




OP 21 SEPTEMBER

Na het succes van vorig jaar, is de Theater Blind 

Date terug in De Tamboer! Wie tussen 6 en 20 

september kaarten reserveert voor één of meer-

dere voorstellingen in De Tamboer, ontvangt hierbij 

twee Blind Date kaarten cadeau. 

Wie er achter het rode gordijn schuilt blijft geheim 

tot u plaatsneemt in het pluche. Eén tipje van de 

sluier? Het wordt extreem verrassend, vermakelijk 

en mysterieus. Laat u eens lekker verrassen, ge-

niet ervan!

Zaterdag 21 september 20.15 uur

GRATIS
THEATER BLIND DATE
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In Frankrijk zijn ze gek op Contes et Légendes, 
vooral in het kader van een of andere heilige. 
Niet uit religieuze overwegingen, maar omdat het 
theater oplevert. Een optocht van figuren in mid-
deleeuwse kledij bij 35° door de straten van het 
zuidelijke Mirepoix stemt ons hoopvol.
En inderdaad: er komt een ‘spectacle’ op het 
door arcaden omzoomde plein. Eén verhaal over 
het ontstaan van de Pyreneeën en één over een 
onthoofde bisschop, die later een heilige wonder-
doener wordt.
Kinderen rumoeren vlak voor het podium.
De slager van Mirepoix heeft de hoofdrol in het 
verhaal over de Pyreneeën. Hij is de reus Hercules 
en als hij op het toneel verschijnt, krijgt hij meteen 
een open doekje. Met grote passen en woeste ge-
baren banjert Hercules over het podium op zoek 
naar ‘het’ monster. Er ontstaat grote hilariteit bij het 
publiek als hij zwaaiend met zijn plastic knots het 
door drie man uit een luik omhooggestoken mon-
ster-met-zeven-koppen neermept. Schuimrubber 
vliegt in het rond..
Waarschuwende kreten uit het publiek kunnen niet 
verhinderen, dat de lieftallige prinses, die wij her-
kennen als die aardige serveerster bij café ‘Au bon 
coin’, argeloos in een gat stort. Een zucht van ver-
lichting als Hercules haar weet te redden en haar 
teder aan zijn robuuste borst drukt.
Loerende monsters blijven op een afstand onder 
de indruk van de woeste zweepslagen, die met 
tromgeroffel worden aangescherpt. Om het gevaar 
voorgoed te weren, formeert Hercules met boven-
menselijke kracht de Pyreneeën. Grote rotsblok-
ken (van tempex) worden vanaf de zijkant aange-
reikt en door Hercules wanordelijk op het podium 
gesmeten... Voilà! Les Pyreneés!
Ovationeel applaus! 

Het koor zingt nu het volkslied van de streek. 
Niet mooi maar wel hard. De dirigent maakt zich 
boos over het geknerp van de microfoons, maar 
het publiek brult fortissimo de dirigent zijn taak uit 
handen.
Nu volgt de dramatische onthoofding van de hei-
lige bisschop. Die scène heeft de regie hoofdbre-
kens gekost. Snel nog even koortsachtig overleg 
met de acteurs.
Een indrukwekkende beul (is dat niet die goed-
lachse Monsieur Renard van de apotheek?!) heft 
zijn triplex bijl boven het hoofd van de bisschop en 
vlakbij het luik in het podium.
Kinderen zijn op het podium geklommen om niets 
van de sensatie te missen. Onder aanzwellend 
tromgeroffel slaat de beul toe. Een vers bisschops-
hoofd met paars kalotje en overvloedig bespat 
met rode verf rolt het podium op en snel wordt het 
‘onthoofde’ lichaam via het luik onder het podium 
weggemoffeld.
De kinderen zien hun kans schoon en tillen blik-
semsnel de rokken die rondom het podium hangen 
omhoog.. Iedereen is er getuige van dat de zojuist 
onthoofde bisschop zich snel onder het podium 
uitwurmt en een goed heenkomen zoekt.

Wij verlangen naar de theaterdag in Hoogeveen 
waar alles altijd tot in de puntjes verzorgd ver-
loopt..

Cecilia en Frans Rosdorff             

VANUIT DE ZAAL

Vrijdag 11 oktober is de Algemene Ledenver-

gadering van de Vrienden. Aansluitend aan de 

vergadering  kunt u genieten van twee topstuk-

ken van de succesvolle choreograaf Ed Wubbe: 

Holland en Le Chat Noir. Scapino Ballet Rotter-

dam neemt u in dit sfeervolle tweeluik mee in 

de bruisende, theatrale dans van de Gouden 

Eeuw en de Parijse revue.

Holland

Met een oer-Hollandse wolkenlucht in de stijl van 

Van Ruysdael en 17e-eeuwse kostuums, gaat Hol-

land terug naar de Gouden Eeuw. De tijd waarin 

Nederland een natie van de koopman en de do-

minee was, waarin onze identiteit werd bepaald. 

Met strak geregisseerde groepsstukken en op-

zwepende solo’s toont de choreografie het dub-

bele gezicht van Nederland. Muziek van Kimmo 

Pohjonen, Eric Echampard en Fabian Smit wordt 

live uitgevoerd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VOOR € 4,- NAAR SCAPINO BALLET ROTTERDAM

Le Chat Noir

Het theatrale, energieke en emotionele Le Chat 

Noir is een dansante, muzikale ode aan Parijs. Het 

gelijknamige theatercafé komt rond 1900 tot leven 

in een bruisende mix van dans, muziek en variété. 

Maar achter het glansrijke theaterleven en de flam-

boyante artiesten schuilt eenzaamheid en vergane 

glorie. Opzwepende operamuziek en een nieuwe 

versie van de can can worden afgewisseld met 

ontroerende solo’s op muziek van Jacques Brel en  

Edith Piaf.

Als u de ALV bezoekt, kunt u voor slechts € 4,- ge-

nieten van deze prachtige dansvoorstelling. Bestel 

nu alvast kaarten voor de voorstelling via www.de-

tamboer.nl en gebruik promocode: alvscapino 

Foto: Hans Gerritsen
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De Volksuniversiteit gaat met vertrouwen het nieuwe seizoen in
Inmiddels is het activiteitenprogramma voor 
seizoen 2019-2020 gereed. Het bestuur van de 
Volksuniversiteit Hoogeveen is er wederom in 
geslaagd om met een uitgebreid en divers aan-
bod te komen. “En daar zijn we trots op”, zegt 
kersverse voorzitter Geurt Bolderman. “We zijn 
er mede dankzij het enthousiasme en de inzet 
van onze inleiders en docenten, weer in ge-
slaagd een breed scala aan mogelijkheden aan 
te bieden voor opleidingen en verdieping van 
kennis op de gebieden kunst en cultuur, creati-
viteit en wetenschap, culinair en leefstijl, en ta-
len.”  Een deel van het activiteitenprogramma 
wordt niet alleen in Hoogeveen, maar ook in 
Emmen aangeboden. Het volledige overzicht 
van het programma, data en locaties, is te vin-
den op de website www.volksuniversiteithoog-
eveen.nl 

Kunst en cultuur; kijken, lezen en 
luisteren
Het programma bevat dit jaar bijzonder veel ac-
tiviteiten op het gebied van kunst en cultuur. Een 
substantieel deel daarvan wordt ingevuld door Ge-
rard van der Laan. Van der Laan, die ook actief 
is Emmen. Traditiegetrouw verzorgt Van der Laan 
een lezing die aansluit bij de opera die in De Tam-
boer (dit jaar in De Nieuwe Kolk in Assen) wordt 
opgevoerd. De opera Carmen van Bizet wordt 

eind 2019 uitgevoerd; de lezing is medio oktober. 
Daarnaast verzorgt Van der Laan een tweetal drie-
luiken. Dit jaar staan Beethoven en Tchaikovsky 
centraal. In de drieluik Beethoven komen achter-
eenvolgens twee grote pianosonates, de kamer-
muziek en de twee missen die de componist heeft 
geschreven. Van de ‘Missa Solemnis’ is met name 
bijzonder dat Beethoven zelf nooit een noot van 
die mis heeft gehoord, omdat hij toen al volledig 
doof was. In de drieluik Tchaikovsky behandelt Van 
der Laan De Notenkraker -de beroemdste muziek 
die Tchaikovsky schreef, was voor dit ballet-, de 
kamermuziek en de opera Evgeny Onegin, geba-
seerd op de gelijknamige roman. De meeslepende 
dramatische muziek zal niemand onberoerd laten.
Daarnaast zijn er lezingen bij actuele kunstten-
toonstellingen, waarbij Daan Roosegaarde, Claude 
Monet, Rembrandt en consorten en de ‘kunstmi-
granten’ in Parijs centraal staan. De Volksuniversi-
teit biedt een lezing aan over de moderne Engelse 
poëzie, over Shakespeare en over architectuur in 
Parijs. Er zijn een tweetal excursies geprogram-
meerd: naar Havezathe De  Havixhorst vanwege 
de powervrouwen  in de beeldhouwkunst en naar 
Zwolle, voor de geschiedenis en architectuur. Vas-
te onderdelen van het cursusaanbod zijn de cur-
sussen Beter kijken naar kunst; Beeldende kunst 
en klassieke muziek, samen zijn ze meer en Meer 
genieten van literatuur. Nieuw in het aanbod zijn de 
korte cursussen over architectuur van de twintig-
ste eeuw. Waar de ene cursus een kort overzicht 
geeft van de architectuur in deze eeuw, gaat de 

andere meer de diepte in. Beiden sluiten mooi aan 
op de stadswandeling in Zwolle.

Creativiteit en wetenschap; een breed 
palet
U kunt bij de Volksuniversiteit leren zingen en teke-
nen of verhalen vertellen. Of de vele mogelijkheden 
van uw digitale fotocamera ontdekken. Wie altijd 
al eens iets wilde leren over bijzondere fenomenen 
als het heelal en het noorderlicht, kan ook bij de 
Volksuniversiteit terecht. De Volksuniversiteit sluit 
ook aan bij maatschappelijke ontwikkelingen met 
bijvoorbeeld een lezing over de energietransitie. 
Voor de echte onderzoekers is er de korte cursus 
biologie, waarbij vooral ‘doen’ centraal staat. 

Culinair en leefstijl; de zintuigen prik-
kelen
Mindfulness en meditatie zijn niet meer weg te 
denken uit ons leven. Bent u nieuwsgierig naar wat 
het nu eigenlijk is? Dan is de korte cursus die de 
Volksuniversiteit aanbiedt een mooie manier om 
kennis te maken.
We gaan natuurlijk ook weer koken dit jaar. Er zijn 
twee workshops over de heerlijke gerechten van 
de Oosterse keuken. Kleur, smaak en aroma spe-
len de hoofdrol in deze keuken. Voor de liefhebbers 
van zoet en nagerechten hebben we de workshop 
‘heerlijke desserts, méér dan een toetje’.
Aansluitend bij de Nederland Leest-maand waarbij 
Duurzaamheid centraal staat, is er een inspiratie-
avond over duurzaam tuinieren. 

Een taal leer je bij de Volksuniversiteit
De Volksuniversiteit onderscheidt een langlopende 
cursus van 20 lessen op vier niveaus, een opfris-
cursus  en businesscursus van 10 lessen en een 
vakantiecursus van 5 lessen. De opfriscursussen 
zijn nieuw in het aanbod. Dit jaar staan Duits, En-
gels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Zweeds 
op het programma.

ZIEN, PROEVEN EN BELEVEN OP DE JEUGDTHEATERDAG

Zet uw (klein)kind zijn of haar eerste stapjes 
in het theater? Of hebben jullie samen al eens 
voorstellingen bezocht, maar smaakt het naar 
meer? Dan is de Jeugdtheaterdag op zondag 
27 oktober echt iets voor u! Op deze gezel-
lige middag ontdekken onze jonge theaterbe-
zoekers welke leuke dingen je allemaal kunt 
zien, proeven en beleven in het theater. Met 
creatieve workshops zoals djembé of vloggen, 
er kan lekker gekliederd worden op het witte 

doek en natuurlijk genoten worden van mooie 
voorstellingen: poppentheater De vriendelijke 
draak en slagwerkspektakel Banwakaboom! 
Natuurlijk kan er volop gespeeld worden bij de 
Speelotheek-hoek en de Zoembus en wordt 
er geschminkt. Oh en trouwens, deze middag 
is helemaal gratis voor kinderen tot en met 12 
jaar. Waar wacht u nog op?!

De vriendelijke draak 4+
De Grote Haay speelt een spannende muzikale 
voorstelling over draken en vooroordelen. Mis-
schien kent u het verhaal van het boek De vrien-
delijke draak? Teun denkt dat hij alles weet over 
draken. Dat ze bloeddorstig zijn, gemeen en niet 
te vertrouwen. Maar eigenlijk heeft hij er nog nooit 
eentje in het echt gezien. Dan wordt het dorp Zo-
zaai opgeschrikt door een monster. Alhoewel… 
een monster? Hoorde Teun de draak nou rijmen? 
Iedereen is van slag, zelfs de draak. Want iedereen 
is bang of wil bang zijn, want draken horen nu een-
maal gemeen te zijn. Maar is dit niet eigenlijk een 
hele vriendelijke draak? Als Trees zich er ook mee 
bemoeit is het hek van de dam.

Banwakaboom 4+
Drumdrumdrum, de makers van de succesvolle 
voorstellingen Boomwhakalaa en Banbankune, 
zijn terug met de leukste, meest energieke liedjes 
uit deze shows én nieuw werk! Dus kom lekker sa-
men genieten van de spetterende percussiesolo's 
en meezingers in een typisch Caribisch jasje. Uw 
(klein)kind maakt kennis met instrumenten als de 
cajon, de timba, body percussion en natuurlijk 
de BOOMOPHONE: het kleurrijke, door Drum-
drumdrum zelf ontworpen instrument. Dat wordt 
gegarandeerd weer dansen en zingen tijdens de 
swingende versies van onder andere De wielen 
van de bus, We maken een kringetje en Happy als 
ik dans. 
Reserveer nu alvast kaartjes voor De Vriendelijke 
Draak. Het volledige programma volgt begin sep-
tember. U kunt dan ook kaartjes reserveren voor 
alle andere workshops en voorstellingen. Het is 
gratis t/m 12 jaar, maar vol=vol!

De Jeugdtheaterdag wordt mede mogelijk ge-
maakt door de Vrienden van De Tamboer en in sa-
menwerking met Scala Centrum voor de Kunsten.
Zondag 27 oktober, 13.00 uur
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Door kunsthistorica Margaret Breukink

De impressionistische schilder Claude Monet 
verruilde de stad voor het platteland en woon-
de vanaf 1883 in Giverny, een dorp aan de 
Seine tussen Parijs en zijn geboortestreek Nor-
mandië. Hij had een grote passie voor tuinie-
ren. Of misschien was het wel andersom, zoals 
hij zelf wel zei. Bij zijn huis ontwierp Monet een 
prachtige en vooral kleurrijke tuin. Zijn feilloze 
gevoel voor kleur en zijn ruimtelijk inzicht kwa-
men hierbij goed van pas. 

De tuin vormde voor Monet één groot buiten-
atelier. De wolken in de lucht en hun weerspiege-
ling in het water, de “Japanse’ vijver met prachtige 
treurwilgen, de fascinerende kleuren van bloeiende 
planten; alles was een bron van inspiratie. Monet 
raakte maar niet op zijn tuin uitgekeken en maakte 
er meer dan 250 schilderijen.

Tijdens Bordje Cultuur bezoekt u als het ware de 
tuinen in Giverny, wat voelt als een wandeling door 
een van Monet’s wereldberoemde schilderijen. Na-
jaar 2019 is er de unieke kans om de beroemde 
schilderijen in het echt te bewonderen, tijdens de 
tentoonstelling ‘Monet - De tuinen’ in het Gemeen-
temuseum Den Haag.  

Entree: € 18,50. Kaarten zijn te bestellen via www.
bibliotheekhoogeveen.nl

Datum: 10 november, 13.00 uur

Voor editie XII van het Irish Festival vliegen we oude bekenden en publieksfavorieten over, maar 
verwelkomen we ook nieuwe artiesten in De Tamboer. Voor het eerst in Hoogeveen: The Colonials, 
Coscán, Susan O’Neill en Sharon Shannon met Alan Connor! Natuurlijk zijn Declan, Sean en Paddy 
van Dubh Linn en Keltic Kats weer van de partij. Abbeyfolk is terug van weggeweest: deze rasechte 
Ierse muzikanten uit het hart van Ierland beloven een fantastisch optreden vol passie en energie. 
En vanuit Nederland belooft Rapalje een geweldig stampend feest, als afsluitende act in de foyer.

Secret Sessions
Ook nieuw dit jaar: Secret Sessions. In een kleine ruimte geniet u in een heel intiem gezelschap van een 
verrassingsoptreden. Wie er komt spelen? Dat ontdekt u pas als u plaatsneemt. Er is zeer beperkt plaats. 
Maar gelukkig duiken er ook elders in het gebouw nog wel wat verrassingen op… houd uw oren en ogen 
dus open!

Sharon Shannon & Alan Connor 
Ze stond al jaren op het verlanglijstje van onze programmeurs en eindelijk is het zover: Sharon Shannon 
komt naar De Tamboer! Dankzij haar legendarische status als accordeonspeelster, toerde ze onder meer 
met Bono, Sinead O’Connor, Jackson Browne, Steve Earle, Willie Nelson, The Waterboys, Alison Krauss 
en Shane MacGowan. Een duidelijk resultaat van haar veelzijdigheid en talent. 
Sharon komt samen met multi-instrumentalist Alan Connor naar Hoogeveen. De liedjes uit Sharons carrière 
worden door hem aangevuld met ingenieuze live loops van zijn piano, mandoline en gitaar. De muzikale 
vonken slaan over tussen het duo wanneer hun gezamenlijke energie wordt vermengd tot een krachtige 
sound.

Bestel nu kaarten en profi teer van € 5,-
voorverkoopvoordeel!
Zaterdag 28 september 20.00 uur

NIEUW: SECRET SESSIONS OP HET IRISH FESTIVAL

Bordje Cultuur: De sprookjesachtige tuinen van Monet



6

COLOFON
Jaargang 35, nummer 1
September 2019

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 betrek-
ken. De Vrienden organiseren daartoe jaarlijks 
een reeks van culturele activiteiten veelal in 
samenwerking met De Tamboer.

De volgende uitgave van ROFFELS is in
december 2019.

Wijzigingen of opzegging van het Vrienden 
lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 
1 april van het lopende seizoen.

Redactieadres:
Vereniging Vrienden van De Tamboer
Postbus 717, 7900 AS Hoogeveen
info@vriendenvandetamboer.nl

Redactie:
Leo Valster

Vormgeving en druk:
ballast & hilbrink - druk, sign en xxlprint

De komende maanden worden er weer tal van boeiende, leuke activiteiten georganiseerd in de bibliotheek.

Op zoek naar inspiratie? Zin in een leuke lezing?
Meedoen met een interessante workshop?

4 september, 10.00 uur
Voorleesuurtje Nijntje 

11 september, 14.30 uur
CoderDojo

6 en 7 september
UitdagenD

10 september, 18.30 uur
Taal aan Tafel

12 september, 10.15 uur
Walk&Talk

13 september t/m 11 oktober, 9.30 uur
Klik & Tik

16 september, 19.00 uur
Mens durf te leven 
(Week van de Alfabetisering)

17 september, 10.15 uur
Gratis internet-workshop

25 september, 14.30 uur
CoderDojo

28 en 29 september
Kunstroute

1 oktober, 19.30 uur
Noorderlicht
I.s.m. Volksuniversiteit Hoogeveen

2 oktober, 14.00 uur
ZOEF! Boek je trip en… Go! 
(Kinderboekenweek) 

4 oktober
Nationale Ouderendag

4 t/m 12 oktober
Getypte tekeningen (Week van het Neder-
lands)

5 oktober, 14.30 uur
Reis mee door verhalenland met Lot van 
Sesamstraat

6 oktober, 13.00 uur
Ontdek Techniek!

8 oktober, 19.30 uur
Groninger Museum: Daan Roosegaarde ‘Pre-
sence’ 
I.s.m. Volksuniversiteit Hoogeveen

9 oktober, 14.30 uur
CoderDojo

10 oktober, 10. 15 uur
Walk&Talk

13 oktober, 13.00 uur
Bordje Cultuur: pianoduo Blaak

15 oktober, 10.15 uur
Gratis internet-workshop

15 oktober t/m 12 november, 13.00 uur
Klik & Tik

17 oktober
Rembrandt en trawanten 
I.s.m. Volksuniversiteit Hoogeveen

23 oktober
Voorlezen i.s.m. SWW

23 oktober, 14.30 uur
CoderDojo

31 oktober, 19.30 uur
Nederland leest en tuiniert Duurzaam

November
Foto Manifestatie Drenthe

2 november
Open Bedrijvendag

2 november
Opening Spoor van verhalen en verhalentafel

5 november, 19.30 uur
Lezing Stedelijk Museum Amster-
dam: Chagall, Picasso, Mondriaan e.a. 
I.s.m. Volksuniversiteit Hoogeveen

8 t/m 15 november
Week van de Mediawijsheid: Aan! Of Uit!

10 november, 13.00 uur
Bordje Cultuur: De sprookjesachtige tuinen 
van Monet  

13 november, 14.30 uur
CoderDojo

14 november, 10.15 uur
Walk&Talk

14 november, 19.30 uur
Energietransitie
I.s.m. Volksuniversiteit Hoogeveen

18 november t/m 16 december, 9.30 uur
Klik & Tik

19 november, 10.15 uur
Gratis internet-workshop

19 november, 19.30 uur
Monet – tuinen van verbeelding

27 november, 14.30 uur
CoderDojo

11 december, 14.30 uur
CoderDojo

12 december, 10.15 uur
Walk&Talk

15 december, 13.00 uur
Bordje Cultuur: Tafelgoochelaar

17 december, 10.15 uur
Gratis internet-workshop

1 december, 14.00 uur
Voorleesuurtje Sinterklaas

bezem! Kom luisteren, dan maken we er een leuk 
uitstapje van.

Lot Lohr is actrice. Ze is vooral bekend als “Lot” 
uit Sesamstraat en als hoofdrolspeelster in de uit 
1983 daterende tv-serie Sanne. Naast acteerwerk 
doet ze ook werk als stemactrice.

Gratis toegang in verband met Oktobermaand, 
Kindermaand. Gratis kaarten zijn te bestellen via  
www.bibliotheekhoogeveen.nl

Datum: 5 oktober, 14.30 uur

Uitgelicht
Reis mee door Verhalenland met Lot van 
Sesamstraat.
Voorstelling voor kinderen van 4 tot en met 
6 jaar.

We gaan op reis door verhalenland! We kun-
nen met de trein, de auto, de fiets, step, een 
vliegtuig of zelfs met een raket. O, we kunnen 
ook doen alsof we Klein Duimpje zijn en dan 
gaan we op stap met onze Zeven Mijlslaarzen! 
Of een Heks en dan reizen we met ….. een 


