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en nog veel meer!  

Za 9 juni

cultuur
gala 

Theater Koningshof

Za 2 juni

 
Stadshart Maassluis

cultuur
explosie

Vr 8 juni

battle of
the bands 

Theater Koningshof 

   onverwachte
ontmoetingen    

Seizoenpresentatie 

zaterdag 2 juni 2018, 20.15 uur.

www.theaterkoningshof.nl
        @theaterkonhof          /TheaterKoningshof

Nieuw theaterseizoen 
vanaf 17 mei a.s. online!



De Groote Kerk is open voor een bezoek en 
de Stichting Garrels-orgel Maassluis geeft 

uitleg over het bijzondere Garrels-orgel.

In het Douanehuisje is er een expositie en 
workshop ‘Hoe maak je een stilleven’ van 

kunstenares Bikkel.

Laat u verrassen! Muziek en verhalen over  
de Tulp door Relatiebureau de Tulp.

Optredens en demonstraties van 
diverse kunstenaars uit Maassluis. 

Laat u verrassen door o.a. het B-orkest van 
de Maassluise Harmonie, TromboneTAAL, 

Swingkoor Moving Voices, Dans -en 
Balletstudio Westside, het Meezingkoor 

Maassluis, Dance Company M’joy, Rapgroep 
‘Wat is wat’, Afrikaanse Hiphop van Gikensio 

en een optreden van ‘In Harmonie’ (een 
initiatief om vluchtingen muziek te laten 

maken). Inclusief DJ en meer…….

Montmartre op het Bloemhof

Podium Markt Douanehuisje

Za 2 juni

De opening van de Week van de Cultuur vindt plaats in het Stadshart 
van Maassluis met een ‘explosie’ van optredens uit eigen stad. 

Cultuur 
        explosie!

Groote KERk

13.00 – 16.00 uur

weekvandecultuur.nl  

½ ¾ À 

ONVERWACHTE       
 ONTMOETINGEN

kunst en
        cultuur

nieuwstraat 2

De Week van de Cultuur wordt georganiseerd door de Culturele Raad Maassluis in samenwerking met een aantal partners en enthousiaste vrijwilligers. 

Of je nu graag danst, smartlappen  
meezingt, schilderijen maakt of geniet  
van klassieke muziek: kunst en cultuur 
is er altijd en raakt onze emotie. In 
Maassluis is er veel moois te doen en 
te beleven als het om kunst en cultuur 
gaat. De Week van de Cultuur laat dit 
aan iedereen zien. 

Het doel van de Week van de Cultuur is het 
presenteren en promoten van het brede cul-
turele leven van, voor en door Maassluizers. 
Daarom bieden we iedereen die actief is met 
kunst en cultuur in Maassluis een ‘podium’ 
om zich te laten zien en zich te laten horen. 
En dit leidt ongetwijfeld tot...

De Week van de Cultuur is gekoppeld aan 
het landelijke initiatief ‘Ik Toon’ ter promotie 
van de (amateur)kunst/cultuur die wordt 
gehouden in de maand juni. De Week van de  
Cultuur vindt dit jaar plaats van zaterdag  
2 t/m zaterdag 9 juni.



Di 5 juni

Vr 8 juni

Wo 6 juni

13.00-16.00 uur

cultuurexplosie
Stadshart Maassluis

20.15 uur

Seizoenpresentatie
2018/2019  

Theater Koningshof

Classic Experience   
Theater Koningshof

Basisschoolleerlingen

Classic Experience   
Theater Koningshof

Basisschoolleerlingen

14.00 uur

Theater  
‘De Reis van Lale’

 door Anja Moll /  
Husnu Uysal  
De Vloot 66

20.00 uur

Battle of the Bands 
Theater Koningshof

11.00 - 15.00 uur

Open dagen 
Muziek@Maassluis en 

JeugdTheaterHuis   
Theater Koningshof

13.00 – 15.30 uur

Zang workshop 
Natasja den Toom   

Pop/lichte muziek 
Theater Koningshof

inloop vanaf 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur

Cultuur Gala    
(Aanmelden  

cultuurgala@gmail.com)
Theater Koningshof

 2 t m 9 juni 

Ma 4 juni

Za 2 juni Za 9 juni

Elk jaar organiseren we speciaal voor de 
schooljeugd een aparte activiteit, zoals 
in de afgelopen jaren de fotowedstrijd 
en de schoolpleinkrijtwedstrijd. Beide 
activiteiten verliepen goed en kregen 
veel aandacht.

Dit jaar willen we dus graag Maassluis 
versieren! Iedere school die meedoet 
versiert het schoolplein of een andere plek in 
Maassluis. Dit kunnen vlaggetjesslingers zijn, 
gedichtenslingers, maar elk ander 
idee kan ook. 

Als elke school zo een eigen 
plek versiert, kan het niet 
anders dan dat elke inwoner 
of bezoeker verrast wordt 
door de creativiteit van de
basisschoolleerlingen in 
onze stad. 

Meer informatie?
Neem contact op met 
Huub Paalvast via
paalvast@me.com

“VERSIER 
     MAASSLUIS”

Classic Experience   
Theater Koningshof

Basisschoolleerlingen

19.45 uur

Optreden Maassluise 
Harmonie  
Locatie ntb

(onder voorbehoud van het 
weer)

Do 7 juni

Classic Experience   
Theater Koningshof

Basisschoolleerlingen

10.00 uur

Theater  
‘De Reis van Lale’

 door Anja Moll /  
Husnu Uysal 

De Vliet 
A. van Schendelstraat 25

19.30 uur

Verkiezing Nieuwe 
Stadsdichter
De Hooftzaak
PC Hooftlaan

Programma onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.



Wil je een huiskameroptreden 
bezoeken, meld je dan aan via 
hennywesselius@kpnmail.nl.

Voor het 3e jaar op rij organiseren we een serie huiskameroptredens. Zowel 
amateurs als professionals treden voor je op tijdens de Week van de Cultuur. 

20.00 uur

Anyways  
Wijkcentrum de Flat 

Jan Schoutenlaan 187
Variatie aan bekende 

popsongs

19.30 uur

Never Too Late
Zeesleper De Elbe

20.00 uur

Jaap van Oostrum
Noordvliet 16

Poëzie

20.00 uur

Orsolya Kirkosa& 
Robert Kops 

Zure Vischsteeg 48
Nummers uit het klassieke 
en musical repertoire met 

pianobegeleiding

Di 5 juni

Wo 6 juni

Do 7 juni

14.00 uur

Rosalie Wagenaar
Johan Evertsenlaan 20

Optreden categorie  
‘kleinkunst’

20.00 uur

Andre Bruijn: 
Hoge Licht 30

Liefhebber van taal, kunst 
en cultuur, op gitaar

20.00 uur

Inloopconcert 
Kamerkoor Cantabile

Witte Kerkje 
Licht klassiek werk

Zo 3 juni

Ma 4 juni

Vr 8 juni

VOL

20.00 uur

Chimera
De Drukkerij 

Dr. Kuyperkade 27c
Nederlandstalige muziek 

van eigen hand

20.00 uur

Vocal Group Lava
Touwbaan 56 

A capella zanggroep

20.00 uur

Duo Eigenwijs
Haven 20

Ellen van den Berg en Ingrid 
Ranftl spelen bruisende  

lievelingswerken op fluit en 
piano

Battle of the Bands | Vr 8 juni
Op 8 juni zal in Theater Koningshof The 
Battle of the Bands plaatsvinden. Talentvolle 
bandjes uit de regio kunnen zich presenteren 
aan het publiek. Naast een stimuleringsprijs 
van €250 is er voor de winnaar tevens een 
gegarandeerde plek op het podium van 
Waterwegpop 2018. Kijk op waterwegpop.nl 
voor alle info. 

Open dagen Muziek@Maassluis en 
Jeugdtheaterhuis | Za 9 juni
Ook dit jaar zijn er weer de open dagen van 
de muziekschool Muziek@Maassluis en het 
Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. Op zaterdag 
9 juni kun je tussen 11.00 uur en 15.00 uur 
proeflessen volgen en allerlei instrumenten 
uitproberen. Er zijn optredens tussendoor en er is 
van alles te zien. 

Zangworkshop voor jonge talenten met 
Natasja den Toom | Za 9 juni
Ben jij tussen de 11 en 25 jaar? Zing in een 
bandje of in een koor, of zit je op zangles? 
Wil je wel eens tips en tricks krijgen van een 
professionele zangeres die op de grote podia 
en festivals staat?. Meld je aan voor een 
zangworkshop met Natasja den Toom in de 
Week van de Cultuur. Als klap op de vuurpijl 
zal Natasja één of twee talenten aanwijzen 
die ’s avonds mogen optreden tijdens het 
Cultuur Gala in Theater Koningshof. De 
workshop vindt plaats in Theater Koningshof 
op zaterdag 9 juni van 13.00 tot 15.30 uur. 
Aanmelden? Stuur een filmpje of een  
mp3 naar m.raaij@crmmaassluis.nl

Programma onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.

19.30 uur

Warner Fokkens&  
Annemarie Verburg  

Henriëtte Bosmanslaan 29
Lichte en klassieke muziek 

met piano en zang

20.00 uur

Ellen Achthoven   
 Ontmoetingruimte  

Buizerdflat
Mix van soul, pop en jazz

Huiskamer
        optredens


