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Voor cabaret- en muziekvoorstellingen kun je kaarten online kopen via www.akdesmeltkroes.nl,  
of aan de kassa vanaf één uur voorafgaand aan de start van de voorstelling. Online gekochte  
kaarten worden voor je klaargelegd bij de kassa. Bij de gelijktijdige afname van entreekaarten voor 
tenminste 3 verschillende voorstellingen ontvang je een korting van 5% op de totaalwaarde hiervan, 
bij 5 voorstellingen krijg je 10% korting. Eventueel extra bijbestelde kaarten zijn hiervan uitgezonderd, 
evenals kaarten voor de jubileumvoorstelling van Loos Alarm.

Matineevoorstellingen zijn aantrekkelijk geprijsde theater- en 
muziekvoorstellingen die, hoewel iedereen er welkom is,  
vooral gericht zijn op oudere bezoekers. Kaarten voor deze  
zaterdagmiddagvoorstellingen zijn uitsluitend aan de  
kassa verkrijgbaar voorafgaand aan de voorstellingen,  
die starten om 14:00 u. Nieuw is de mogelijkheid om  
op zaterdag 17-9-2022 (vanaf 12:30 u) voor € 18,00  
een passe-partout voor alle voorstellingen te kopen,  
een korting van 10%.

Voor slechts € 4,00 per persoon kun je al naar een jeugd-
voorstelling van AK de Smeltkroes! Ze vinden (meestal) 
op zondagochtend plaats. Kaarten zijn verkrijgbaar op 
de dag van de voorstelling. Wil je zeker zijn van een plek, 
dan kun je op voorstellingsdagen ook kaarten voor alle 
nog volgende voorstellingen kopen.

Cabaret & Muziek

Matinee
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Exposities zijn gratis toegankelijk  
tijdens de openingstijden van  
De Smeltkroes, en vinden doorlopend 
plaats met uitzondering van de  
maanden januari en februari en in de 
zomervakantie.

Exposities
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Jeugd



De vrijwilligers van de verschillende werkgroepen hebben weer hun uiterste best gedaan een afwisselend, interessant  
en amusant programma samen te stellen.

Zo zijn er in de foyer doorlopend prachtige exposities te bekijken. Kunstenaars uit de regio, ervaren, maar ook jong talent, 
tonen je hun werk. En ben je geïnteresseerd? Vaak bestaat ook de mogelijkheid om kunstwerken in je bezit te krijgen.  
Elke zes weken wisselt de expositie en kun je weer werk van nieuwe kunstenaars bewonderen. Dit seizoen hebben we 
schilderijen, beelden, glas- en tekenkunst, sieraden en brons.

Voor de jeugd zijn er weer vijf voorstellingen. Meestal vinden die plaats op zondagochtend om 11 uur, zodat je de zondag-
middag nog vrij blijft houden voor andere dingen. Er is dit jaar zelfs een echte kinderopera in het programma opgenomen.

Op zaterdagmiddag staan een vijftal matineevoorstellingen op het programma, waar je voor een hele aantrekkelijke prijs 
kunt genieten van vooral muzikale shows, al dan niet met een flink scheut humor daarbij. Dit seizoen is er bovendien de 
mogelijkheid om vooraf een passe-partout te nemen en kaarten voor alle voorstellingen van de Matinee-serie te bestellen 
met een korting van 10%. Voor maar € 18,00 kun je dan vijf zaterdagmiddagen lang genieten! De werkgroep zal deze  
abonnementen uitsluitend verkopen op zaterdag 17 september vanaf 12.30 uur.

En natuurlijk zijn er voor de cabaret- en muziekliefhebber ook dit jaar weer negen reguliere voorstellingen. In verband 
met het jubileumjaar is daar een tiende aan toegevoegd, waarin het lokaal bekende duo Loos Alarm een avondvullende  
voorstelling gaat verzorgen. Voor al deze voorstellingen kun je kaarten aan de kassa voorafgaand aan de voorstelling  
kopen, maar nog veel handiger is het om ze vooraf via de website te bestellen. Naast de al bekende abonnementsvorm 
waarbij je 10% korting krijgt bij aanschaf van kaarten voor vijf of meer voorstellingen, is er nu ook een abonnement  
waarvoor de drempel iets minder hoog ligt: bij de gelijktijdige aanschaf van kaarten voor tenminste drie voorstellingen 
krijg je al 5% korting op het aanschafbedrag! In beide gevallen geldt: de kaartjes worden uitgegeven op volgorde van  
binnenkomst van je reservering, dus hoe eerder je aanschaft, hoe beter je plek in de zaal!

Wij willen je ook dit jaar een geweldig (en ononderbroken) theaterseizoen toewensen en hopen je weer vaak te mogen 
ontmoeten.
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DISCLAIMER
Bij het verschijnen van deze brochure ligt het niet 
in de verwachting, dat beperkende overheids-
maatregelen in verband met corona nog van toe-
passing zullen zijn. Toch vinden alle voorstellingen 
en exposities in deze brochure plaats onder het 
voorbehoud, dat eventueel dan geldende over-
heidsmaatregelen dit mogelijk maken. Tussentijds 
kan het noodzakelijk zijn om als gevolg daarvan 
bezoekomstandigheden te wijzigen, bezoekers-
aantallen te reduceren, voorstellingen te verzet-
ten of zelfs te annuleren. Als je al entreekaarten 
voor een voorstelling hebt gekocht die later wordt 
geannuleerd, dan voorzien onze algemene voor-
waarden (te raadplegen op www.akdesmeltkroes.
nl) in teruggave van het betaalde bedrag.

NA TWEE SEIZOENEN MET UIT- OF AFGESTELDE  
VOORSTELLINGEN...
... presenteren wij met trots ons programma voor het theaterseizoen 2022-2023!  
Het is alweer het vijfendertigste seizoen dat de AktiviteitenKommissie de Smeltkroes  
je een compleet en afwisselend cultureel programma aanbiedt.

Willy Kuipers
Voorzitter AK de Smeltkroes.



www.maxvandenburg.nl www.bethflo.com www.annickboer.nl
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IJzersterke, vierstemmig zang, 
hilarische scènes en een virtuoze 
muzikant. Een verfrissende wind 
van deze enige echte Nederlandse 
vocalpopgroep. Stoerder en ge-
waagder dan voorheen schudden 
zij het brave imago van zich af in 
hun tweede theatervoorstelling. 
Een programma over communi-
catie in onze moerstaal, oertaal, 
gebarentaal, lichaamstaal, muzi-
kale taal of juist gebrek-aan-taal... 
Begeleid door hun multi-instru-
mentalist brengen de Meisjes een 
breed repertoire aan bekende 
en minder bekende Nederlandse 
nummers. Aangevuld met eigen 
werk van de Meisjes wordt alles 
uit de kast getrokken om je omver 
te blazen, te ontroeren en te ver-
rassen.

Gewapend met een sloophamer 
breken Beth & Flo alle muren af! 
De muren van het studeerkamer-
tje waar hun piano staat en waar 
ze urenlang, jarenlang, eindeloos 
etudes en fuga’s van Bach hebben 
geoefend. De muren van die hele 
klassieke concertwereld waarin ze 
gevangen zitten, moeten kapot. 
Ze willen eruit! Ver weg van de ge-
bruikelijke regels in de wereld waar 
ze vandaan komen, ver weg van de 
tradities. Want waarom zou je niet 
gewoon eens Rachmaninov spelen 
met een prei in je binnenzak? Beth 
& Flo bestormen De Smeltkroes 
met absurdistische scènes, virtu- 
oos pianospel en sprankelende sa-
menzang. Dit veelbelovende caba-
retduo stort klassieke muziek over 
je heen en maakt daarmee theater 
zoals je niet eerder zag.

Annick Boer is bij het grote publiek 
bekend van haar vele typetjes in 
de tv-programma’s “Kopspijkers”, 
“Kanniewaarzijn” en “De TV-Kanti-
ne”. Volgens de pers smaakte haar 
eerste cabaretvoorstelling “Dat is 
goed gelukt!” naar meer – en dat 
vond Annick zelf eigenlijk ook. 
Deze tweede voorstelling is ge-
heel van eigen hand en opnieuw 
met live muziek van Jean-Louis 
van Dam. Over haar vorige voor-
stelling werd gezegd “Annick kan 
van een alledaags verhaal magisch 
theater maken”. Dat gaat ze ook 
nu weer doen. Komische confe-
rences vol zelfspot en prachtige 
liedjes zullen garant staan voor 
een heerlijke avond cabaret. Haar 
eerste voorstelling was goed ge-
lukt, maar deze wordt nog beter!

Met de cabareteske taalvaardig-
heid en muzikaliteit van het lokale 
duo Loos Alarm (Stefan den Ouden 
en Bram van Goch) is menigeen in 
Maarheeze wel bekend. Maar ook 
zij hebben twee jaar lang geen pu-
bliek gehad dat daar deelgenoot 
van kon zijn. Tot wederzijds on-
genoegen, mogen we wel stellen! 
De positieve keerzijde daarvan: zij 
wisten hun inspiratie om te zetten 
in genoeg materiaal om in dit 35e 
theaterseizoen een avondvullen-
de bonusvoorstelling te verzor-
gen. Een show vol sprankelende 
aubades, hartverscheurende mal-
heur en onbestemde verlangens, 
maar die vooral een schaamteloos 
inkijkje biedt in de onvervulde 
wensen van deze getalenteerde 
heren. Gênant? Mwah. Amusant? 
Dat vooral!

Attentie: kaartjes voor deze spe-
ciale extra voorstelling vallen niet 
onder de abonnementsregeling!

Terwijl buiten de culturele oorlog 
woedt, zit Max binnen op de bank 
te radicaliseren. Van al die schreeu-
wende wappies en wokies, op links 
en rechts, wordt hij radicaal mid-
den en verlangt hij maar één ding: 
Wolter Kroes te zijn. Hij geniet van 
zijn kleine wereldje van poepluiers, 
natte doekjes, koken met vrienden 
en verdedigt zijn parkeerplaats 
voor de deur als een “redneck on 
steroids”. Terwijl gestaag zijn buik 
én de overwaarde op z’n huis groei-
en, wacht Max tot het allemaal 
over gewaaid is. Áls het ooit nog 
overwaait…. “Cultureel Erfgoed” is 
een dynamische en muzikale caba-
retvoorstelling over vooruitgang, 
verandering en aanpassings(on)- 
vermogen.

BETH & FLO  
Niet wat je denkt

ANNICK BOER 
Deze is nog beter

LOOS ALARM  
Onvervulde wensen

MAX VAN DEN BURG 
Cultureel erfgoed

€ 19,00€ 17,50 € 18,00€ 9,50 € 17,00

NOVEMBER
ZATERDAG
20:30 uur

26
2022

SEPTEMBER
ZATERDAG
20:30 uur

24
2022

OKTOBER
ZATERDAG
20:30 uur

15
2022

OKTOBER
ZATERDAG
20:30 uur

01
2022

NOVEMBER
ZATERDAG
20:30 uur

05
2022

www.demeisjesmetdewijsjes.nl 

DE MEISJES  
MET DE WIJSJES 
Moerstaal

EXTRA 
VOORSTELLING!



www.keesvanamstel.nl www.knockoutcomedy.nl

Waarom vluchten we toch zo 
graag? Voor verantwoordelijkhe-
den, voor stress en voor elkaar? 
Kees van Amstel, bekend als vas-
te comedian bij Comedytrain, als 
schrijver van en acteur in het sa-
tirische tv-programma “Klikbeet” 
en als radiocolumnist, vlucht ook 
graag – maar dan voor z’n plezier. 
Kees houdt z’n vluchtweg altijd 
vrij, of zoals hij het noemt: reizen. 
Reizen naar gewone en ongewo-
ne werelden. Thuis, in z’n hoofd, 
in ’t onderwijs, maar eigenlijk is 
de hele wereld nu wel een keer 
aan de beurt. Zin om ook even te 
vluchten? Kom dan snel naar het 
theater, want in Kees van Amstel’s 
vierde solovoorstelling “Vlucht-
weg altijd vrijhouden” ga je weer 
iets meemaken. En lachen. Veel 
lachen.

In zijn tweede avondvullende 
show, vraagt Edson da Graça zich 
af hoe het nou eigenlijk hoort. 
Edson groeide op zonder techno-
logie. Hij speelde buiten en deed 
spelletjes. Zijn kinderen daaren-
tegen groeien op in een volledig 
digitale wereld. Papa’s (oorlogs)
verhalen worden gedubbelcheckt 
op Google en de tablet zorgt voor 
de nodige ruzies. Edson deelt zijn 
persoonlijke ervaringen over het 
zijn en laat zien hoe hij de dingen 
op zijn eigen wijze aanpakt, maar 
is dat wel de juiste manier? Tegen-
woordig moet je eerst nadenken 
voordat je iets zegt, maar Edson 
heeft het al gezegd voordat hij na-
denkt. De twittervingertjes staan 
al klaar, want zijn show is scherp, 
eerlijk en... ach, kom gewoon kij-
ken en (ver)oordeel zelf.

Verwacht een comedyclub-op-
zet met pure stand-up comedy: 
de beste grappen, de briljantste 
typetjes, de hardste roast-jokes, 
messcherpe observaties, geen 
rode draad, maar wel een drankje 
erbij. Wees voorbereid, want de 
vijf comedians nemen geen blad 
voor de mond. Sommige zaken 
moeten nu eenmaal besproken 
worden, maar wat kun je nog zeg-
gen op het podium? K.O.C.C. is er 
helder in:  je moet niet alles willen 
zeggen, maar we moeten wel alles 
kunnen zeggen. Deze avond is dus 
niet geschikt voor tere zieltjes of 
woke wappies zonder humor. De 
line-up wisselt, maar is elke avond 
een mix van gevestigde namen én 
opkomend talent – een formule 
die meer en meer aanslaat. Maar 
onthou goed, het is maar comedy 
hè. Dus kom niet aan met: “Nee, 
dat kan echt niet!”

Cabaret & Muziek

KEES VAN AMSTEL  
Vluchtweg altijd  
vrijhouden

EDSON DA GRAÇA 
Zoals het hoort

KNOCK OUT 
COMEDY CREW 
Nee, dat kan echt niet

€ 18,00€ 17,00 € 16,50

DECEMBER
ZATERDAG
20:30 uur

17
2022

APRIL
ZATERDAG
20:30 uur

01
2023
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www.edsondagraca.nl 

MAART
ZATERDAG
20:30 uur

11
2023

www.chrisgrem.nl/ 
chris-grem-vs-neil-diamond www.fabianfranciscus.nl 

Met zijn kenmerkende sympathie-
ke, ontwapenende en vooral ook 
bange houding trotseert Fabian 
Franciscus (cabaretier en autist, 
beide zelfstandig) het leven. Niet 
met veel succes overigens, maar 
juist dat maakt het leven natuur-
lijk zo heerlijk onvoorspelbaar en 
leuk! Toch? Nou ja, achteraf kun 
je maar beter om alles lachen, dat 
is wel zo gezellig. Of zoals Fabi-
an het zou zeggen: “Het leven is 
maar zwaar en voor je het weet 
valt er een piano uit de lucht en 
ga je dood. Je zou er bijna depres-
sief van gaan worden. Dus dan 
maar accepteren dat het er niet 
beter op gaat worden en ik waar-
schijnlijk toch wel op de meest 
verschrikkelijke manier ooit dood 
zal gaan. Kortom: een avondje kei-
hard lachen dus, lekker gezellig!”

CHRIS GREM  
Chris Grem vs.  
Neil Diamond

FABIAN FRANCISCUS 
Lekker gezellig!

€ 17,00 € 17,00

APRIL
ZATERDAG
20:30 uur

22
2023

MEI
ZATERDAG
20:30 uur

13
2023

Chris Grem, bekend als muziko-
misch talent van Het Groot Niet 
te Vermijden, is een multi-instru-
mentalist en zanger die je raakt 
met zijn stem. Chris brengt in deze 
voorstelling een solo-hommage 
aan Neil Diamond, de nu 80-jarige 
kitscherige showman én intege-
re troubadour die meer dan 130  
miljoen platen verkocht en één 
van de meest succesvolle ‘guil-
ty pleasures’ aller tijden is. Chris 
neemt je mee in zijn zoektocht 
naar de man achter de glitter-
shirts en vertelt over zijn leven, 
zijn liefdes, zijn vakmanschap, zijn 
jaloersmakende kapsel en natuur-
lijk over zijn songs... Chris speelt 
en zingt ze allemaal, solo op piano 
en gitaar, met volledige overgave 
en voelbare liefde voor zijn mu-
ziekheld. Een intieme maar ook 
luchtige ode die rockt én raakt.
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Een Theaterbon geven 
Als je online een Theaterbon van AK de Smeltkroes 

bestelt (hij staat onder Cabaret & Muziek) sturen wij 

je een bon, waar op staat wat de waarde is en welke 

code daarbij hoort. De waarde is minimaal € 5. Bij het 

bestellen geef je dan “1” in als bestelaantal. Een hoger 

bedrag is mogelijk, zolang het een veelvoud van € 5 

betreft. Stel dus dat je bijvoorbeeld een Theaterbon 

van € 20 wilt schenken, geef dan “4” in als bestelaan-

tal; de Theaterbon en bijbehorende code zijn dan € 20 

waard. Voor Theaterbonnen is een geldigheidstermijn 

van toepassing: deze is tot 3 jaar na de uitgiftedatum.  

Geef ‘ns een avondje theater!
Wie gaat er niet graag een avondje uit? Onbekommerd lachen,  

luisteren naar mooie muziek, samen met vrienden of gezellig met  

z’n tweeën. En na afloop natuurlijk napraten met een fris biertje of  

een lekker glaasje wijn... 

Als je dat niet alleen jezélf gunt, maar ook een ander: een Theaterbon van  

AK de Smeltkroes is een ideaal cadeau! Maatwerk gegarandeerd, want –  

hoewel € 5 het minimumbedrag is – jij bepaalt het uiteindelijke eindbedrag  

en de ontvanger bepaalt aan welke door AK de Smeltkroes georganiseerde  

voorstelling(en) hij of zij deze wil besteden.

Een Theaterbon ontvangen
De ontvanger gebruikt de code vervolgens tijdens  

het bestelproces op de site. Nadat je je naam en  

adresgegevens hebt ingevuld, kun je de code invoeren. 

Tijdens de controlestap die hierna volgt, wordt ge-

checkt of de code geldig is. Zo ja, dan wordt de bij-

behorende waarde als korting op het totaalbedrag 

toegepast. Als de waarde van de code kleiner is dan 

het totaalbedrag van je bestelling, betaal je online het 

verschil bij. Is deze juist groter, volg dan de instructies 

op de site om samen met je bestelde kaartje(s) ook 

een nieuwe code met de restwaarde te ontvangen. 

De Theaterbon van AK de Smeltkroes is exclusief te 

gebruiken voor voorstellingen van AK de Smeltkroes. 

Helaas kun je voor onze voorstellingen geen andere 

tegoedbonnen of -kaarten (zoals de Podium Cadeau-

kaart) verzilveren.

Nog een ‘oude’ Theaterbon in de kast?

De Theaterbon is in zijn huidige vorm geïntroduceerd 

in het seizoen ’20-’21, en sloot daarmee aan bij de 

mogelijkheid om entreekaarten online te bestellen. 

Toch zijn er nog een aantal ‘oude’ Theaterbonnen in 

omloop, die weliswaar nog wel geldig zijn, maar die 

je door het ontbreken van een code niet kunt inzetten 

voor directe korting op je aanschafbedrag tijdens het 

online bestelproces.

Wij komen je hier graag in tegemoet door ze voor je om 

te ruilen! Stuur hiervoor je oude Theaterbon naar AK 

De Smeltkroes, p/a Irmgard van Seggelen, Moonslaan 

5c, 6026 EG Maarheeze. De waarde die hierop geno-

teerd staat, wordt dan omgezet in een nieuwe Thea-

terbon met exact dezelfde waarde. Vergeet niet om 

hierbij je naam en adres te vermelden, en geef aan of 

je de nieuwe Theaterbon per post wenst te ontvangen, 

of deze afhaalt tijdens de eerstvolgende te bezoeken 

voorstelling. Na ontvangst van je nieuwe Theaterbon 

is deze direct klaar voor gebruik en in te zetten voor je 

eerstvolgende online bestelling.



Dubbel Trubbel is de artiesten-
naam van de tweelingzusjes Irma 
en Erica Martens, een rasecht  
Helmonds amusements-duo. 
Naast dat zij zo’n 25 jaar lang  
samen in bands hadden gezongen 
en met musicals meespeelden, en 
12 jaar lang te zien waren op Klets-
avonden, begonnen ze in 2002 als 
amusements-duo. Gewoon omdat 
ze het fijn vinden om te zingen én 
van humor houden – en die combi-
natie kunnen ze mooi in hun acts 
op het podium verwerken. Een 
combinatie ook die garant staat 
voor een gezellige middag!

DUBBEL TRUBBEL

”At The Bus Stop” is een 5-mans for-
matie uit de omgeving Eindhoven 
en speelt bekende en minder 
bekende nummers uit de jaren 
’60, ’70, ’80 en ‘90. Hun geluid is 
authentiek en eerlijk, stevig aan-
gezet en melodieus. Het betere 
gitaarwerk en de veelal meer-
stemmige zang treedt veel op 
de voorgrond, met een scheu-
rende saxofoon en ondersteund 
door een swingende ritmesectie. 
Hun repertoire bestaat niet uit 
de meest voor de hand liggende  
covers, maar bevat de altijd  
herkenbare muziek van o.a. Joe 
Cocker, Beatles, Crowded House, 
Crosby, Stills & Nash, The Doors, 
Tom Petty & the Heartbreakers, 
Gary Rafferty, Neil Young, Super-
tramp, Rolling Stones, U2, Van 
Morrison en vele anderen.

AT THE BUS STOP

Dave Louis is een zanger met een 
bescheiden persoonlijkheid en 
een lekkere warme stem. Gebo-
ren en getogen in Valkenswaard, 
maar met roots in Indonesië, werd 
zingen zijn passie, en werd hij  
geïnspireerd door Elvis Presley, 
Tom Jones, Engelbert Humper-
dinck en vele andere legendes.  
Tijdens zijn optreden zingt hij 
een gevarieerd repertoire van 
lovesongs tot rock ’n’ roll en van 
country tot Nederlandstalige lied-
jes. Ook zal hij zijn eigen nieuwe 
nummers ten gehore brengen. 
Dave wordt daarbij ondersteund 
door Marlon Ronkes (7-voudig 
wereldkampioen dance) en zijn 
dansteam.

DAVE LOUIS

€ 4,00 € 4,00 € 4,00€ 4,00

De rasartiesten Peter Jonk en 
Anja Oudejans vormen een pro-
fessioneel zangduo dat al jaren 
actief is in de zangwereld. Zij heb-
ben diverse zangopleidingen en 
het conservatorium afgerond en 
zingen solo’s en duetten in diverse 
muziekstijlen, waarbij hun warme 
stemmen prachtig bij elkaar kleu-
ren. Hun repertoire is onuitputte-
lijk én afwisselend, maakt men-
sen enthousiast en de prachtige 
bijpassende outfits maken deze  
muzikale middag echt áf!

FEESTDUO JUBELDARIS

NOVEMBER
ZATERDAG
14:00 uur

19
2022

MAART
ZATERDAG
14:00 uur

25
2023

APRIL
ZATERDAG
14:00 uur

29
2023

SEPTEMBER
ZATERDAG
14:00 uur

17
2022 € 4,00

OKTOBER
ZATERDAG
14:00 uur

22
2022

Boswachter en ED-columnist Mari 
de Bijl uit Rosmalen, maar al tijden 
woonachtig in Heeze, begon al 
jong met het schrijven en zingen 
van liedteksten. Alleen… het ge-
duld om een muziekinstrument 
te leren bespelen was hem niet 
aangeboren. Toen hij zanger en  
pianist Jan-Willem Verhoeven 
(ook uit Heeze) ontmoette, kwam 
er garen op de klos. Uiteinde-
lijk werden de teksten steeds  
Brabantser, dat zingt net wat mak-
kelijker. Omdat Jan-Willem vaak 
de tweede stem zong, was het wel 
zaak zijn Helmonds dialect aan te 
passen aan het Rosmalens dia-
lect van Mari de Bijl. Enkele jaren  
geleden is gitarist Theo Leupen 
toegetreden tot het gezelschap. 
De liedjes van Mari hebben vaak 
de natuur en Brabant als onder-
werp.

TRIO MARI DE BIJL
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Dr. Proktor is uitvinder en bezig 
een raket te maken voor de NASA. 
Heel per ongeluk maakt hij samen 
met zijn buurkinderen Lise en Bart 
een knalschetenpoeder. Met een 
klein hapje schetenpoeder kun je 
hele harde knallen laten – en ze 
stinken niet eens! Als blijkt dat je 
met de extra sterke variant daar-
van naar de maan kunt vliegen, 
verschijnen er al snel dieven die 
dat poeder willen stelen. 
Dr. Proktor, Lise en Bart gaan daar 
een stokje voor steken... Verhalen-
vertelster Marjo Dames vertelt dit 
spannende verhaal van Jo Nesbø 
vol actie en humor op eigenzin-
nige theatrale wijze, omlijst met  
accordeonmuziek.

Tim Slaats (bekend van Holland’s 
Got Talent) brengt in “De Grote 
Magische Kindershow” een goo-
chelshow voor kinderen van alle 
leeftijden. Het is een interactieve 
voorstelling waarin hij regelmatig 
kinderen op het toneel uitnodigt. 
Zij kunnen assisteren en blijken 
soms bijzonder goed te kunnen to-
veren – ook al houdt Tim de deel-
nemers daarbij af en toe wel een 
beetje voor de gek. Het resultaat? 
Een goochelshow waar van alles 
te beleven valt en een bijzondere 
interactie met het publiek. Omdat 
Tim de kinderen meeneemt in een 
magisch goochelavontuur mét hu-
mor weet hij zowel de jonge als de 
oudere kinderen van begin tot eind 
te boeien.

Jeugd

MARJO DAMES  
Dr. Proktors raketpoeder
(vanaf 6 jaar)

Annabel Snottebel is een verhaal, 
geïnspireerd op het prikkelbare 
prinsesje Annabel uit het gelijk-
namige gedicht van Annie M.G. 
Schmidt. Een verhaal vol gees-
tig- en droefgeestigheid, over de 
worsteling van worden wie we 
zijn, over identiteit maar ook over 
verwachtingen die worden ge-
koesterd. En hoe we er ons naar 
gedragen. En over voelen… vooral 
over voelen. In deze voorstelling 
van het Verteltheater speelt Hilde 
Rogge met woorden en schildert 
magie, ondersteund door muziek 
van Johan Derycke.

HILDE ROGGE  
(VERTELTHEATER)  
Annabel Snottebel 
(4 t/m 11 jaar) 

TIM SLAATS 
De Grote Magische  
Kindershow 
(4 t/m 12 jaar) 

€ 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00€ 4,00

Op het eiland Krijt kennen de 
mensen alleen de kleuren zwart 
en wit. Alle andere kleuren zoals 
rood, groen en blauw zijn ooit uit 
hun leven verdwenen. Dat had 
de vuurdraak gedaan zeggen ze, 
maar niemand weet nog waarom. 
Een klein, dapper en nieuwsgie-
rig jongetje gaat op zoek naar het 
antwoord op deze geheimzinnige 
vraag. Slaagt hij erin het geheim 
van de draak op te lossen? Twee 
acteurs vertellen het verhaal met 
woorden, liedjes en tekeningen. 
Met bordkrijt wordt deze voor-
stelling verbeeld… en soms ook 
weer uitgeveegd.

VALENTIJN  
PRODUCTIEHUIS   
De Drakentemmer
(vanaf 4 jaar) 

VLOGEL vertelt een bijzonder ver-
haal over de zevenjarige Noeka en 
haar doodzieke papa. Ze voeren 
samen in het grote bed gesprek-
ken over nieuwe bergschoenen, 
de kijkdoos en waar je blijft als 
je voor altijd weg bent. Vlogel, 
die een nest blijkt te hebben in  
Noeka’s buik, biedt troost en durf. 
Noeka bezoekt hem geregeld in 
haar verenbuik. Ook buitelen ze 
samen door de lucht; op zoek naar 
een plek waar Noeka papa zou 
kunnen ontmoeten als hij er niet 
meer is. VLOGEL is een opera spe-
ciaal voor kinderen, over (willen) 
vasthouden en (moeten) loslaten. 
Over bang zijn in het donker en 
over dromen.

MUZIEKTHEATER  
BOVEN WATER  
VLOGEL, een kinderopera
(vanaf 6 jaar) 

OKTOBER
ZONDAG
11:00 uur

09
2022

NOVEMBER
ZONDAG
13:30 uur

06
2022

JANUARI
DINSDAG
11:00 uur

03
2023

MAART
ZONDAG
11:00 uur

05
2023

APRIL
ZONDAG
11:00 uur

16
2023
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MARIA VAN DEN  
EERTWEGH 
Schilderijen

&
JAN BAKERMANS 

Beelden in brons  
en natuursteen

www.verteltheater.nl/voorstellingen/
verhalenvertelster-marjo-dames- 
dr-proktors-schetenpoeder-
kinderboekenweek/

www.timslaats.com/magisch-
entertainment/kinder-shows/
grote-kindershows/ 

www.verteltheater.nl/voorstellingen/
hilde-rogge-annabel-snottebel/ www.bovenwatermuziektheater.nl 

www.valentijn-productiehuis.nl/
voorstellingen/de-drakentemmer/ 



TIM SLAATS 
De Grote Magische  
Kindershow 
(4 t/m 12 jaar) 

Ook in het seizoen 
2022-2023 zal er in  
De Smeltkroes weer 
een gevarieerd aanbod 
geëxposeerd worden 
op het gebied van de 
visuele kunst. 

Voor onderstaande data  
zijn wijzigingen voorbe- 
houden, op feestdagen is  
De Smeltkroes gesloten. 

Voor meer informatie over 
de exposanten, hun werk  
en de openingstijden van  
De Smeltkroes verwijzen  
wij je naar de website  
www.akdesmeltkroes.nl, 
naar Maarheeze.nu en  
naar de lokale dag- en  
weekbladen.

Exposities

MARIA VAN DEN  
EERTWEGH 
Schilderijen

&
JAN BAKERMANS 

Beelden in brons  
en natuursteen

KUNSTENAARS- 
COLLECTIEF PERRON 1 

Schilderijen

&
LILIANE WINKELS 

Sieraden

MIRIAM SANDERS 
Schilderijen 

&
EDWIN LENDERINK 

Glaskunst

LUUXX LUNETZORG 
kleurrijke objecten  

en schilderijen

JO HEESAKKERS 
Tekenkunst 

&
RENÉ SMOLDERS 

Keramiek

05
OKTOBER

08
NOVEMBER

t  m 12
APRIL

16
MEI

t  m09
NOVEMBER

20
DECEMBER

t  m02
SEPTEMBER

06
OKTOBER

202031
AUGUSTUS

04
OKTOBER

t  m 02
SEPTEMBER

06
OKTOBER

08
MAART

11
APRIL

t  m

LILIANE WINKELS

JO HEESAKKERS

JAN BAKERMANS

MARIA VAN DEN EERTWEGH

EDWIN LENDERINK

PERRON 1

RENÉ SMOLDERS

MIRIAM SANDERS
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LUUXX LUNETZORG
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AK de Smeltkroes online
Met de komst van www.akdesmeltkroes.nl in 2020 vindt 
veel van de communicatie tussen AK de Smeltkroes en 
bezoekers – deze brochure uitgezonderd – online plaats. 
Praktische informatie als voorstellings- en expositiedata, 
aanvangstijden en entreeprijzen worden per voorstelling of 
expositie aangevuld met een uitgebreide toelichting op de 
inhoud zelf. En bestellen van entreekaarten kan natuurlijk 
ook!

Hoewel entreekaarten nog altijd voorafgaand aan de voorstelling 
aan de kassa gekocht kunnen worden, loopt de kaartverkoop voor 
cabaret- en muziekvoorstellingen inmiddels vrijwel volledig via 
de website. 

De werkwijze is dan ook zeer eenvoudig: je gaat naar de voorstel-
ling(en) van je keuze, hierbij staat altijd de actuele hoeveelheid 
nog beschikbare entreekaarten vermeld. Je bepaalt hoeveel je er 
wilt bestellen en stopt deze in je virtuele winkelwagentje met 
behulp van de bestelknop. Zodra je bestelling compleet is,  
vragen wij om je naam en adresgegevens, zodat wij je bestelling 
kunnen vastleggen. Je kunt hierna betalen met iDEAL of (speciaal 
voor onze Belgische bezoekers) met Bancontact. 

Van je bestelling ontvang je een bevestiging op het opgegeven 
mailadres. Je kaartjes worden niet toegestuurd, maar liggen op 
naam klaar voor aanvang van de voorstelling. Op vertoon van je 
bevestiging worden deze aan je overhandigd.

Ook de aanschaf van een abonnement kan volledig online plaats-
vinden. Een abonnementskorting wordt namelijk automatisch 
toegepast als je bestelling daarvoor in aanmerking komt. Bestel 
je gelijktijdig entreekaarten voor tenminste 5 verschillende  
voorstellingen, dan wordt een abonnementskorting van 10% op 
het totaalbedrag toegepast. Kies je voor het gelijktijdig bestellen 
van entreekaarten voor 3 verschillende voorstellingen, dan is je 
abonnementskorting 5%.

Is een voorstelling al uitverkocht, maar zou je tóch graag gaan? 
Je kunt je dan geheel vrijblijvend op een reservelijst laten plaatsen. Kaartjes die beschikbaar 
komen na alsnog geannuleerde bestellingen, worden aangeboden aan degenen die zich op 
deze lijst hebben laten plaatsen, op volgorde van aanmelding.

Blijk je na aanschaf van je entreekaart(en) alsnog niet naar de voorstelling  
te kunnen komen?  
Tot uiterlijk 7 dagen voor de voorstelling kun je je reservering of kaart(en) per mail  
annuleren. Heb je je kaart(en) zelf nog niet, dan is een mailbericht naar  
reserveringen@akdesmeltkroes.nl met vermelding van je reserveringsgegevens al voldoende. 
Je ontvangt dan op het adres dat aan de reservering gekoppeld is, een AK De Smeltkroes  
Theaterbon ter waarde van het geannuleerde kaartje, met aftrek van € 2,50 administratiekosten 
per kaart. Heb je je kaart(en) wél al in bezit, lever deze dan in bij de Werkgroep Cabaret &  
Muziek, p/a Irmgard van Seggelen, Moonslaan 5c, 6026 EG Maarheeze. Vermeld daarbij je naam 
en adresgegevens, en de Theaterbon wordt aan je toegestuurd.



Op de hoogte blijven? 
Ga naar www.akdesmeltkroes.nl voor het  
laatste nieuws of volg ons op Facebook via  
@theaterdesmeltkroes. Heb je een vraag,  
opmerking of suggestie voor ons, stuur  
deze dan naar info@akdesmeltkroes.nl  
en wij zullen deze zo snel mogelijk  
beantwoorden. 

Adresgegevens theater
De Smeltkroes
Kijkakkers 1 
6026 ER Maarheeze
0495-593219

Adresgegevens secretariaat
Gentiaanstraat 20
6026 VK Maarheeze

LET OP: 
gebruik bovenstaande adresgegevens niet 
voor het reserveren, bestellen of annuleren 
van entreekaarten! Voor zover de website zelf 
hierin niet voorziet, kun je het best mailen 
naar reserveringen@akdesmeltkroes.nl
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Wijzigingen voorbehouden. Op alle overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden 
van toepassing, die geraadpleegd kunnen worden op www.akdesmeltkroes.nl/info.

De voorstellingen van AK de Smeltkroes  
worden mede mogelijk gemaakt door:

Vormgeving en realisatie:  
Bontjes’ oog voor detail, Maarheeze

AK De 
Smeltkroes, 
sinds 1988 
AK De Smeltkroes is een stichting 
die zich sinds 1988 ten doel stelt 
om ten behoeve van inwoners 
van de gemeente Cranendonck en 
omgeving culturele evenementen 
in De Smeltkroes (Maarheeze) te 
organiseren op het gebied van 
beeldende kunst, cabaret, muziek- 
en jeugdtheater. Dit wordt gedaan 
zonder winstoogmerk, en onaf-
hankelijk van De Smeltkroes als de 
hierin faciliterende locatie. Meer 
dan 20 vrijwilligers, verdeeld over 
een bestuur, vier werkgroepen en 
technische ondersteuning zetten 
zich hiervoor in.

Snel kaartjes kopen? 
Seizoen straks begonnen, maar nog steeds geen  
kaartjes “omdat het er niet van kwam?”  
Stel het niet uit, maar pak je telefoon en scan de 
QR-code om nu je kaartjes te bestellen!



Veel kijk- en luisterplezier!Veel kijk- en luisterplezier!

www.akdesmeltkroes.nl

De Meisjes 
met de Wijsjes

Moerstaal


