
roffels

1

Beste Vrienden,
De winter was dit jaar kort. Heel kort, met in januari slechts enkele weken sneeuw. Het voorjaar leek in februari 

al begonnen met hogere temperaturen en een lekker zonnetje. Is dit de voorbode van een lange warme zomer 

zoals we die vorig jaar mochten beleven?

Wat de zomer ons zal bieden is nog een verrassing. Ook De Tamboer blijft ons verrassen met mooie voorstellingen. 

En natuurlijk blijven de Vrienden van De Tamboer actief. Actief met het organiseren van culturele activiteiten als de 

Rembrandt van Rijn lezing door Han van Hagen op 8 mei. Actief met speciale voordelen voor de Vrienden, zoals 

exclusieve kortingsacties of presales voor geselecteerde voorstellingen, in samenwerking met De Tamboer. Actief in 

het ondersteunen van voorstellingen, waarbij u door deelname aan de enquête uw stem heeft laten spreken en u heeft 

aangeven welke voorstellingen u het komende seizoen graag zou willen zien. Actief met het (mede)organiseren van 

Uitdagend Hoogeveen, de Jeugdtheaterdag en in mei met het Drents Big Band Festival. 

Op woensdag 10 april doet het bestuur hiervan verslag in de te houden Algemene Ledenvergadering. Aansluitend 

kunt u naar de voorstelling van Moya Brennan voor slechts €3,50. Verderop in deze Roffels wordt u hierover nader 

geïnformeerd. De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering volgt binnenkort. Wel wil ik hier alvast kwijt dat een 

aantal bestuursleden het bestuur van de Vrienden van De Tamboer over niet al te lange tijd zal moeten gaan verlaten. 

Hun termijnen zitten erop. Daarom zijn wij druk op zoek naar nieuwe bestuursleden die het huidige bestuur willen 

versterken. Heeft u belangstelling? Graag informeren wij u. Dit kan via info@vriendenvandetamboer.nl .

Wij heten u van harte welkom op de ledenvergadering op 10 april.

Leo Valster, 

Voorzitter Vrienden van De Tamboer

Kijk voor meer

‘Vrienden informatie’

ook eens op

www.vriendenvandetamboer.nl

Algemene 
Ledenvergadering 
Woensdag 10 april 2019 is de volgende Algemene 

Ledenvergadering van de Vrienden. Als u de 

Ledenvergadering bezoekt, kunt u aansluitend voor 

slechts € 3,50 naar Moya Brennan. Reserveer nu alvast 

kaarten via detamboer.nl met promocode: alvmoya 

Niemand kan de Ierse sfeer zo mooi vangen in muziek 

als Moya Brennan. De zangeres uit Donegal is voor 

velen nog altijd bekend als ‘the voice of Clannad’ en 

zingt het liefst in het Gaelic. Ze tilde de traditionele 

Ierse muziek naar wereldniveau en verkeert al vijf 

decennia op rij in de top van het genre. Moya Brennan 

ís de ziel van de Keltische muziek, ervaar het zelf!

Voor de snelle beslissers:

U kunt op 24 maart a.s. mee naar het zondagochtend- 

concert in het Concertgebouw. Deze culturele activiteit 

wordt al jaren georganiseerd door en voor de Vrienden 

van de Tamboer. Op dit moment zijn er nog vijf kaarten 

beschikbaar.

Er staat u een prachtig concert te wachten van het Radio 

Filharmonisch Orkest met werken van Mendelssohn en 

de derde symfonie van Beethoven (Eroica). De dirigent is 

Markus Stenz.

We vertrekken om 8.00 uur vanaf station Hoogeveen met 

een bus van GEBO-tours. Om ongeveer 10.00 uur worden 

we afgezet bij het Concertgebouw in Amsterdam. Daar 

kunt u gratis koffie drinken en in de Spiegelzaal genieten 

van het voorprogramma dat aan elkaar gepraat wordt 

door Hans van de Boom en live uitgezonden wordt op 

radio 4.

Het zondagochtendconcert begint om 11 uur in de Grote 

Zaal. Na het concert bent u vrij om uw dag in Amsterdam 

in te vullen naar eigen idee. Om 17.30 uur staat GEBO-

tours weer voor u gereed bij het Concertgebouw om u 

naar station Hoogeveen te brengen.

De kosten voor concert én bus bedragen € 40,-

Als u één van de snelle beslissers wilt zijn, neem dan 

z.s.m. per mail contact op met mij: f.rosdorff@hetnet.nl

Als u zich per mail heeft aangemeld, krijgt u per omgaan-

de informatie over de wijze van betaling.

Naar het Concertgebouw
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Wat een goed idee… Muziek achter 

zeventien voordeuren op een zondagmiddag 

in het centrum van Hoogeveen. In zeventien 

huiskamers zijn we welkom om een klein 

concertje bij te wonen. We hebben een 

programma waarop de zeventien gastvrije 

locaties staan aangegeven. De muziektoer is 

georganiseerd door de Rotaryclub.

We worden verzocht om onze route te 

starten bij het pijltje op het programma.

Braaf als we zijn begeven we ons dus als 

eerste naar dát adres. Rockmuziek staat ons 

daar te wachten. Houden wij daarvan?! 

Na een half uur weten we dat deze muziek 

niet onze eerste keus is, maar dat is eigenlijk 

niet zo belangrijk.

Het is verrassend om in andermans huis 

ontvangen te worden en ongegeneerd rond 

te kunnen kijken. Onder het genot van een 

hapje en een drankje kun je je verbazen over 

het interieur of over de kunstigheden aan de 

muur. En de muziek bepaalt de stemming.

Zo kunnen we amper stil blijven zitten bij de 

vrolijke dansen van een blazersensemble en 

dompelt een dwarsfluit begeleid door piano 

ons onder in wervelende klanken.

Als klap op de vuurpijl worden we 

meegesleept door een overenthousiaste 

Klezmerband uit Zuidwolde (zie de foto).

Bijzonder is dat deze groep ook acte de 

présence zal geven bij Bordje Cultuur 

in de bibliotheek op zondag, 10 maart 

aanstaande.

'Bordje Cultuur', nóg zo'n waardevolle 

activiteit voor de zondag. Iedere maand 

een heerlijke lunch en daarna een culturele 

activiteit in de bibliotheek van Hoogeveen 

tussen één en drie uur. Wie beweert, dat er 

in Hoogeveen nooit iets te doen is…

Weet u trouwens, dat er in de Tamboer 

regelmatig zondagmiddagconcerten zijn?

Niet vanuit de zaal maar vanuit de foyer. 

Kleinere ensembles van grote klasse! 

Informatie vindt u op de website van De 

Tamboer.

Een evenement van geheel andere orde 

is de zogenoemde Kunstcarroussel, 

georganiseerd voor derde klassers van de 

Hoogeveense middelbare schooljeugd. 

Dit jaar werd de 20e editie beleefd.

Gedurende twee dagen worden er op 

verschillende locaties o.a. in de Tamboer 

allerlei workshops georganiseerd waaruit de 

leerlingen een keuze kunnen maken. Met 

dit project worden zo'n duizend jongeren 

bereikt.

Het is de bedoeling om de jeugdigen 

kennis te laten maken met de culturele 

instellingen en de desbetreffende creatieve 

activiteiten in Hoogeveen. Dit is van belang 

als voorbereiding op het vak Culturele en 

Kunstzinnige Vorming, waar ze in het vierde 

leerjaar mee te maken krijgen.

Dat niet alle leerlingen even gemotiveerd 

aan de Kunstcarrousel deelnemen, is een 

feit. Dit uit zich in stoer, uitgelaten gedrag, 

luidruchtig gedoe en nog een stuk of wat 

storende toestanden. Maar als eenmaal de 

uitdaging die de kunst biedt is aangegaan, 

groeit het plezier en het enthousiasme.

Er wordt veel gevraagd van begeleiders 

en docenten, maar De Kunstcarrousel 

is alleszins de moeite waard. Oók in 

Hoogeveen!!

Cecilia en Frans Rosdorff

VANUIT DE ZAAL WORKSHOPS

Gekleurd Grijs: workshops beeldende 
kunst bij Scala
Scala Centrum voor de Kunsten organiseert in april twee inspirerende workshops 

beeldende kunst voor volwassenen. De workshops maken deel uit van Gekleurd Grijs, 

een actief cultuurprogramma voor senioren in Drenthe. Vakdocent Lotte van der Kemp 

gaat graag met u aan de slag. De workshops vinden plaats bij Scala aan de Markt 5 in 

Hoogeveen.

Het einde van het activiteitenjaar nadert. Toch staat nog een aantal interessante 

activiteiten op het programma, die zeker de moeite van het bezoeken waard zijn.

Portret tekenen of schilderen

Vrijdag 5 april | 10.00 tot 11.30 uur

Natuurgetrouw leren tekenen betekent 

heel veel oefenen. Daar gaan we in deze 

workshop aan werken, maar we kijken 

vooral naar onze eigen manier van tekenen 

en schilderen. We gaan experimenteren, 

technieken en materialen mengen en vooral 

buiten de gebaande paden werken. Een 

portret was nog nooit zo eigen!

Artistiek onderzoek

Woensdag 10 april | 10.00 tot 11.30 uur

Inspiratie voor wie op zoek is naar meer 

verdieping in eigen werk. Het doorlopen 

van je persoonlijk artistiek onderzoek kan 

moeilijk en soms eenzaam zijn. 

In deze workshop leer je hoe je een dergelijk 

onderzoek kunt aanpakken. Het is de 

bedoeling dat je eigen werk meeneemt 

waar je al mee bezig bent. We gaan de 

meegenomen werken beschouwen en 

reflecteren op je eigen stappen. 

Meedoen aan een workshop kost € 12,50, 

inclusief koffie en thee. Aanmelden of meer 

informatie: ontdekscala.nl en 0528-235005.

Actualiteiten van de Volksuniversiteit; 
programma boeit tot het laatste moment

Nieuw in het aanbod van de 

Volksuniversiteit is de cursus Beeldende 

kunst en klassieke muziek: samen zijn ze 

meer. In vier middagen leggen Barbera 

van Egdom en Gerrie Lindeman beeldende 

kunst en muziek naast elkaar. Zij laten zien 

en horen, hoe beeldende kunst en muziek 

elkaar aanvullen en versterken. En zo ziet en 

hoort u meer dan u denkt. 

Er is gekozen voor twee contrasterende 

periodes in de kunst: de 17e eeuw, waarin 

de macht van kerk en staat de barok tot 

bloei laat komen, en de eerste helft van de 

20e eeuw, waarin de wereldoorlogen en 

belangrijk stempel drukken op de klassieke 

muziek en de beeldende kunst. De eerste 

les is al op donderdag 14 maart. 

Op 19 maart is er de lezing van Renske 

Bakker bij de tentoonstelling in het 

Boijmans van Beuningen in Rotterdam 

over Bauhaus. Bauhaus, een vernieuwende 

kunst- en ontwerpschool in Duitsland, werd 

100 jaar geleden opgericht. Het museum 

in Rotterdam laat de Nederlandse kant van 

Bauhaus zien. De lezing van Renske Bakker 

is een mooie aanvulling – of voorbereiding- 

op een bezoek aan deze tentoonstelling, 

die nog tot en met 26 mei te zien is in de 

Maasstad. 

Voor wie binnenkort op vakantie gaat naar 

Zweden, of eens kennis wil maken met 

de taal van dit land, is er de korte cursus 

Zweeds op reis. In vijf lessen leert onze 

enthousiaste en gedegen docente Ina 

Sassen u de basis van deze Scandinavische 

taal. Alledaagse zaken als je voorstellen, de 

weg vragen, iemand bedanken komen aan 

de orde. En natuurlijk behandelt de docente 

allerlei aspecten van de Zweedse cultuur. 

Begin april is de eerste les.

Klezmerband Klets. Foto: Jan Penninkhof.

Bauhaus tentoonstelling Foto: Aad Hoogendoorn
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HET NIEUWE THEATERSEIZOEN 2019-2020

Een muzikale vuilnisbak en zeepbellen in 
Arno Huibers’ Clowns Kado

Zondagmiddag 24 maart start om 14.00 

uur Clowns Kado, waarin Arno Huibers 

zijn clowneske pareltjes uit zijn 37-jarige 

clownsoeuvre presenteert. De voorstelling 

wordt mogelijk gemaakt door de Vrienden 

van De Tamboer.

Op het podium staat een groot kado. Een 

deftige kale musicus met een rood plukje 

haar speelt zijn concert. Zijn clownsmaatje 

geeft er een eigen invulling aan met een 

muzikale vuilnisbak, een levende bezem, 

met stille trom, een feeërieke zeepbellenact 

en nog veel meer. Heb je ooit iemand 

accordeon zien spelen met de tong? En het 

clownskado? Dat pakken we graag voor je 

uit, met een schaterlach! En na afloop? Dan 

kunnen kinderen in een heuse zeepbel op 

de foto!

Arno Huibers laat u en uw (klein)kinderen 

genieten van clowneske pareltjes uit zijn 

rijke 37-jarige clownsoeuvre. De fenomenale 

musicus Paul van der Heijden acteert en 

musiceert in de beste traditie van de witte 

clown. 

Hoewel het culturele seizoen nog lang niet 

ten einde is en er in De Tamboer nog allerlei 

mooie voorstellingen op het programma 

staan, is het team van De Tamboer achter 

de schermen alweer druk bezig met de 

voorbereidingen van het nieuwe seizoen. 

Vanaf eind maart gaan er wekelijks nieuwe 

voorstellingen voor theaterseizoen 2019-

2020 in de verkoop. 

De Tamboer ís zelfs al begonnen, 

bijvoorbeeld met de verkoop van OG3NE, 

Peter Pannekoek, Bert Visscher, Ilse De 

Lange en Fred van Leer (binnen 15 minuten 

uitverkocht!). Allemaal voorstellingen die u 

niet wilt missen. Daarom raden we u aan 

om te abonneren op de digitale Tamboer-

nieuwsbrief. Zo bent u altijd op de hoogte 

van nieuwe boekingen en vist u nooit achter 

het net!

Bent u alleen geïnteresseerd in 

muziek? Geen probleem! Geef bij uw 

nieuwsbriefaanmelding aan over welke 

genres u nieuws wilt ontvangen, dan vallen 

we u niet lastig met de rest. Bent u juist 

een culturele omnivoor? Dan houden we u 

gewoon overal van op de hoogte. 

Heeft u liever iets tastbaars in uw handen? 

Ook dan geen nood: in mei valt het nieuwe 

programma met een overzicht van het 

complete theateraanbod in uw brievenbus.

Rembrandtvoorstelling door Han van Hagen

Beste Vrienden,

Het zal niemand ontgaan zijn dat 2019 

het Rembrandtjaar is. Het is dit jaar 350 

jaar geleden dat Rembrandt overleed. Als 

Vrienden van de Tamboer willen wij hier ook 

aandacht aan besteden.

Kunstenaar Han van Hagen heeft zich 

verdiept in het leven en werk van Rembrandt 

en zijn tijdgenoten. Hij heeft hierover een 

‘kunstvoorstelling’ gemaakt met de titel: 

“Rembrandt en zijn trawanten”.

Op 8 mei a.s. zal hij naar de Tamboer 

komen om ons mee te nemen naar de 

Gouden Eeuw. Hij zal ons laten zien waarom 

schilders die in Rembrandt’s tijd net zo 

beroemd waren als hij niet de status hebben 

gekregen die Rembrandt heeft.

Wanneer woensdag 8 mei 2019

Waar De Tamboer

Tijd 19.30 uur

Entree €10,00 koffie/thee inbegrepen

Opgave  d.m.v. overmaken van €10,00 op 

rekening NL86INGB 0000 2921 88 

t.n.v. Vrienden van de Tamboer 

Hoogeveen

Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? 
Meld u dan snel aan op www.detamboer.nl/nieuwsbrief

Scala Centrum voor de Kunsten is volop 

in beweging en dat willen we laten zien. 

Grafisch kunstenaar Stang Gubbels is het 

creatieve brein achter onze nieuwe look. 

Nieuwsgierig naar meer van zijn werk? Kijk 

dan eens op stang.nl. 

Ons nieuwe gezicht komt u in de loop van 

het jaar steeds vaker tegen. 

Bijvoorbeeld op ons gebouw in Hoogeveen 

aan de Markt 5. Intussen werken we hard 

aan een nieuwe, verbeterde en eigentijdse 

website. 

Een nieuw gezicht voor Scala



roffels

4

Jaargang 34, nummer 3
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ROFFELS is een uitgave van de 

Vereniging Vrienden van De Tamboer  

te Hoogeveen. 

Roffels komt 3 X per jaar uit en geeft 

recente informatie op het gebied van 

theater, kunst en cultuur in Hoogeveen 

en omstreken. De Vereniging Vrienden 

van De Tamboer, opgericht in 1985, 

wil de belangstelling voor het theater 

vergroten en zoveel mogelijk mensen 

bij de activiteiten in theater De Tamboer 

betrekken. De Vrienden organiseren 

daartoe jaarlijks een reeks van culturele 

activiteiten veelal in samenwerking met 

De Tamboer.

De volgende uitgave van ROFFELS is in 

september 2019.

Wijziging of opzegging van het 

Vriendenlidmaatschap dient plaats te 

vinden voor 1 april van het lopende 

seizoen. 

Redactieadres:

Ver. Vrienden van De Tamboer

Postbus 717

7900 AS Hoogeveen

E-mail: 

info@vriendenvandetamboer.nl 

Redactie:

Leo Valster 

Vormgeving en druk:

!pet drukkers en vormgevers

COLOFON

Uitgelicht

Uitgelicht

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE? ZIN IN EEN LEUKE LEZING? 
MEEDOEN MET EEN INTERESSANTE WORKSHOP? 

De komende maanden worden er weer 

tal van boeiende, leuke activiteiten 

georganiseerd in de bibliotheek. 

Hieronder een overzicht.

10 maart

Bordje Cultuur. Klets. Klezmer-muziekgroep

12 maart

Tabletcafé in de bibliotheek

13 maart

Genealogisch inloopspreekuur

13 maart

Coderdojo: Tinkercad

17 maart

Voorlezen: Clowns

19 maart

Bauhaus

20 maart

Wereldverteldag met Loek Boer en 

Hanneke Landa

24 maart

Voorlezen: Dikkie Dik

26 maart

Tabletcafé

26 maart

Klimaatverandering - Wat te doen? 

(filosofisch Café)

27 maart

Coderdojo: Minecraft

30 maart

Media Ukkieochtend

1 april

Meisjes en vrouwen met autisme,  

hoe zit dat?

4 april

Inloopspreekuur computergebruiker

9 april

Tabletcafé

9 april

Rembrandt in het Rijksmuseum

10 april

Genealogisch inloopspreekuur

10 april

Coderdojo: Tinkercad

14 april

Voorlezen. Kruistocht in spijkerbroek

23 april

Tabletcafé

24 april

Coderdojo: Minecraft

30 april

De stuntelaar (Filosofisch Café)

1 mei

Voorlezen. Oorlogsgeheimen

2 mei

Inloopspreekuur computergebruiker

5 mei

Gedenken met muziek, zang en verhalen

8 mei

Genealogisch inloopspreekuur

8 mei

Coderdojo: Tinkercad

14 mei

Tabletcafé 

4 en 5 mei. 
Gedenken met muziek, zang en verhalen

5 mei, 15.00 uur

We denken ieder jaar weer aan het verdriet dat zoveel mensen moesten ondergaan 

in de voorbije oorlogsjaren én we vieren een toekomst van een leven in vrijheid.

Dit jaar besteedt werkgroep Leeftocht samen 

met Bibliotheek Hoogeveen/ De Verhalenwerf 

extra aandacht aan 4 en 5 mei. Als afsluiting 

van het Leeftochtseizoen worden alle 

inwoners van Hoogeveen uitgenodigd voor 

een ontmoeting waarin geluisterd wordt naar 

Joodse muziek en zang uit de oorlogsjaren, 

afgewisseld met bijzondere verhalen. Na het programma is er gelegenheid om 

door te praten.

Muziek en zang:  Duo NIHZ (Bobby Rootveld en Sanna van Elst - zang,  

fluit en gitaar)

Verhalen: Loek Boer, verhalenverteller.

Meer informatie op: www.bibliotheekhoogeveen.nl

Rembrandt in het Rijksmuseum

9 april, 19.30 uur

Ter gelegenheid van zijn 350ste 

sterfdag viert het Rijksmuseum 

in 2019 het Jaar van Rembrandt. 

De openingstentoonstelling 

‘Rembrandt in het Rijksmuseum’ 

is een groots overzicht van 

schilderijen, die voor het eerst in 

samenhang worden getoond. 

Hoewel de werken alle periodes van Rembrandts leven omvatten, worden ze op 

thematische wijze gepresenteerd. Kunsthistorica Margaret Breukink vertelt erover 

in haar lezing op 9 april.

Meer informatie op: www.bibliotheekhoogeveen.nl

14 mei

Scheepswerven en 

scheepsbouwmeesters

22 mei

Coderdojo: Scratch/Micro:bit

22 mei

Voorlezen. Paul van Loon

28 mei

Tabletcafé

28 mei

Lang leve het leven (Filosofisch Café)

29 mei

Voorlezen. Ssst! De tijger slaapt


