 
melk, eitjes en appels voor een appeltaart. Maar hij is ondeugend en nieuwsgierig. Er 
gaat van alles mis... Kan het feest nu wel doorgaan? Is er wel taart voor Dikkie Dik’s 
vriendjes? 
Joes Boonen vertelt het verhaal aan de hand van een heel groot prentenboek met de 
tekeningen en figuurtjes van Jet Boeke. Kom je kijken naar Dikkie Dik? Zing mee met 
alle nieuwe liedjes en ga met Dikkie Dik op de foto!
De bibliotheek organiseert op 5 oktober om 15.00 uur in De Baron Dedemsvaart de 
voorstelling CLIFFHANGER 9 + door Groen & Van Lien.
Meer info www.sttprodukties.nl/voorstelling/154/cliffhanger

www.joesboonen.nl / www.bibliotheekhardenberg.nl

DIKKIE DIK EN DE TAART

Foto: Jet Boeke

 vrolijke muzikale familievoorstelling vanaf twee jaar
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familievoorstelling 2+



Za 2 nov € 17,50 | 21.00 uur/zaal open 20.00 uur
staconcert

Voorjaar 2019 verscheen het debuut van Tim Knol & de Blue Grass Boogiemen. 
Daarmee ging voor bluegrass-liefhebber Tim een langgekoesterde wens in vervulling. 
Het werd een volgende stap in de carrière van de 30-jarige zanger, die in tien jaar 
tijd meerdere muzikale jassen aantrok. Solo als singer-songwriter, heftige garagerock 
met The Miseries en nu treedt hij in de voetsporen van z’n held Bill Monroe, die in de 
vorige eeuw definitief vorm gaf aan bluegrass. ´Ik voel me bevoorrecht,’ zegt Tim over 
het voorbije decennium. ´Blij dat ik dit mag doen en dat het ook zo goed blijft gaan.´ 
Het dak ging er al af in Paradiso en bij het EuroSonic/Noorderslag. Nu dat van de 
Gashouder nog…

www.timknol.nl / www.bluegrassboogiemen.nl

TIM KNOL &
BLUE GRASS BOOGIEMEN

 in het voetspoor van bluegrass held Bill Monroe
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Za 9 nov € 15,00 | 21.00 uur/zaal open 20.00 uur
staconcert

Ben Reel is eerst en vooral een geweldige zanger: indrukwekkend, intens. Een soort 
kruising tussen Marvin Gaye en Bruce Springsteen. Maar als Ierse songwriter schrijft 
Ben óók nog eens liedjes van het allerhoogste niveau. Zijn muziek is echter niet 
traditioneel Iers. Tekstueel is Ben een 21ste -eeuwse uitvoering van een protestzanger 
uit de jaren zestig: politiek geëngageerd, make love - not war. Een eigentijdse 
singer-songwriter, met pakkende popsongs richting Americana en rock. Ben trad al 
vaak op in Nashville en New York, en Gerry Anderson - van BBC Radio Ulster - noemde 
zijn album Sweet Victory zelfs ‘the best album I’ve heard in years’. 
Hij komt naar de Gashouder met een geweldige Nederlandse 4-mans band!

www.benreel.com  

BEN REEL & BAND
 eigentijdse singer-songwriter Americana en rock 
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Za 16 nov € 18,50 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur
try out

Thijs Kemperink is een rasechte Tukker. Zijn vorige voorstelling werd met 4 sterren 
overladen en ook in de Gashouder enthousiast ontvangen! 
Zijn nieuwe voorstelling gaat opnieuw over alledaagse thema’s verpakt in kwinkslagen 
en grappige verhalen. Thijs gaat voor eerlijkheid. Een eerlijke prijs, eerlijke mening en 
eerlijk zijn naar jezelf en anderen. Maar… is de auto van de buurman wel zo mooi? Of 
de kleding van zijn zus? En als Thijs eerlijk is over zijn vrouw… Liegen is leuker, duurt 
eerlijk wel het langst? Wordt het een avond eerlijk zijn? Of een ode aan de leugen? 
Thijs is wel oprecht blij dat u deze avond samen met hem komt beleven. Eerlijk waar!

www.thijskemperink.nl

THIJS KEMPERINK 
Eerlijk duurt het kortst!

Foto:  Frank Visschedijk

 komische en authentieke verhalenverteller uit Twente 

13

cabaret 



Za 23 nov

Al 12 jaar lang speelt Dedemsvaarts trots alle podia in binnen- en buitenland 
plat. De band was live bij 3FM, stond in een uitverkocht Hedon Zwolle en op 
het Bevrijdingsfestival Overijssel, en toerde door Oostenrijk, Duitsland, België en 
Nederland. Met een gloednieuwe plaat op zak zijn boezemvrienden en broers Michiel, 
Tom, Thijs en Leon terug met een speciale hometown-performance. Undawn verpakt 
een bak rauwe energie, met vette gitaarsolo’s, tweestemmige zang en beukend 
slagwerk, in een aanstekelijk enthousiaste liveshow. Het is een experience die je als 
Dedemsvaarter minstens één keer moet hebben meegemaakt. Maar natuurlijk ben je 
ook welkom als je toevallig niét in ons mooie dorp woont… 

www.undawn.com

UNDAWN
 metalband Undawn presenteert haar gloednieuwe CD in de Gashouder!

€ 10,00 | 21.00 uur/zaal open 20.00 uur 
staconcert
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Vr 29 nov

We gaan terug naar Salem, Massachusetts, 1692. De Gashouder verandert in een 
dorpsplein. De blauwe banken in kleine huizen. Het glazen plafond in een donkere 
sterrenhemel. Een groep pubermeisjes beschuldigt elkaar van hekserij. Een dominee 
start een heksenjacht in zijn eigen dorp. Iedereen wijst naar elkaar. Onschuldigen 
worden verhangen… Theatergroep MATROSE vertelt het eeuwenoude, waargebeurde 
verhaal en knalt deze klassieker in een razend tempo door alle hoeken van de 
Gashouder. THE CRUCIBLE is een ode aan saamhorigheid, een verhaal over hoe 
wantrouwen en angst een gemeenschap verscheurt. MATROSE speelt klassiekers op 
toegankelijke wijze, in rechtstreeks contact met het publiek, het verhaal en elkaar.

www.theatergroepmatrose.nl 

MATROSE
THE CRUCIBLE - het vreemde zit van binnen

 het klassieke, waargebeurde verhaal over de heksenjachten in Salem

€ 10,00 | 20.15 uur 
te gast in de Gashouder
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Za 7 dec

In 1969 blies Brainbox alles en iedereen omver met een subliem debuutalbum. 
Een halve eeuw later staan niet alleen eigen songs als Down Man, Dark Rose, 
Sea Of Delight en Woman’s Gone, maar ook Brainbox’ doorleefde versies van 
Reason To Believe, Summertime en Scarborough Fair nog steeds als een huis. Jan 
Akkerman, zonder twijfel Nederlands meest virtuoze gitarist, maakte deel uit van die 
legendarische Nederlandse band en speelt vandaag de dag, met onder meer zanger 
Bert Heerink, een selectie uit de rijk gevulde ‘breindoos’. MY BRAINBOX heet het 
muzikale project, waarin Jan en Bert -plus drie andere  supermuzikanten - met veel 
overtuiging en dynamiek de progressieve rock van eind jaren ‘60 aanpakken.

www.janakkerman.com / www.bertheerink.nl

MY BRAINBOX
ft. Jan Akkerman en Bert Heerink

 the legacy of Brainbox

€ 20,00 | 21.00 uur/zaal open 20.00 uur
staconcert
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Za 14 dec

Maartje & Kine zijn bekend van optredens bij o.a. DWDD, Podium Witteman, Lowlands, 
Concert At Sea en hun columns op Radio 2 en 3FM. Hun ‘Groninger Rhapsody’ werd 
al ruim anderhalf miljoen keer bekeken op sociale media. Het duo overrompelt hun 
publiek met muzikale sketches met een flinke dosis humor, gepassioneerde virtuositeit, 
instrumentale acrobatiek, verleidelijke charmes en onuitputtelijk speelplezier. Alles 
wordt overgoten met hun liefde voor muziek: van swingjazz, opera en balkan tot 
gypsy met elektronische invloeden. Gebracht met onweerstaanbare flair en hilarische 
zelfspot. De dames grappen en musiceren vrolijk door, zélfs als de wereld vergaat. 
Want als de noot het hoogst is, zijn Maartje & Kine nabij!

www.maartjeenkine.nl   

€ 18,50 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur 
try out
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muzikaal cabaret

MAARTJE & KINE
Hoge Noot

Foto: Corné van der Stelt

 verfrissende muzikale comedy 



Vr 20 dec

Het leven is als een koord waar je soms behendig, vaak angstvallig, overheen danst. 
Als een drukke weg met kruispunten, splitsingen en hier en daar een vluchtheuvel. Al 
ga je voor ‘veilig’, soms sta je toch zomaar ineens midden op de weg. Radeloos! Het 
verkeer raast rakelings aan je voorbij. Stress! Naar voor, achter, links, rechts?! Dit zijn 
de momenten waarop je het verschil kunt maken! Opperste concentratie! D’r op of d’r 
onder! De dood of de gladiator! 
3Koteboebo neemt u bij de hand over de middenstreep. Soms met het verkeer mee… 
maar meestal dwars ertegenin… Houd uw hart vast want de hele avond bekruipt u 
dat gevoel NOE MO’J OPPASS’N! Gegarandeerd hilarisch!

www.3koteboebo.nl    

€ 18,50 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur 
try out
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3KOTEBOEBO
Noe mo’j oppass’n!

 de drie knotsgekke heren uit Lettele zijn terug!!

streekcabaret



Za 11 jan

Voor iedereen die er twee jaar geleden niet bij was in een uitverkochte Gashouder 
en voor wie nog een keer wil genieten, brengen Joost en Niels opnieuw hun 
weergaloze ode aan Simon & Garfunkel. We gaan naar New York. De bakermat van 
het succesvolste muzikale duo ooit. Muziek, achtergrondverhalen en anekdotes uit de 
roerige jaren 60 en 70 geven een beeld van Simon en Garfunkel’s weg naar succes, 
de botsingen, de scheiding en het legendarische reünieconcert in Central Park (1981). 
Droom weg bij dit fantastische feelgood concert op de onvergetelijke klanken van 
wereldhits als ‘Mrs. Robinson’, ‘The Sound of Silence’, ‘Cecilia’ en ‘Bridge over Troubled 
Water’. Topconcert!

www.kreekproducties.nl 

€ 18,50 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur 
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muziek

JOOST BOTMAN & NIELS VAN DER GULIK 
Sound of Silence

Foto: Sanâa Swart

 the fascinating story of Simon & Garfunkel 



Za 18 jan

Pieter Jouke wil de wereld verbeteren. Maar voor dat hij dat doet, wil hij die wereld 
eerst beter begrijpen. Best lastig, want meestal leeft hij in zijn eigen wereld en 
zijn eigen wonderlijke, overkokende brein. Er vallen deze geestige, vindingrijke 
hemelbestormer continu dingen op. Ideeën schieten hem te binnen. Zijn fantasie 
slaat op hol. Hersenspinsels, invallen en overpeinzingen, ze spuiten er tijdens 
GLOEIENDE PLAAT allemaal uit! De verhalen van deze sympathieke absurdist zijn een 
onophoudelijke stroom klinkklare onzin met onverwachte, zeer grappige wendingen. 
Hij wordt al genoemd als alternatief voor woordkunstenaars als Herman Finkers en 
Kees Torn. Cabaret.nl adviseert: ‘Pak in ieder geval de kans om te gaan kijken!’ Doen!

www.pieterjouke.nl

€ 18,50 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur
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cabaret

PIETER JOUKE
Gloeiende Plaat

Foto: Thierry Schut/vormgeving Paul Roos

 heerlijk absurdistisch cabaret



Zo 19 jan

Het broeierige Zuiden van de VS. JB Meijers is op tour en loopt een bekende blues 
muzikant tegen het lijf in een studio waar Howlin’ Wolf, Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee 
Lewis en vele anderen de eerste schreden op hun muzikale pad zetten. ‘Hoe kan 
een Europeaan spelen zoals jij dat doet,’ vraagt de bluesman na de gezamenlijke 
sessie aan JB. ‘Ik speel gewoon wat in me opkomt,’ antwoordt JB nonchalant. De 
Amerikaan blijft nieuwsgierig. ‘Waar kom je dan precies vandaan?’  ‘Nou,’ reageert JB, 
‘dat ligt een beetje ingewikkeld: ik kom uit het zuiden van Nederland, van de Zeeuwse 
eilanden.’ Waarop de blues muzikant met een brede lach zegt: ‘Dat verklaart dus alles: 
you’re a Deltaboy, just like us!’

www.jbmeijers.com

€ 15,00 | 15.00 uur/zaal open 14.00 uur

21

muziek

JB MEIJERS
Deltaboy

Foto: Marlous Dirks

 muzikale magie van een geniale musicus & songwriter



Za 8 febr

Matroesjka is back! Sterker dan ooit! BRAINWASH heeft alle ingrediënten die je van 
dit illustere techno-cabaret-duo mag verwachten. Met knotsgekke personages, 
vlijmscherpe sketches en ijzersterke liedjes op elektronische beats kraken ze je 
hersenpan. Het is de meest persoonlijke voorstelling van Matroesjka tot nu toe. De 
dames fileren genadeloos de actualiteit en maken korte metten met zichzelf, elkaar en 
deze krankzinnige tijden. Matroesjka is brutaal, monsterlijk muzikaal en gekmakend 
grappig. Ze wonnen diverse prijzen, kregen gruwelijk goede 4 sterren recensies. NRC 
Handelsblad tipte BRAINWASH als cultureel hoogtepunt van 2018, Theaterkrant tipte 
Matroesjka als kandidaat voor de Neerlands Hoop-cabaretprijs en riep BRAINWASH uit 
tot ‘Keuze van de criticus’ - een voorstelling die je volgens hen echt niét mag missen!

www.matroesjkaspeelt.nl 

€ 18,50 incl. koffie /thee voor aanvang | 20.15 uur   
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cabaret

MATROESJKA
BRAINWASH

 wegens succes terug in de theaters en scherper dan ooit! 
Foto: Curly and Straight



Zo 9 febr

In een sprankelende mix van taal en muziek worden we meegevoerd naar Frankrijk. 
Drie bijzondere verhalen worden afgewisseld door prachtige Franse chansons, 
gezongen door Floor Stappers, op accordeon begeleid door Nelleke Hallie. Drie 
verhalen over de liefde worden in het Nederlands op sublieme wijze verteld door Thea 
Rijsewijk. Zij heeft de teksten van Guy de Maupassant, Colette en Roger Tinier zodanig 
bewerkt, dat er telkens een boeiende vertelling ontstaat, terwijl de schoonheid van de 
taal en het karakter van het verhaal behouden blijven.
Als actrice geeft zij ieder zinsdeel een eigen lading. Expressief of ingetogen, koel of 
hartstochtelijk. Het wordt een heerlijke middag in 100% Franse sfeer!

www.muzikaalverteltheater.nl

Bij deze voorstelling wordt samengewerkt met de bibliotheek en The Read Shop.

€ 15,00 incl. koffie/thee voor aanvang | 15.00 uur
i.s.m.de Alliance Française
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HET MUZIKAAL VERTELTHEATER
Trois Femmes

 sfeervolle, hartverwarmende  Franse verhalen en chansons



Za 22 febr

Vergeet alle zelfhulpboeken over geluk en al die zelfbenoemde geluksgoeroes. Stop 
met mindfulness, yoga en meditatie! Geen zweverig gedoe voor Guido, hij belicht de 
wetenschappelijke kant van geluk. Want wat is geluk? 
Guido volgde Masterclasses over ‘geluk‘ aan de Erasmus Universiteit, sprak op TEDx 
en deed in Bhutan onderzoek naar het Bruto Nationaal Geluk. Met uitdagende quotes, 
sterke anekdotes en korte verhalen laat Guido zien wat ons gelukkig(er) maakt. Hoe 
we ons geluk kunnen beïnvloeden. Geeft tips, tricks en antwoorden. 
GEEN CABARET DUS! Wèl grappig èn met de garantie dat je met meer inzichten en 
geluk naar huis gaat dan je bent gekomen!

www.guidoweijers.nl 

€ 25,00 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur
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theatercollege

GUIDO WEIJERS
Masterclass Geluk vol. 2

 vrolijk wetenschappelijk theatercollege over geluk 
Foto: PR Loens Media



Za 7 mrt

Na een sabbatical in 2019 doet Jan Willem Roy (Eindhoven, 1968) in 2020 een 
bijzondere concertreeks. Hij speelt uitsluitend in gebouwen die oorspronkelijk 
niet bedoeld zijn als muziekpodia. Kerken bijvoorbeeld, boerderijen, fabrieken, 
molens, kastelen of pakhuizen. Er stond ook een gashouder op z’n verlanglijstje. 
Die van Dedemsvaart, om precies te zijn. Roy’s eerste optreden hier was een 
doorslaand succes, en hij wil daar graag een vervolg aan geven. De wegbereider 
voor jonge singer-songwriters als Tim Knol en Douwe Bob voelt zich een volbloed 
Americana-man, en brengt in die hoedanigheid elke zaal - ook als die daar eigenlijk 
niet voor bedoeld is - aan de kook.

www.jwroy.nl 

€ 17,50 | 21.00 uur/zaal open 20.00 uur
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JW ROY
 stomende country, soul en rock ‘n roll 
Foto: Bennink Photography



Zo 8 mrt

Op de honderdste verjaardag van Wim Sonneveld verscheen het boek ‘Niemand 
dan wij’, met de op zolder gevonden correspondentie tussen Sonneveld en zijn 
levenspartner, ontwerper en tekstdichter Friso Wiegersma. Hans van der Woude, 
weduwnaar van Wiegersma en Frank Jochemsen, auteur van het boek, vertellen het 
verhaal van Wim en Friso aan de hand van uniek beeldmateriaal, privéfilmpjes en 
verloren gewaande beelden. De decor- en kostuumontwerpen, tekeningen, liedteksten 
en foto’s geven een uniek inkijkje in het leven van Sonneveld en de Nederlandse 
theaterwereld in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. De boeiende anekdotes en minder bekende 
verhalen uit de eerste hand maken dit prachtige Wim Sonneveld portret compleet. 

www.impresariaatmariacvanloon.nl

Bij deze voorstelling wordt samengewerkt met de bibliotheek en The Read Shop.

€ 15,00 incl. koffie/thee voor aanvang | 15.00 uur
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FRANK JOCHEMSEN EN HANS VAN DER WOUDE 
Niemand dan wij - over Wim Sonneveld

 prachtig Wim Sonneveld portret met unieke verhalen en beelden 



Za 14 mrt

De cabaretières Annemarie Henselmans en Hanny Kroeze vormen met hun muzikale 
begeleiders  Rob Roeleveld en Rob Hogenkamp al zo’n dikke 12 jaar de Middelbare 
Meiden. Hun enthousiaste voorstellingen met een hoog niveau aan tekst, muziek en spel 
trekken overal volle zalen en enthousiaste publieksreacties. 
EFFE LEKKER EMMEREN gaat over van alles en nog wat. Over bucket lists, de zin en onzin 
van schijnbaar onhaalbare plannen, wensen en dromen, lichamelijke gemakken en 
ongemakken. Kortom de grappige, serieuze, confronterende en relativerende besognes 
van alledag, in ons eigen kleine wereldje en om ons heen. Gewoon effe een ongeremd 
avondje muzikaal, vrolijk, energiek, fris, lief, scherp en vooral herkenbaar… emmeren. 

www.middelbaremeiden.nl  

€ 17,50 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur
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cabaret

MIDDELBARE MEIDEN
Effe lekker emmeren

 komisch en herkenbaar cabaret over het leven van alledag



Za 11 apr

Nieuw cabarettalent Daniëlle Schel won onbetwist de Publieksprijs van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival 2017 en zilver bij de Juryprijs. Haar debuutvoorstelling PATROON 
werd ‘veelbelovend’ genoemd (Theaterkrant) en scoorde 4 sterren (Volkskrant). Tijd dus 
om die talenten in de Gashouder te tonen! Daniëlle is energiek, kleurrijk, onbevangen. 
Onvoorspelbaar tot en met de laatste seconde. In PATROON stort ze zich op de 
patronen waaraan wij ons dagelijks vasthouden. Met stuntelende, onuitstaanbare 
en toch sympathieke typetjes, originele scènes en boeiende kleinkunstliedjes komen 
eigentijdse thema’s en vondsten voorbij. Begeleid door Luuk Janssen, gitaar, is dit echt 
een dame om in de gaten te houden! Claudia de Breij is al groot fan! Wie volgt?

www.danielleschel.nl 

€ 17,50 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur

28

cabaret

DANIËLLE SCHEL
Patroon 

 dynamische mix van typetjes, conferences en liedjes
Foto: Paul van Raak



Za 18 apr

In deze aangrijpende voorstelling staan de dagboeken van Etty Hillesum centraal. 
Etty’s leven werd gekleurd door haar onstuimige, soms grillige karakter, haar Joodse 
afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty maakt een grote persoonlijke ontwikkeling 
door op haar zoektocht naar liefde, verbinding met zichzelf en anderen, de dingen 
achter de dingen. Ze is een levenskunstenares, die onder moeilijke omstandigheden 
positief blijft en zichzelf en haar lot accepteert. In plaats van slachtoffer, overgeleverd 
aan de machten en krachten die inbeuken op haar bestaan, roept ze op, om onder 
alle omstandigheden de antwoorden in jezelf te zoeken. Jezelf te verbeteren. Deze 
levenskunst, inspiratie en kracht probeert Abke samen met Choral vorm te geven.

www.abkebruins.nl / www.vocalgroepchoral.nl    

Bij deze voorstelling wordt samengewerkt met de bibliotheek en The Read Shop.

€ 16,50 incl. koffie/thee voor aanvang | 20.15 uur
het Gashouder Podium staat stil bij 75 jaar bevrijding
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muziektheater

ABKE BRUINS EN VOCALGROEP CHORAL
Etty Hillesum

 de dagboeken van Etty Hillesum in muziek en verhaal   
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Zo 19 apr

Het is 1943. Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door de 
Duitsers. Tuur en zijn nieuwe buurmeisje Maartje vinden dit eerst wel spannend. Maar 
langzaam komen ze erachter dat de bezetters in staat zijn tot de ergste dingen. De 
volwassenen proberen zoveel mogelijk voor hen geheim te houden: de Engelse piloot 
die op zolder verstopt zit, wie de Duitsers helpen en wie in het verzet zitten. Op een 
dag vertelt Maartje aan Tuur dat zij zelf ook een groot en gevaarlijk geheim heeft… 
Tuur denk vaak terug aan de oorlog en aan Maartje.
De familiemusical OORLOGSGEHEIMEN ‘behoort tot de beste jeugdvoorstellingen van 
dit seizoen’ (Musicalbites.nl). 

www.oorlogsgeheimen.com

Bij deze voorstelling wordt samengewerkt met de bibliotheek en The Read Shop.

familievoorstelling 9+

OORLOGSGEHEIMEN
 naar het bekroonde boek van Jacques Vriens

Foto: Govert de Roos

€ 10,50 incl. consumptie voor aanvang | 15.00 uur
het Gashouder Podium staat stil bij 75 jaar bevrijding
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Kamermuziek in de Reestkerk 
te Oud Avereest

U bent van harte welkom elke derde zondag van 
de maanden september t/m april om 15.00 uur

15 sept.  2019 Wandelconcert
20 okt.   2019 Ensemble Lumaka
17 nov.  2019 Duo Berends & van Vuuren
15 dec.  2019 Merain Trio (Kerst special)
19 jan.   2020 Delta Piano Trio
16 febr. 2020 Magda Mendes-Oliveiras
15 mrt. 2020 Kammerphilharmonie Europa
20 apr.  2020 Academie Muzikaal Talent

Meer informatie
www.skoaconcerten.nl
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Komend seizoen
verheugen wij ons o.a. op:

Kijk voor meer informatie op
www.voorveghter.nl Volg ons ook op



Datum Voorstelling Aanvang Vroeg-
boekprijs Aantal Totaalprijs

za. 7 sept. Flavium & Veldman Brothers staconcert 21.00 uur € 16,50 €

za. 21 sept. Boh Foi Toch staconcert 21.00 uur € 20,00 * €

za. 28 sept. Tweeduuster try out 20.15 uur € 20.00 €

zo. 29 sept. Esther Groenenberg & Band try out 15.00 uur € 15.50 €

za. 5 okt. Inge van Calkar & Band staconcert 21.00 uur € 14,00 €

za. 12 okt. Pepijn Schoneveld & Kevin Hassing t.o. 20.15 uur € 16,50 €

zo. 13 okt.         Chris Smither 15.00 uur € 14.00 €

zo. 20 okt. Dikkie Dik en de Taart 2+ 15.00 uur € 7,50 €

za. 2 nov. Tim Knol & Blue Grass Boogiemen staconcert 21.00 uur € 17,50 * €

za. 9 nov. Ben Reel & Band staconcert 21.00 uur € 14,00 €

za. 16 nov. Thijs Kemperink try out 20.15 uur € 17,50 €

za. 23 nov. Undawn  staconcert 21.00 uur € 9,00 €

vr. 29 nov. MATROSE 20.15 uur € 10,00 * €

za. 7 dec. My Brainbox staconcert 21.00 uur € 19,00 €

za. 14 dec. Maartje & Kine try out 20.15 uur € 17,50 €

vr. 20 dec. 3Koteboebo try out 20.15 uur € 17,50 €

za. 11 jan. Sound of Silence 20.15 uur € 17,50 €

za. 18 jan.        Pieter Jouke 20.15 uur € 17,50 €

zo. 19 jan. JB Meijers 15.00 uur € 14,00 €

za. 8 feb. Matroesjka 20.15 uur € 17,50 €

zo. 9 feb. Het Muzikaal VertelTheater 15.00 uur € 14,00 €

za. 22 feb. Guido Weijers 20.15 uur € 25,00 * €

za. 7 mrt. JW Roy 21.00 uur € 16,50 €

zo. 8 mrt. Frank Jochemsen & Hans van der Woude 15.00 uur € 14.00 €

za. 14 mrt. Middelbare Meiden 20.15 uur € 16,50 €

za. 11 apr. Daniëlle Schel 20.15 uur € 16,50 €

za. 18 apr. Abke Bruins & Vocalgroep Choral 20.15 uur € 15,50 €

zo. 19 apr. Oorlogsgeheimen 9 + 15.00 uur €  9,50 €

……x Vriendenlidmaatschap € 25,00 €

TOTAAL TE BETALEN €

* geen vroegboek korting mogelijk
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Kaarten kunnen direct via onze website 
www.gashouderdedemsvaart.nl besteld worden 

Tot 1 juni 2019 betaalt u voor de meeste voorstellingen 
een speciale vroegboek prijs 

Na 1 juni worden die prijzen op de website verhoogd met € 1,00 per kaartje

Bestelt u met het bestelformulier, kom dan vóór 1 juni 2019
met uw ingevulde formulier naar de kassa in de Gashouder

De kassa is geopend donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
U kunt uw kaarten daar direct kopen en betalen, ook met PIN

GRAAG INVULLEN MET BLOKLETTERS

Naam dhr / mevr.  * 

Adres

Postcode en woonplaats

Email adres

Herhaling email adres

Geboortedatum   .  .     .  .   .  .  .  .
* Doorhalen wat niet van toepassing is

❏ Ja, ik ontvang graag de gratis digitale nieuwsbrieven van het Gashouder Podium

❏ Ja, ik steun het werk van het Gashouder Podium en word VRIEND met de volgende voordelen
 Vrienden kunnen gebruik maken van speciale vriendenvoordeelacties bij diverse voorstellingen
 Vrienden zijn als eerste op de hoogte van alle nieuwtjes d.m.v. Vrienden nieuwsbrieven en direct mail
 Vrienden worden uitgenodigd voor de exclusieve Vriendenborrel waarin het programma van het nieuwe  
 seizoen gepresenteerd wordt
 Het vriendenlidmaatschap kost € 25,00 per persoon per jaar

 Ondergetekende verklaart hierbij VRIEND te worden van het Gashouder Podium en machtigt    
 hierbij de Stichting Gashouder Podium om de jaarlijkse bijdrage via automatische incasso van   
 onderstaande rekening te incasseren (tot schriftelijke wederopzegging).

 Banknummer 

N L

Datum  ……………………………          Handtekening  …………………………………………………



INFORMATIE GASHOUDER PODIUM

Kaarten bestellen
• Bij voorkeur via onze website www.gashouderdedemsvaart.nl
• Of met het bestelformulier uit deze brochure
Vroegboek korting
Bestelt u vóór 1 juni 2019 dan ontvangt u € 1,00 KORTING PER KAARTJE.
Openingstijden kassa 
• Donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de Gashouder
   In juni, juli en augustus is de kassa gesloten. Wij beschikken over een PIN automaat. 
• Vanaf een uur voor aanvang van onze voorstellingen in de Gashouder  
Wachtlijst
Voorstelling uitverkocht? Meld u aan voor de wachtlijst via info@gashouderdedemsvaart.nl
Wie het eerst komt…
Kaarten worden niet op stoelnummer uitgegeven. Op tijd komen is aan te raden.
Rolstoelgebruikers en bezoekers die slecht ter been zijn 
Er is een lift aanwezig. Heeft u hulp nodig als u aankomt bij de Gashouder, stuur dan 
minimaal 1 dag van tevoren een mail naar info@gashouderdedemsvaart.nl.
Verhinderd
Heeft u kaarten gekocht en bent u verhinderd, dan kunt u tot 2 dagen voor de 
voorstelling via info@gashouderdedemsvaart.nl uw kaarten gratis ruilen voor een 
andere voorstelling of een tegoedbon ontvangen. 
Afgelast
Wordt een voorstelling afgelast, dan ontvangt u uw volledige aankoopbedrag terug.
Parkeren
Er is voldoende GRATIS parkeergelegenheid op de parkeerplaats Langewijk 162.
Trouwlocatie en verhuur van de Gashouder
Wilt u de ruimte(s) van de Gashouder huren voor een bruiloft of voor bijeenkomsten, 
vergaderingen, presentaties e.d.? 
Neem contact op via info@gashouderdedemsvaart.nl
Exposities
In de Gashouder worden wisselende exposities georganiseerd. Wilt u exposeren in de 
Gashouder? Neem contact op via brooseboom@hetnet.nl.
Contact informatie
Voor vragen of andere zaken kunt u mailen naar info@gashouderdedemsvaart.nl. 
Theaterdiner
Maak uw avondje uit compleet met een speciaal theaterdiner. Kijk voor deelnemende 
restaurants op blz. 36 van deze brochure en maak een reservering bij het restaurant 
van uw keuze. Er wordt gezorgd dat u op tijd in de Gashouder bent.

COLOFON  Uitgave Gashouder Podium
 Oplage 15000 stuks
 Vormgeving Weijenberg Vormgeving Dedemsvaart
 Teksten Joke van Davenhorst en Wouter de Vries
 Programma Gashouder Werkgroepen Gashouder Podium

Word vriend van het Gashouder Podium
Voor € 25 p.p. per jaar steunt u ons werk en krijgt u een aantal aantrekkelijke voordelen.
•   Vrienden kunnen gebruik maken van speciale Vrienden voordeelacties bij diverse         
 voorstellingen
•   Vrienden zijn als eerste op de hoogte van alle nieuwtjes d.m.v. speciale Vrienden     
 nieuwsbrieven en direct mail
•   Vrienden hebben toegang tot de exclusieve Vriendenborrel waar het programma van 
    het nieuwe seizoen gepresenteerd wordt
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• lunch & diner

• feesten & partijen

• hapjes & buffetten

• vergaderen & theater

Julianastraat 54
7701 GM Dedemsvaart
Telefoon 0523 612 614

www.debaron.nl
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