THEATER IS OVERAL!

INTERVIEWS, VERWACHTE VOORSTELLINGEN EN MEER

WWW.HETPARK.NL

Tijd voor
een nieuwe
garagedeur!

WINTERAANBIEDING
€ 500,- isolatiekorting bij aanschaf
van een geïsoleerde garagedeur
1 januari t/m 20 maart 2021
Vraag naar de voorwaarden

Sinds 1955

Stracke garagedeuren
De Corantijn 3
1689 AN Zwaag
Tel:0229-218411
www.stracke.nl
Als Novoferm dealer beschikken we over vakkennis en bieden we eersteklas service.

De cirkel doorbreken?

www.sensulato.nl

Beste bezoeker,
Theater is overal: een kind dat verkleed door de kamer danst. De
jongen met zijn gitaar die bij zijn oma in het verpleeghuis voor het
raam een liedje zingt. Het Hoornse Hop dat afgelopen februari
veranderde in het podium van een spectaculaire ijsdansshow.
Ondanks dat de deuren van de theaters op 12 maart een jaar
gesloten zijn, lééft theater.

Iedere crisis daagt ons uit om flexibel te zijn, nieuwe wegen te zoeken
en kansen te blijven creëren. Het is een zoektocht naar vernieuwing:
wat is er wél mogelijk? Online worden de mooiste theaterregistraties
getoond, op onze social mediakanalen proberen wij u op te
vrolijken met leuke video’s en met regelmaat maken we een nieuwe
ParkPodcast.
Livestreams namen het afgelopen jaar een vogelvlucht en de
Top 2000 in Het Park (deel 1 & 2) was een online succes! Dankzij de
nieuwe kennis die onze techniek hiermee heeft opgedaan, kunnen we
nu ook voorstellingen en zakelijke bijeenkomsten op een dynamische
manier (live)streamen. Op 13 maart zenden we onze eerste live
theatervoorstelling ‘Wit Konijn Rood Konijn’ uit, een bijzondere
wereldwijde gebeurtenis waarover u op pagina 11 meer kunt lezen.
De grote vraag is natuurlijk: wanneer kunnen we weer echt naar het
theater? Het eerlijke antwoord is dat wij het ook niet weten. Maar
we hopen u vanaf mei weer te mogen ontvangen. Daarom staat het
programma voor mei t/m september nu online. Om te voorkomen dat
u (opnieuw) kaarten koopt voor voorstellingen die helaas toch moeten
worden verplaatst, werken wij voor de komende tijd met ‘aanmelden
voor voorstellingen’. Hoe dat precies werkt kunt u lezen op pagina 6.
We vertrouwen er op dat er weer een moment komt dat wij u in Het
Park mogen verwelkomen. Blijf tot die tijd online en offline om u heen
kijken en ontdek: theater is overal!
Met vriendelijke groet,
Roel Vente

3

Thuiszorg nodig?
Wij staan voor u klaar!

Natuurlijk wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Maar soms kunt u daar best even wat hulp bij gebruiken.
Zelfs al is het maar tijdelijk. Dan is het fijn dat u bij
Wilgaerden een wijkzorgteam kunt vinden.
Wij komen graag kennismaken! Bel 0229 28 77 30
of kijk op wilgaerden.nl
Aandacht in uw eigen huis
Label van WilgaerdenLeekerweideGroep

Jouw kind altijd in
de hoofdrol
Ontdek de mooiste dranken en wijnen

In bijna
heel
Noord-Ho
lland!

Bij `t Fust vindt u;

Meer dan 800 eigen import wijnen
vele bekroond door vakmensen

Meer dan 500 Single malt Whisky`s

Mooie limited editions

Meer dan 500 Speciaalbieren

Al 14 jaar een uitgelezen assortiment

bij Berend Botje natuurlijk!
kinderdagverblijf | peuterspeelgroep
buitenschoolse opvang | gastouderopvang

Wij bezorgen vanaf € 50 gratis aan huis
Kijk op onze online site voor onze mooie aanbiedingen

Kerkstraat 11

Hoorn

www.t-fust.nl

Meer info: berendbotje.nl

Alles is opgeruimd
Christine de Boer en Yentl Schieman,
beter bekend als muzikaal cabaret duo
Yentl en de Boer, zitten niet stil. Vlak
voordat het virus in Nederland was,
stonden de dames aan de vooravond
van hun nieuwe theatertour én dat
werd abrupt stil gelegd. “Mijn vriend
speelt zijn tour in het theater, dus
we hadden samen net een heel plan
bedacht hoe we de zorg voor onze
dochter zouden gaan regelen. Dat
bleek ineens niet meer nodig”,
aldus Yentl.
Christine: “Ergens was het natuurlijk wel fijn
dat we optreden niet hoefde te combineren
met slechte nachten, haha.” Hoewel de dames
het afgelopen jaar maar drie voorstellingen
hebben gespeeld, wordt er nog wel dagelijks
hard gewerkt. “We zijn kantoormensen
geworden. We werken van 10.00 uur tot 16.00
uur en we kunnen nu echt allerlei projecten
oppakken waar we nooit aan toe kwamen. En
we lunchen lekker samen”, aldus Christine.
Één van de nieuwe projecten die het duo
heeft opgepakt is het schrijven van een

kinderboek. “Vandaag hebben we onze eerste
brainstormsessie. We gaan een boek maken
met liedjes en tekeningen. Onze huidige liedjes
zijn ook favoriet bij veel kinderen hebben we
gemerkt. Daarnaast kan Yentl goed tekenen.
Ze heeft zelfs het geboortekaartje van haar
dochter zelf getekend. Deze talenten willen we
ook graag inzetten.”
“We dachten eerder dat we in januari wel weer
zouden kunnen optreden. Maar dat bleek toch
niet te kunnen. We proberen nu echt verder te
kijken. We hebben een soort schaduwagenda
tot en met september. Hierin kijken we hoe we
de tijd, als we niet kunnen optreden, op een
andere manier nuttig kunnen besteden.”
Yentl: “Ja, en we spreken wel duidelijke
blokken en deadlines met elkaar af. Die druk
hebben we ook wel nodig, haha. Als ik nu
terugkijk dan heb ik mij wel eens verveeld het
afgelopen jaar. Ik heb ook echt enorm veel
zin om weer te gaan spelen. Zonder optreden
is het zo ‘vlak’ en ik ben wel weer toe aan
hoogte- en dieptepunten. Daarnaast hebben
we ook goed kunnen nadenken afgelopen jaar
wat we nog meer en beter willen doen. Ook op
zakelijk vlak.”

Christine: “We hebben ook lekker opgeruimd:
in ons hoofd maar ook letterlijk in ons kantoor.
Ik kan ook echt weer zenuwachtig worden van
een optreden. Bezoekers die speciaal voor
ons naar het theater komen. Dat merkten wij al
toen we in de zomer drie keer met
‘De Kampvuursessies’ in het theater hadden
gestaan. Het publiek was gewoon echt
helemaal ontroerd en wij daardoor ook! Het
‘magie-gevoel’ van theater is dan
weer helemaal terug! Kan je nagaan hoe dat
straks is als we weer mogen.”
Yentl en de Boer staan met
‘De Kampvuursessies’ op 2 juni 2021 in
Het Park gepland. Nog niet in het bezit van
kaarten? Meldt uzelf dan nu aan voor deze
voorstelling (zie pag. 6).

5

VERWACHT VOOR MEI EN JUNI
Meldt u aan voor
de voorstelling
Sinds 12 maart 2020 hebben we meer
dan 200 voorstellingen verplaatst,
soms geannuleerd en soms meerdere
malen verplaatst. Ook voor de
komende maanden heerst er nog
veel onzekerheid. Toch willen wij
graag ons aanbod aan u presenteren.
Daarom kunt u zich voor de maanden
mei t/m september aanmelden voor
voorstellingen. U koopt dan nog geen
kaarten maar geeft aan dat u dit wel
graag zou willen wanneer dit mogelijk is.
Op het moment dat wij zeker weten dat de
voorstelling door kan gaan, ontvangt u een
mail en kunt u kaarten reserveren (let op:
vol=vol). Zo voorkomen we dat u kaarten
koopt voor voorstellingen die niet door
kunnen gaan.

Dromenblazers (5+)
Orkaan
Zondag 2 mei | 14.30 uur | € 12,50

Radman

Het Zuidelijk Toneel &
Schippers&VanGucht
Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 mei |
meerdere malen per dag | v.a. € 7,50

Vier jongens blazen met hun klarinet dromen
tot leven! Met de sleutels van fantasie openen
ze deuren naar ongekende droomwerelden.
Vol jeugdige verwondering en soms een tikje
stout, dagen ze iedereen op speelse wijze uit
om mee te dromen. Om te feestdromen. Of
te dansdromen. Geniet van een dromerige en
muzikale zondagmiddag!

‘Radman’ is een 18 meter hoog reuzenrad!
Stap in, draai mee en kijk om je heen alsof
je de wereld voor het eerst ziet terwijl je
ondertussen via een koptelefoon luistert naar
het verhaal van Radman. Uitkijkend over de
stad fluistert hij de geheimen van boven én
beneden in je oor. Er zijn zo veel verhalen, als
je ze maar wilt zien.

Back to the Country

Ellen ten Damme

Kasper van der Laan

Deel X

Theaterconcert

De weg naar SuccesGeluk

Ga op www.hetpark.nl naar de
voorstelling van uw keuze en klik op
‘Aanmelden’ om u aan te melden voor
uw favoriete voorstelling(en)!

Vrijdag 7 mei | 19.00 & 21.15 uur | € 23,50

Van deel I t/m deel IX: Back to the Country
trekt vanaf het eerste begin volle zalen in Het
Park. Waan u terug in de hoogtijdagen van
country en rock-’n-roll! Van Johnny Cash tot
The Mavericks, ze komen allemaal voorbij.
Geniet van liedjes die u moeiteloos mee kunt
zingen tot verrassende titels met een hoog ‘oh
ja’ gehalte!
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Zaterdag 8 mei | 16.00 & 20.15 uur | € 31,00

Een wervelende show, laat dat maar aan Ellen
ten Damme over! Of ze nu samen met haar
fantastische band The Magpie Orchestra
komt optreden of solo, deze top-entertainer
zorgt er voor dat het een onvergetelijke avond
wordt. Want dat heeft het publiek na een
lange sluiting meer dan verdiend! “Chantez! Et
Dansez! Maintenant, verdomme!”

Woensdag 12 mei | 19.30 & 21.30 uur | € 18,50

In een uurtje succesvol en gelukkig worden?
Met de absurde spoedcursus van Goeroe
(en topcabaretier) Kasper weet je wat je
wel - of vooral niet - moet doen! Dus gooi
alle zelfhulpboeken aan de kant, duw jouw
zelfhulpgoeroe van zijn voetstuk, skip die dure
tienweekse cursus ‘hoe word ik gelukkig’ en
kom gewoon een uurtje naar Kasper!

VERWACHT VOOR MEI EN JUNI

Beneden de Rivieren
Hans Croiset en Julien Croiset
Dinsdag 25 mei | 20.15 uur | € 15,00

De Waanzinnige
Boomhut (5+)

van 13 Verdiepingen (reprise)
Zaterdag 29 mei | 16.00 & 19.30 uur | € 17,50

Yentl & De Boer
Kampvuursessies
Woensdag 2 juni | 19.00 & 21.00 uur | € 28,50

Andy en Terry zijn gevraagd om een
theaterstuk over hun waanzinnige boomhut
te maken. Dat is nog niet zo makkelijk, want
waar haal je nou zo snel vliegende katten,
een limonadefontein, een apeninvasie en een
reuzengorilla vandaan? Maar het is gelukt
en ze zijn er helemaal klaar voor! Naar de
bekende kinderboekenserie.

Yentl & De Boer brengen een verzameling van
hun beste werk en gloednieuwe liedjes. Knus
aan een kampvuurtje. Omdat ze zin hebben
om hun mooiste en grappigste nummers te
spelen. En om nieuwe liedjes voor het eerst te
laten horen. Een kampvuurtje, binnen. Zonder
rook. Maar wel een beetje samen, op afstand,
en toch super intiem.

Ik blijf hier! ode aan Ramses

3JS

Ashton Brothers

Niels van der Gullik en band

Heroes of Music - Unplugged

A Medicine Show

Hans Croiset speelt opnieuw De Vader in dit
bejubelde familiedrama, deze keer samen met
zijn eigen zoon Julien Croiset. Als zoon Paulie
de as van zijn vader wil uitstrooien, verschijnt
diens geest aan hem. Ze raken in een
emotioneel gesprek verwikkelt die de vaderzoonrelatie opnieuw op scherp stelt.

Donderdag 3 juni | 20.30 uur | € 23,50

De vertolkingen van Ramses door Niels van
der Gullik zijn een begrip in West-Friesland.
In ‘Ik blijf hier!’ brengt Niels, vergezeld door
drie topmuzikanten, bekend én minder bekend
werk van Ramses Shaffy. Net als toen komen
liederen als ‘De een wil de ander’ of ‘Zing,
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’, weer
helemaal tot leven.

Woensdag 9 en donderdag 10 juni

Donderdag 24 en vrijdag 25 juni | 19.00 & 21.00 uur

19.00 & 21.15 uur | € 31,00

€ 49,00 (incl. diner)

Na het succes van ‘Heroes of Music’ en
de coronaproof voorstelling ‘Het Beest
Unplugged’, komen de 3JS nu met een
unplugged variant van die eerste. Op het
programma staan onder andere de liedjes
van hun grote helden als Eric Clapton, Paul
McCartney, én nummers die Jan Dulles zong
tijdens het televisieprogramma ‘The Masked
Singer’.

Rebels, onverschrokken, muzikaal en hilarisch.
‘A Medicine Show’ is een ongeëvenaard
medicijn tegen de misère want de Ashton
Brothers garanderen het: lachen is gezond!
Dus komen de mannen met de coronaproof
variant van hun grootste internationale
successhow. Geniet van acrobatiek, slapstick,
circus en humor. Veel humor!
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Profiteer nu
met Omringpas

Vraag
nu uw
pas aan!

Aantrekkelijke kortingen
op uw verzekeringen bij
Univé en Zilveren Kruis

Korting en acties in winkels
o.a. DEEN, Holland & Barrett,
E-bike Store en Karsten Travelstore

4 keer gratis
het Omring Magazine

Korting op trainingen
zowel fysiek als online

Korting op diensten
aan huis
o.a. maaltijdservice

Altijd 10% korting
in de Omringwinkel

Profiteer van meer dan 100 voordelen met Omringpas.
Ga snel naar omring.nl/omringpas en bekijk het volledige aanbod.
088 - 206 79 99

www.omring.nl

VERWACHT VOOR SEPTEMBER

Maartje & Kine

Engel

The Wanderers

Hoge Noot

Reisgenoten

play Elvis

Vrijdag 17 september | 20.30 uur | € 19,50

Maartje & Kine musiceren door, zélfs als de
wereld vergaat. Want als de nood het hoogst
is, is de muziek nabij. Geniet van geweldige
solo’s en muzikale sketches met een flinke
dosis humor. Maartje & Kine weten hun
publiek te overrompelen met instrumentale
acrobatiek, verleidelijke charmes en
aanstekelijk speelplezier.

Zaterdag 18 september | 20.30 uur | € 19,50

Ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum
speelde Engel februari 2020 in een uitverkocht
Paradiso tijdens de ‘Alles Nog Open Tour’.
Helaas ging daarna alles dicht. Maar de van
oorsprong Horinese rapper gaf niet op en
sleutelde aan een nieuwe show. Geniet van
hiphop en rap waarbij bombastische tracks
afwisselen met breekbare liedjes.

Mijn man begrijpt mij niet Tribute to the Cats Band
Victoria Koblenko, Anouk Maas,
Tanja Jess

Donderdag 23 september | 20.15 uur | € 29,50

Dé vriendinnenkomedie van seizoen
2019-2020 komt wegens succes terug! Leef
ik met de ideale man (of vrouw)? Moet ik
echt mantelzorg verlenen aan mijn irritante
schoonmoeder? Hoe houd ik mijn seksleven
spannend? Zomaar wat intieme vragen van
drie vrouwen uit de cursus ‘Help, mijn man
begrijpt me niet’. Is dit eigenlijk alles?

Concert
Zaterdag 25 september | 20.15 uur | € 29,50

‘One way wind’, ‘Times were when’, ‘Lea’, en
‘Why’: de Tribute To The Cats Band heeft zich
ontfermd over de rijke muzikale nalatenschap
van hun legendarische dorpsgenoten. De
mannen staan garant voor een sfeervol
avondvullend programma, met repertoire
dat The Cats tot ver over onze landgrenzen
succes heeft gebracht.

Dinsdag 21 september | 14.00 uur | € 22,50

Deze middag halen de bandleden van The
Wanderers hun ‘Blue Suede Shoes’ uit de
kast voor een ode aan The King of rock-’nroll: Elvis Presley! Speciaal voor dit concert
nemen de mannen special guest Govert van
der Kolm mee op toetsen. Hits als ‘Heartbreak
Hotel’, ‘Hound Dog’, ‘Jailhouse Rock’ en ‘In
The Gettho’ komen natuurlijk voorbij!

Brandweerman Sam
De Verloren Piratenschat
Zondag 26 september | 13.00 & 16.00 uur | € 22,50

Een beruchte piraat heeft ooit zijn schatkist
op Piekepolder eiland verstopt. Om de
eeuwenoude dorpslegende te vieren, wordt
een speurtocht georganiseerd. Wie zal de
felbegeerde schat als eerste vinden? Geniet
van Brandweerman Sam en zijn vrienden bij
deze spetterende voorstelling vol vrolijke dans,
zang en gewaagde reddingsacties.
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UW ZAKELIJKE BIJEENKOMST
Uw vergadering of
(zakelijke) bijeenkomst
In Het Park is ruimte om gasten te ontvangen op 1,5 meter afstand.
Dit kan in onze verschillende zalen zoals de Romeo- en Juliazaal, de
Hamletfoyer maar ook de podia van de Hamlet- en Othellozaal. Wij
kijken graag met u hoe we (kleine) vergaderingen en evenementen
mogelijk kunnen maken. Van medewerkersbijeenkomsten,
presentaties en diploma-uitreikingen tot workshops of bijvoorbeeld
de groep 8 musical.
LOCATIE VOOR LIVESTREAMS EN WEBINARS
Wilt u uw bijeenkomst (live)streamen zodat u een
groter en/of kwetsbaar publiek kunt bereiken? Het
Park kan dit voor u faciliteren. Naast sfeervolle
locaties beschikken wij over de nodige know-how
om dit te realiseren: van opname tot uitzending via
verschillende platformen.
Voor meer informatie en vragen kunt u contact
opnemen met Eva Nooij via eva@hetpark.nl.

Wat er ook gaat
gebeuren, wij zijn
er klaar voor
Met onze on- en offline mediaoplossingen zorgen
wij ervoor dat onze klanten echte resultaten boeken.
Ook als de wereld op z’n kop staat.

1021_888775 205x140 HetPark fc_C.indd
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BIJZONDERE LIVESTREAM:
WERELDWIJD THEATER
Op 13 maart 2020 moesten vele theaters in de hele wereld hun deuren sluiten. Precies
een jaar later staan al deze theaters, van Zuid-Afrika tot Australië en van Mexico tot
Nederland, hierbij stil. Om dit bijzondere jaar te herdenken maar vooral ook om de
flexibiliteit, verbeeldingskracht en altijd voortdurende creativiteit van theater te vieren,
wordt er op deze dag in meer dan 60 landen één en hetzelfde theaterstuk gespeeld:
‘Wit Konijn Rood Konijn’ van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour.
THEATERHIT
Acteurs over de hele wereld stappen op 13 maart 2021 om 20.00 uur lokale tijd het
toneel op. Doordat een voorstelling een uur duurt maar overal ter wereld op een ander
moment begint, wordt 24 uur lang ergens ter wereld het stuk opgevoerd. Zo ontstaat
er een golf van theater over de hele wereld. In Schouwburg Het Park stapt actrice,
theatermaakster en NHD-columniste Nhung Dam het podium op om de internationale
theaterhit op deze bijzondere dag te spelen.
Waar ‘Wit Konijn Rood Konijn’ over gaat, is een verrassing en in het bijzonder
een verrassing voor de actrice. Het script is weggeborgen in een verzegelde
envelop en pas bij aanvang van de voorstelling mag Dam de zegel verbreken. De
voorstelling is daarmee een repetitie en definitieve uitvoering in één. Als publiek
ontdekt u op deze bijzondere manier tegelijkertijd met Dam stukje bij beetje de
inhoud van ‘Wit Konijn Rood Konijn’.
KOOP KAARTEN
Mis dit bijzondere evenement niet en bestel nu via www.hetpark.nl uw kaarten om deze
unieke voorstelling bij te wonen!

SERVICEBALIE & CORONA
CORONA INFORMATIE

Bereikbaarheid
servicebalie
Zolang het theater gesloten is, is de servicebalie alleen
per e-mail te bereiken via servicebalie@hetpark.nl.
Ook telefonisch is het theater momenteel helaas niet
bereikbaar. Zodra de servicebalie weer geopend wordt,
wordt dit bekend gemaakt via onze nieuwsbrieven, social
media en op onze website www.hetpark.nl.

Om theaterbezoek mogelijk te maken wanneer we weer open mogen, zijn
er naast de algemene richtlijnen ook speciale richtlijnen voor theaterbezoek
opgesteld. Wij doen ondanks alle regels ons uiterste best om uw
theaterbezoek tot een gezellige avond uit te maken. Het theater is zo ingericht
dat bezoekers overal 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en er zijn
o.a. speciale looproutes door het gebouw. Uiteraard passen wij de richtlijnen
aan, aan de op dat moment geldende maateregelen. Kijk voor de meest
actuele corona informatie op www.hetpark.nl.

Veilig naar het theater
Blijf met
griep en
verkoudheid
thuis

Arriveer
binnen uw
toegewezen
tijdslot

Gelieve
te betalen
met pin of
contactloos

Volg de
aanwijzingen
van het
personeel

Max. 2
personen
of uw eigen
huishouden

Houd altijd
1,5 meter
afstand van
elkaar

Uw ticket
wordt
gescand

Verlaat de
zaal met de
instructies
van het
personeel
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CULTURELE PARTNERS
Ieder jaar treden er vele culturele partners en amateurverenigingen op in Het Park. Van éénmalige
(jubileum)uitvoeringen tot jaarlijks terugkerende evenementen: het is allemaal mogelijk! Helaas konden
ook veel van deze optredens niet doorgaan. Daarom vroegen wij onze culturele partners: wat doen jullie
in deze corona-tijd en wat zijn jullie plannen voor de komende tijd?
Wilt u meer informatie over optreden in Het Park, kijk dan op www.hetpark.nl en/of neem contact op
met Eva Nooij via eva@hetpark.nl.

HB Inspirations
Met de muziekvoorstellingen ‘Westfriese Helden 40-45’ in 2019 en ‘Op Afstand Dichtbij’ in
2020 beleefde ons projectkoor Inspirations veel succes en een positieve kennismaking met
Schouwburg Het Park. We kijken terug op twee geslaagde producties met uitverkochte zalen en
overweldigende publieksreacties. Voor ons als amateurgezelschap was de samenwerking met de
medewerkers van het theater hartverwarmend. Wij kijken uit naar onze volgende voorstelling want
optreden in dit prachtige theater is een feest om mee te maken.

Dansschool MOVES!
Dansschool Moves Hoorn werkt met creatieve docenten die voor onze leerlingen lessen en
instructiefilmpjes online verzorgen, met leuke choreo’s. Zowel vanuit onze dansschool als vanaf
huis is het een nieuwe uitdaging om de spirit erin te houden. Of ons optreden in Het Park door
kan gaan is afhankelijk van wanneer de lockdown eindigt. We realiseren ons dat we steeds
minder tijd hebben om een show in elkaar te zetten. Het zijn rare tijden, maar we hopen dat het
gaat lukken! Kijk op onze website www.moveshoorn.nl voor ons rooster!

Bryan Stricker
Bryan Stricker verzorgt op 8 september 2021 een fantastisch liveconcert met zevenkoppige band.
Hij neemt het publiek voor de allereerste keer mee in zijn nieuwe muzikale wereld. Hij raakt
mensen met uiteenlopende songs. Van ballads tot feestnummers. Van covers tot eigen werk.
Natuurlijk ontbreken ook zijn eigen nummers ‘Samen met jou’, ‘Alleen’, ‘Jij’ en zijn laatst
uitgebrachte single ‘Gisteravond laat’ niet. Stil zitten is geen optie!

Musicalvereniging Westend
Musicalvereniging Westend kijkt uit naar het moment dat ze weer ‘live’ mogen repeteren. Tot die
tijd gaat de vereniging online door met workshops, pubquizzen, korenbattles en meer. Daarnaast
vlogt regisseur Ineke de Geus met verdiepingsmateriaal over de musicals die nog op de planken
gebracht gaan worden. Nieuwe data voor de voorstellingen De Kleine Zeemeermin Jr. en Stil
Verzet zijn er nog niet. Maar Westend kan niet wachten om u weer te ontmoeten in Schouwburg
Het Park. Hopelijk tot snel!

Mineralenbeurs Hoorn
Op zondag 18 april 2021 vindt de derde mineralen- en fossielenbeurs in Hoorn plaats. Op deze
beurs zijn gesteenten, fossielen, sieraden, edelstenen, schelpen, meteorieten, zee-egels en nog
veel meer te bewonderen en kunnen worden aangekocht. Ook zijn er demonstraties van o.a.
bollen (geodes) kraken en edelsteen slijpen. Kinderen kunnen onder deskundige leiding fossielen
prepareren, schoonmaken en op naam brengen en dan meenemen voor de eigen collectie thuis.
Deze fossielen zijn soms miljoenen jaren oud. Kortom, een dagje uit voor alle leeftijden!
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CULTURELE PARTNERS
De Hoornse Balletschool
We missen jullie! We missen het samen dansen, het creatieve proces, het onderlinge contact…
Vanaf 16-03-2020 is onze flexibiliteit op de proef gesteld en ons creatieve brein draait overuren.
Zo hebben we buiten les gegeven, via Zoom en er waren internetactiviteiten met een knipoog
naar ballet. Dansen zorgt voor de verwerking van het dagelijks leven. Het is enorm gezond voor je
lichaam en het geeft ook een geestelijke boost. Iedereen is van harte welkom om een keer mee te
dansen. Dans, Geniet, Schitter en Straal! info@hoornseballetschool.nl

VEEL Theater
Een leeg toneel… Geen repetitieavonden. VEEL Theater staat heel even stil. De voorstelling
‘Gouden Regen nr. 19’ is verschoven naar begin juni. Wij wachten geduldig tot we weer mogen
repeteren. Dan gaan we ervoor. Wij zijn toneelspelers en zijn goed in improviseren. Dus als alles
volgens plan verloopt, staan wij in juni op het toneel in de kleine zaal van Schouwburg Het Park
met het stuk ‘Gouden regen nr 19’. Zit jij in de zaal? Kijk voor meer informatie op:
www.veeltheater.nl.

Dazzling
Daar wij op dit moment geen danslessen mogen geven in de dansschool zijn wij bezig om de
lessen via een livestream aan te bieden. Vanaf deze plek willen wij graag onze leerlingen en
ouders bedanken voor hun steun in deze voor iedereen vervelende periode. Wat zou het toch fijn
zijn om onze shows op 3 & 4 juli weer te kunnen geven in het theater. Wil je ook online danslessen
volgen, kijk dan op www.dazzling.nl.

De magie van theater
ontdekken.
En samen genieten van een
voorstelling.
Partner van Schouwburg Het
Park

Een dansstudio vol aktiviteit,
gezelligheid, kwaliteit
en afwisseling!

Huesmolen 97b Hoorn/Risdam
T. 06-41315490  E. info@hoornseballetschool.nl

Of de gordijnen nu
open zijn of niet;
wij helpen onze
relaties graag!
voor
e
d
o
c
deze contact
n
a
c
S
onlijk
o
s
r
e
p

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Per maart/april 2021 verhuizen wij naar:
Maelsonstraat 28 / 5e verdieping, 1624 NP Hoorn
T 088 433 43 33
info@abmaschreurs.nl
www.abmaschreurs.nl

Experience Store Hoorn

Kom voor de uitgebreide collectie A-merk ﬁetsen naar het Hof van Hoorn!
Ofﬁcieel dealer van o.a.

Hoorn – Dr. C.J.K. van Aalstweg 8 • Wervershoof – Nes 162a • Wieringerwerf – Omtaplein 7 • tel. 0228 85 4013

