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Voor cabaret- en muziekvoorstellingen kunt u kaarten online kopen via www.akdesmeltkroes.nl,  
of aan de kassa vanaf één uur voorafgaand aan de start van de voorstelling. Online gekochte kaartjes 
worden voor u klaargelegd bij de kassa. Anders dan gebruikelijk kunnen wij u komend seizoen geen 
abonnementskorting aanbieden, omdat wij in verband met de omstandigheden tijdelijk alleen losse 
kaarten verkopen.

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 uur.

Voor slechts € 4,00 per persoon kun je al naar 
een jeugdvoorstelling 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 kaartjes 
voor alle nog volgende voorstellingen kopen.

Cabaret & Muziek

Matinee

4-5

6

7

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

8
Jeugd



MET TROTS PRESENTEREN WIJ U 
Met trots presenteren wij u het programma voor het drieëndertigste theaterseizoen 
van AK de Smeltkroes. De vrijwilligers van de verschillende werkgroepen hebben voor 
u weer een afwisselend, interessant en amusant programma weten samen te stellen.

Ondanks de tegenslagen, de maatregelen in verband met COVID-19, in de tweede helft van het vorige seizoen willen  
we optimistisch zijn. De kaartjes voor voorstellingen die niet zijn doorgegaan worden gerestitueerd of blijven geldig  
en worden, waar mogelijk, ingehaald. We hopen het komende seizoen ons programma normaal aan u te kunnen  
presenteren, al of niet op 1½ meter afstand.

Zo zijn er in de foyer van de Smeltkroes weer prachtige exposities te bekijken. Kunstenaars uit de regio, ervaren maar 
ook beginners, tonen u hun werk. En bent u geïnteresseerd, vaak bestaat de mogelijkheid om een van de kunstwerken 
in uw bezit te krijgen. Elke zes weken wisselt de expositie en kunt u werk van twee andere kunstenaars bewonderen.  
Er is een heel gevarieerd aanbod van schilderijen, beelden, keramiek, portretten, juwelen, aquarellen en sieraden.

Voor de jeugd zijn er vijf voorstellingen. Op zondagochtend om 11 uur, zodat je na het theaterbezoek nog iets anders 
kunt plannen… Voor kinderen vanaf 4 jaar en hun (groot)ouders om samen te genieten van uniek poppentheater,  
muziek en interactie.

Op zaterdagmiddag zijn er 5 matineevoorstellingen, waar u voor een heel aantrekkelijke prijs een middag kunt  
genieten van zang en muziek. Zo staat er onder andere muziek uit de jaren zestig, tiroler muziek en heel veel humor  
op het programma.

Natuurlijk is er voor de muziek- en cabaretliefhebber een zeer gevarieerd programma in De Smeltkroes. U ziet hier  
oude bekenden optreden maar ook nieuw talent.  Het aanbod bestaat dit jaar uit negen voorstellingen. Daarnaast  
hebben we nog drie voorstellingen in te halen: Maartje & Kine, Thijs Kemperink en Guido Weijers. Deze zijn in verband 
met de corona-maatregelen komen te vervallen in het voorjaar van 2020 en zullen komend seizoen worden ingepland.

Helaas kunnen we u dit seizoen geen abonnement aanbieden. De omstandigheden zijn daarvoor te onzeker. Wel kunt u 
kaarten voor alle voorstellingen bestellen via onze nieuwe site. Maar daarvoor geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt 
en op = op. Als we in september moeten starten met 80 of 100 bezoekers per voorstelling, moeten we dus mogelijk een 
wachtlijst aanleggen.

Wij willen u, ondanks alles, toch dit jaar weer een geweldig theaterseizoen toewensen en hopen u vaak te mogen  
ontmoeten.

  Willy Kuipers
  Voorzitter AK de Smeltkroes.
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CORONADISCLAIMER
Óf voorstellingen uiteindelijk doorgaan en zo ja, 
onder welke omstandigheden, is op het moment  
van verschijnen van deze brochure nog niet  
definitief bekend. Toekomstige overheidsmaat- 
regelen die betrekking hebben op de periode  
tussen de start en het einde van het komende  
theaterseizoen kunnen ons dwingen om bezoek- 
omstandigheden te wijzigen, bezoekersaantallen 
te reduceren, voorstellingen te verzetten of zelfs 
te annuleren. Afhankelijk van de wijziging voorzien 
de algemene voorwaarden (te raadplegen op de 
site www.akdesmeltkroes.nl) in een tegoedbon of 
in teruggave van het betaalde bedrag.



Marlon Kicken opent het theater-
seizoen met zijn derde avondvul-
lende voorstelling “In de Lift”. De 
goedlachse Brabander, geboren 
in Curaçao, maar opgegroeid in 
Aarle-Rixtel, begon als tonprater, 
werd stand-up comedian en speelt 
nu als cabaretier in theaters door 
heel Nederland. Kortom: Marlon 
zit “in de lift”! Dat is natuurlijk de 
makkelijkste en snelste manier 
om boven te komen, maar is het 
soms niet beter om de trap te ne-
men? Marlon neemt je mee van 
het verleden naar het heden en 
de toekomst. Wie kwam hij tegen? 
Wat staat hem nog te wachten? 
De meester-verteller becommen-
tarieert de wereld om zich heen 
met een humoristisch blik. Laat-
ste kans om hem te zien in deze  
voorstelling!

www.marlonkicken.com www.bertgabriels.be
www.andriestunru.nl
www.wijzijnbeperkthoudbaar.nl

Als de Vlaamse cabaretier Bert 
Gabriëls met een nieuwe voorstel-
ling komt, dan staat Maarheeze 
gegarandeerd op zijn speellijst! 
Hij staat bekend om zijn draaiende 
redeneringen, semantische spits-
vondigheden en de typisch Vlaam-
se Bert-logica. Voor een cabaretier 
is de krant is een dagelijkse bron 
van humor. Daarom neemt Bert ze 
voor “Is er iets gebeurd?” gewoon 
mee op het podium. Op basis van 
de grappigste krantenberichten  
van de afgelopen maanden 
gaat Bert op zoek naar wat er is  
gebeurd. Was het uitzonderlijk? 
Was het voorspelbaar? Weten 
we het al eigenlijk? En trouwens:  
Belgische kranten en Nederlandse 
kranten zijn het niet altijd eens. 
Over wat er is gebeurd. Gelukkig 
is Bert als Belg volstrekt neutraal!

Twee voorstellingen voor de prijs 
van één! In deze duovoorstelling 
wil Andries alles tegelijk: rust én 
ruimte, hollen én stilstaan, vrijge-
zel zijn én vastigheid. Maar hoe 
word je dan gelukkig? In het twee-
de deel van de voorstelling sluit 
Stefan Hendrikx bij Andries aan 
voor “De Première”. Hoezo deze 
naam? Voor het improvisatieduo 
Beperkt Houdbaar (Nederlands 
Kampioen Improvisatietheater 2018 
én 2019) is elke voorstelling splin-
ternieuw, en dus een première! 
Waar het over gaat, bepaalt dus 
het publiek: hilarische sketches, 
acrobatische hoogstandjes, volle-
dig geïmproviseerde musicalnum-
mers - Stefan en Andries doen het 
moeiteloos. Messcherp, muzikaal 
en vooral ongelofelijk grappig.

Cabaret & Muziek

BERT GABRIËLS
Is er iets gebeurd?

MARLON KICKEN
In de lift
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ANDRIES TUNRU
Vlees, vis, wal en schip 
BEPERKT HOUDBAAR
De Première

€ 17,00 € 16,50 € 17,00

SEPTEMBER
ZATERDAG
20:30 uur

12
2020

OKTOBER
ZATERDAG
20:30 uur

03
2020

DECEMBER
ZATERDAG
20:30 uur

12
2020

www.nashvillenight.nl

Country is hot! In de voorstel-
ling “Nashville Night” krijgt het 
publiek een avond lang alle hits, 
de grootste successen en mooi-
ste songs uit de rijke historie van 
de country & western van zowel 
toen als nu te horen. De 5-mans 
live band met als frontladies de 
Amerikaanse Jordyn Mallory – ook 
wel ‘Little Dolly Parton’ genoemd 
– en onze eigen Jennifer Ewbank 
schakelt in dit theaterconcert de 
country & western hits aaneen. 
Jordyn treedt nog steeds op met 
Dolly Parton herself, en was de 
openingsact voor Loretta Lynn, 
Crystal Gayle, Jake Owen en 
nog veel meer bekende country- 
artiesten. Kortom: “Yee haw!!”

JORDYN MALLORY,  
JENNIFER EWBANK  
& BAND
Nashville Night

€ 19,00

NOVEMBER
ZATERDAG
20:30 uur

21
2020

www.robscheepers.com

Moeten we nog uitleggen wie 
Rob Scheepers is? Na zijn cabaret- 
debuut in 2014 is het tijd voor de 
derde avondvullende voorstelling, 
waarvoor hij zijn laatste twee 
try-outs in Maarheeze speelt! In 
“Gulzig” blijkt Rob geen hoofd-
zonde vreemd - maar gulzigheid 
vooral. Want waarom tevreden 
zijn? Hij wil meer! Meer likes, meer 
quality time, meer borrelnootjes, 
meer schermtijd, meer borsthaar, 
meer bezoekers en meer geld. 
Gewoon meer, meer, meer… van 
alles. Waarom? Om indruk te ma-
ken! Dus kun je nog meer grappen 
verwachten. En meer verhalen. En 
meer lachen. Meer van alles!

ROB SCHEEPERS
Gulzig (try-out)

€ 18,50

OKTOBER
ZATERDAG
20:30 uur2020

OKTOBER
VRIJDAG
20:30 uur2020

31

30



www.thijsvandemeeberg.nl www.los-muziekthater.nl www.comedyparade.nl www.ocobar.nl

Kun je meer jezelf zijn dan je vroe-
ger was? Thijs van de Meeberg 
(winnaar van het Leidsch Cabaret 
Festival 2015) vindt van wel. Hij 
vindt zelfs dat je elke dag een be-
tere versie van jezelf kunt zijn. En 
je treft het, want vandaag is Thijs 
nou net de állerbeste versie van 
Thijs. Hij is meer Thijs dan hij zelf 
ooit voor mogelijk had gehouden; 
een zelfbewuste man met een 
hond, duidelijke doelen voor ogen, 
een opgeruimd huis en louter hel-
dere gedachtes die hij graag met u 
wil delen. Over al die onvervulde 
verlangens, dat de realiteit kei-
hard botst met verwachtingen en 
dat het in de regel heel vervelend 
is om jezelf te zijn, daar hoeven we 
het niet over te hebben toch?

De Meiden van LOS zijn terug! 
In ongekend tempo volgen lied-
jes en sketches elkaar op in deze 
goudeerlijke voorstelling over de 
keerzijde van de medaille. Want 
natuurlijk willen de meiden wel 
de lusten, maar niet de lasten. Het 
perfecte leven! Maar kan dat wel? 
Een wilde stap-avond zonder de 
kater, een goede baan zonder de 
stress, een kind zonder de zorgen, 
een relatie zonder de ruzies… Zo 
kunnen ze nog wel even door-
gaan – en dat doen ze dan ook. 
Uitgebreid. In “Lusten en Lasten” 
nemen de meiden geen blad voor 
de mond en fantaseren ze er lustig 
op los.

Naast het vervoeren van land-
verhuizers naar de USA, zorgde 
de Holland-Amerika Lijn er ook 
voor dat succesvolle Nederlandse 
muzikanten de States bereikten. 
Andersom brachten de schepen 
blues, rock, jazz en funk vanuit 
New York naar Nederland. Wat 
hebben Willy Alberti en Golden  
Earring met elkaar gemeen?  
Waarom gingen Willem Duyn en 
Sjoukje van ’t Spijker niet naar 
Amerika, toen ze daar waren door-
gebroken als Mouth & MacNeal?  
En waarom kon de manager van 
Elvis Presley niet terug naar 
zijn woonplaats Breda? De Rot-
terdamse band Ocobar pakt de  
koffers voor de trans-Atlanti-
sche trip en gaat op zoek naar de  
muziek, beelden en verhalen die de 
Holland-Amerika Lijn teweeg heeft 
gebracht. Met songs van onder an-
deren Willie Nelson, Eric Clapton,  
Stray Cats, The Band en Hank  
Williams. All aboard!

De Comedy Night is een avond 
stand-up in zijn meest pure, origi-
nele vorm. Hilarisch, messcherp, 
gortdroog, inventief, vreemd, 
met een muzikale twist, maar 
altijd grappig. Want dat is waar 
stand-up om draait: de grap! De 
Comedy Night is een ongedwon-
gen ‘anders-dan-anders’ avond, 
met een drankje binnen handbe-
reik (u wordt bediend tijdens de 
voorstelling), een echte Master of 
Ceremonies en drie van de beste 
stand-uppers van Nederlandse en 
Vlaamse bodem.

Cabaret & Muziek

OCOBAR
Holland-Amerika Lijn

MEIDEN VAN LOS
Lusten en Lasten

COMEDY PARADE
Comedy Night

THIJS VAN  
DE MEEBERG
Meer dan mogelijk

€ 17,00 € 17,50 € 18,00€ 16,00

MAART
ZATERDAG
20:30 uur

06
2021

MAART
ZATERDAG
20:30 uur

27
2021

APRIL
ZATERDAG
20:30 uur

10
2021

APRIL
VRIJDAG
20:30 uur

30
2021
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The Sixties Tribute Band is een 
veelgevraagde regionale vier-
mansformatie, bestaande uit 
François en Johan van Tuyl, Piet 
Vingerhoets en Wim Guns, die we 
ook vorig jaar al in De Smeltkroes 
mochten ontvangen. Al 10 jaar 
spelen ze klassieke Engelse en 
Amerikaanse hits uit de jaren ’50 
en ‘60 van o.a. The Shadows, Cliff 
Richard, Elvis Presley, The Everly 
Brothers, Roy Orbison, Buddy Hol-
ly en The Rolling Stones. Ga even 
helemaal terug in de tijd en geniet 
van deze onvergetelijke muziek-
middag!

De Weertse groep Lustno Muzi-
kantje maakt zogenaamde “Ober-
krainer-muziek”, die in de jaren ‘50 
in Slovenië werd ontwikkeld door 
de broers Slavko en Vilko Avsenik. 
Oberkrain is de Duitse benaming 
voor de Sloveense regio Goren-
jska, waar de broers Avsenik van-
daan komen. Zij vormden de be-
kende groep Slavko Avsenik und 
seine Original Oberkrainer. De 
Oberkrainer-stijl, die wel wat weg 
heeft van Tiroler muziek, is zeer 
bekend geworden en wereldwijd 
overgenomen door vele muziek-
groepen.

Volksmeziekgroep “Dikke Mik” 
voert u in een oer-Brabantse sfeer 
mee naar het lief en leed van al-
ledag. Met de spreekwoordelijke 
blijheid van de Brabander pre-
senteren de vier mannen al meer 
dan 30 jaar een boeiend muzikaal 
programma over het vroeger en 
nu in Brabant, dat ze op vermake-
lijke wijze aan elkaar praten. Met 
hun milde ironie, onbekommerde 
luchthartigheid en optimistische 
levenskijk delen ze hun ‘brood’ en 
staan ze garant voor een vermake-
lijke vlucht uit de realiteit en druk-
te van alledag.

Kwartjesvolk is een 7-mans forma-
tie uit het Brabantse Zeeland, die 
in hun muziekvoorstelling “Weer 
onderweg!” alles uit de kast haalt 
om er een ouderwets gezellige 
Brabantse middag van te maken! 
En dan bedoelen we ook álles: 
accordeons, trekzakken, gitaren, 
mandolines, thinwizzle’s, contra-
bas, banjo’s, wasbord, draailier, 
doedelzakken, viool en diverse 
trommeltjes… Voeg daar een flin-
ke portie humor en een cabaretes-
ke uitvoering aan toe, en je hebt 
een topmiddag! 

DIKKE MIKKWARTJESVOLK
Weer onderweg!

LUSTNO MUZIKANTJETHE SIXTIES  
TRIBUTE BAND

€ 4,00 € 4,00 € 4,00€ 4,00

NOVEMBER
ZATERDAG
14:00 uur

28
2020

FEBRUARI
ZATERDAG
14:00 uur

27
2021

MAART
ZATERDAG
14:00 uur

13
2021

SEPTEMBER
ZATERDAG
14:00 uur

26
2020

In hun vierde theatervoorstelling 
brengt het trio Mannen van Naam 
de oude sage “De Duivelsbrug” 
tot leven. Een spannend verhaal, 
dat nog steeds actueel blijkt te 
zijn. Die als spiegel dient: was al-
les wel zo anders vroeger? Gaat 
het nu beter of juist slechter met 
ons? En hoe staat het met ons 
morele kompas? Zal dat ons wel 
veilig over de Duivelsbrug leiden? 
In een huiskamersfeer brengen ze 
een romantische, melancholieke 
vertelling over een onmogelijke 
liefde, waarin ze moeiteloos scha-
kelen tussen hilarische grappen 
en kleine persoonlijke liedjes. De 
getalenteerde multi-instrumen-
talisten van Mannen van Naam 
stonden ooit aan de basis van Pa-
ter Moeskroen, en toerden recent 
nog met violiste Sylvia Houtzager 
van Flairck. 

MANNEN VAN NAAM
De Duivelsbrug

€ 4,00

OKTOBER
ZATERDAG
14:00 uur

17
2020

Matinee6



In de muzikale vertelvoorstelling 
“Vlieg op, dikke bromvlieg!” van 
Theater Van Santen, gebaseerd op 
het gelijknamige prentenboek van 
Loes Riphagen, maak je kennis met 
een uiterst vervelende bromvlieg 
die voor veel paniek en onrust 
zorgt. Het aanstekelijke, muzikale 
en humorvolle verhaal wordt ge-
speeld met een levensgroot boek 
als decor. Je kunt meezingen met 
bekende liedjes en luisteren naar 
nieuwe versjes en liedjes door 
personages uit het prentenboek, 
die op het toneel tot leven komen. 
Kinderen mogen niet alleen kijken 
en luisteren, maar krijgen ook de 
kans om zélf op het toneel mee te 
spelen. Een energieke, poëtische 
en vrolijke voorstelling – met een 
werkelijk verpletterend einde!

Beer en Sprinkhaan zijn vrienden. 
Ze wonen in het bos en bezoeken 
elkaar elke dag. Op een dag doet 
Beer anders dan anders. Hij rea-
geert kribbig, is somber en trekt 
zich terug in zijn bed. Hij vindt het 
niet leuk meer om Sprinkhaan te 
zien. Sprinkhaan gaat aan zichzelf 
twijfelen. Zij waren toch vrienden? 
Met behulp van Waterslak be-
denkt hij verschillende plannetjes 
om het samen weer leuk te heb-
ben. Zal het Sprinkhaan lukken 
zijn vriend Beer weer uit bed te 
krijgen? De prachtige, door Remco  
Raessen zelf gemaakte poppen 
en het aansprekende verhaal met 
muzikale omlijsting nemen de toe-
schouwer mee in een wereld vol 
verwondering, waarin alles kan.   

Je gelooft je ogen niet, als Profes-
sor D (de briljantste, geniaalste, 
mega-intelligentste slimkees van 
de eeuw) je zijn uitvindingen laat 
zien! Maar wat heb je er aan, als 
je ‘s ochtends in je eentje aan de 
ontbijttafel zit? Helemaal niets! 
Daarom is Professor D het zat en 
gaat hij op reis. Met zijn tijdmachi-
ne reist hij door verleden, heden 
en toekomst. Op zoek naar de 
schat, met een eeuwenoude kaart 
op zak, om even later een jonk-
vrouw te redden uit de klauwen 
van een draak. Want als het even 
niet meezit, dan zorgen zijn uitvin-
dingen wel voor een oplossing… 
“Professor D zit in de puree“ is een 
eigentijds sprookje vol goochela-
rij, magie en humor door Hilbert 
Geerling, vijfvoudig Nederlands 
Kampioen Goochelen.

In deze fantasierijke poppen-
theatervoorstelling “Donder de 
Draak” maken we kennis met een 
baby-draakje, dat op een mooie 
dag hoog in de bergen geboren 
wordt en de naam Donder krijgt. 
Als hij straks groot is moet-ie van 
zijn vader een mens verslaan, dat 
is namelijk traditie bij de draken. 
En zo leert Donder vuurspuwen 
en groeit hij op tot een reusachtig 
beest. Ondertussen maken we ken-
nis met Leopold, de verlegen tuin-
man die werkt aan het hof van de 
koning, die smoorverliefd is op de 
prinses. Dit tot grote ergernis van 
de koning die, wanneer hij hoort 
dat Donder een mens moet ver-
slaan, een list bedenkt om Leopold 
voorgoed uit de weg te ruimen. In 
een spannende eindstrijd komen 
Donder en Leopold tegenover el-
kaar te staan. Maar dan gebeurt er 
iets wat niemand had verwacht…

Ergens, in een land hier niet zo ver 
vandaan leefden eens een koning 
en een koningin. Op een dag be-
gint de koningin te huilen en kan 
er niet meer mee stoppen. De ko-
ning is radeloos en gaat met be-
hulp van de kinderen op zoek naar 
manieren om de koningin op te 
vrolijken. Alleen is er één ding dat 
hij daarbij over het hoofd ziet…
“En niemand wist waarom” is een 
interactieve vertelvoorstelling 
omlijst met prachtige live muziek. 
Een modern sprookje voor kinde-
ren vanaf 4 jaar over verdrietig 
mogen zijn zonder dat je weet 
waarom, iemand heel graag willen 
helpen en de moed om voor jezelf 
op te komen en uit te spreken wat 
je voelt.

Jeugd

HILBERT GEERLING 
Professor D zit in de puree
(5 t/m 12 jaar)

REMCO  
THEATER-KUNST 
Brom Beer
(vanaf 4 jaar)

THEATER VAN SANTEN 
Vlieg op, dikke  
bromvlieg!  
(4 t/m 8 jaar) 

HET MEEMAAK- 
THEATER 
Donder de Draak  
(4 t/m 11 jaar) 

SIMONE VERTELT 
En niemand wist waarom
(vanaf 4 jaar) 

€ 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00€ 4,00

SEPTEMBER
ZONDAG
11:00 uur

27
2020

NOVEMBER
ZONDAG
11:00 uur

08
2020

DECEMBER
DINSDAG
11:00 uur

29
2020

FEBRUARI
ZONDAG
11:00 uur

28
2021

APRIL
ZONDAG
11:00 uur

11
2021
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In het seizoen 
2020-2021 zal er in  
de Smeltkroes een  
gevarieerd aanbod  
zijn op het gebied  
van de visuele kunst. 
 
Wijzigingen voorbehouden. 
Op feestdagen is de  
Smeltkroes gesloten. 

Voor meer gegevens  
omtrent deze exposities  
en de openingstijden van  
de Smeltkroes verwijzen  
wij u naar de website 
www.akdesmeltkroes.nl,  
naar Maarheeze.nu en naar  
lokale dag- en weekbladen.   

De werkgroep “Exposities” 
wenst u veel kijkplezier! 

Exposities

GERARD VAN  
DEN OETELAAR

Relief schilderijen

&
KASPER DE GOUW

Beelden in brons

ESMA ATES
Aquarellen

&
MABEL MULDER
Beeldhouwkunst

ANGELINE MAAS
Schilderijen en collages

&
HANS EN BERNADETTE 

TE WIERIK
Keramiek

ANNIE VAN HUNSEL
Abstracte schilderijen

&
ESTHER MAAS

Zilveren sieraden

JEANETTE VAN DUN
Portretten

&
INE KNAPEN
Juweelkunst

07
OKTOBER

10
NOVEMBER

t  m 31
MAART

18
MEI

t  m11
NOVEMBER

15
DECEMBER

t  m02
SEPTEMBER

06
OKTOBER

202002
SEPTEMBER

06
OKTOBER

t  m 02
SEPTEMBER

06
OKTOBER

202024
FEBRUARI

30
MAART

t  m

KASPER DE GOUW

MABEL MULDER

INE KNAPEN

ESMA ATES

8

HANS EN BERNADETTE  
TE WIERIK

ANNIE VAN HUNSEL
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Een nieuwe jas
De Aktiviteiten Kommissie (kortweg AK) de Smeltkroes is midden 
jaren ’80 opgericht met als doelstelling om zonder winstoogmerk 
“[…] ten behoeve van inwoners van de gemeente Cranendonck en 
omgeving culturele evenementen in De Smeltkroes (Maarheeze)  
te organiseren.” Geheel in de tijdgeest werden in de woorden  
‘activiteiten’ en ‘commissie’ de c’s vervangen door k’s, en werd  
een logo ontwikkeld. Hierin was een prominente plek voor de  
letters uit het logo van De Smeltkroes zelf en de contouren van  
het bronzen beeld van de in de lucht dansende Drie Gratieën,  
dat op een paal voor het gebouw staat.

Wie zijn die Drie Gratieën? De Gratieën zijn drie zusters uit de Griekse en  
Romeinse mythologie, die samen symbool staan voor schoonheid, creativiteit,  
vreugde en geluk. Ze hebben kunstenaars en artiesten al eeuwen lang  
geïnspireerd, en hopen dat anno nu natuurlijk ook te doen als het gaat om de  
artiesten die optreden en exposeren in de Smeltkroes. Geen wonder, dat ze  
een prominente plek kregen in het logo.

Kort geleden keek AK de Smeltkroes in de spreekwoordelijke spiegel, en con-
stateerde dat het tijd werd voor een nieuwe jas. Net zoals de voorstellingen en 
exposities steeds met hun tijd waren meegegaan, zo constateerde de commissie 
dat de aankleding van AK de Smeltkroes zelf ook wel wat modieuzer mocht.  
De opdracht werd uitgezet om een nieuw, fris en eigentijds logo met bijbehoren-
de huisstijl te ontwikkelen, maar mét een vorm van verbinding naar het oude.

Het resultaat hiervan ziet u terug in deze programmabrochure ‘nieuwe stijl’,  
waar op diverse plaatsen ook het nieuwe logo prominent in beeld is.  
De activiteiten van de vier werkgroepen die de basis van AK de Smeltkroes  
vormen, worden hierin elk vertegenwoordigd door een eigen kleurbundel.  
De bundels komen - net als het publiek zelf - samen in De Smeltkroes, die ook  
in het nieuwe logo weer gesymboliseerd wordt door de contouren van de  
Drie Gratieën. Ook kunt u er de spotlights in herkennen, waar de artiesten op  
het podium of bij de exposities in komen te staan.
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AK de Smeltkroes online
Het was een langgekoesterde wens van AK de Smeltkroes:  
een eigen website waarin alle relevante informatie over de  
voorstellingen en exposities samenkwam én waarop je met  
een je kaartjes zou kunnen bestellen. En het is zover, want   
gelijktijdig met deze programmabrochure gaat ook de website 
www.akdesmeltkroes.nl live! 

Op deze site staat per werkgroep welke voorstellingen en exposities gedurende 
het seizoen zullen plaatsvinden. Naast vanzelfsprekende informatie als datum 
en entreeprijs is er per voorstelling ook uitgebreid aandacht voor de inhoud zelf. 
Er is plaats voor aanvullend beeldmateriaal, recensies en zelfs voorstellings- 
trailers kunnen aan de informatie worden toegevoegd. Bij de exposities is er, 
veel meer dan in de brochure, de mogelijkheid om meer te weten te komen  
over de achtergrond van de kunstenaars die hun werk tonen. De site wordt 
gecompleteerd met bijvoorbeeld informatie over AK de Smeltkroes zelf,  
de algemene voorwaarden en de rubriek “Veelgestelde vragen”.

Voor cabaret- en muziekvoorstellingen bestaat bovendien de mogelijkheid  
om 24/7 entreekaartjes te kopen. De werkwijze is eenvoudig: u gaat naar de 
voorstelling van uw keuze en bepaalt daar hoeveel entreekaarten u wilt  
bestellen. Vervolgens vragen wij om uw naam en adresgegevens, zodat wij  
uw bestelling vast kunnen leggen. U kunt hierna betalen met iDEAL of  
(speciaal voor onze Belgische bezoekers) met Bancontact. Van uw bestelling 
ontvangt u per mail een bevestiging. Uw kaartjes worden niet toegestuurd,  
maar liggen op uw naam klaar voor aanvang van de voorstelling. Op vertoon  
van uw bevestiging worden deze aan u overhandigd.

bestellen



Op de hoogte blijven? 

Ga naar www.akdesmeltkroes.nl  
voor het laatste nieuws of volg ons op  
Facebook via @theaterdesmeltkroes.  
Heeft u een vraag aan 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
maarheeze.smeltkroes@gmail.com

Adresgegevens secretariaat
M. Baten
Gentiaanstraat 20
6026 VK Maarheeze
secretariaat@akdesmeltkoes.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 Theaterbonnen 
Wist u dat u ook anderen kunt verrassen met een avondje theater in De Smeltkroes? 
Op voorstellingsavonden zijn  AK de Smeltkroes Theaterbonnen aan de kassa verkrijgbaar,  
maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar info@akdesmeltkroes.nl. De waarde kunt u 
zelf bepalen en ze zijn onbeperkt geldig, maar alleen te gebruiken voor voorstellingen van  
AK de Smeltkroes.



Veel kijkplezier!Veel kijkplezier!

www.akdesmeltkroes.nl
Meiden van Los

Lusten en Lasten


