roffels

Kijk voor meer
‘Vrienden informatie’
ook eens op
facebook.com/VriendenvanDeTamboer
of www.vriendenvandetamboer.nl

Van de voorzitter
We staan aan het begin van een nieuw cultureel jaar. Na een welverdiende vakantieperiode heeft ook dit
jaar De Tamboer weer een fantastisch programma voor ons klaar staan waar we, jong en oud, van kunnen
genieten. Ga voor meer informatie naar www.detamboer.nl .
De aftrap van het culturele seizoen begint 2 en 3 september, zoals ook voorgaande jaren met het Vriendenfestival en U!TdagenD 2022. Vorig jaar is het Vriendenfestival een daverend succes geweest. Om deze
reden hopen we vrijdag 2 september van een heerlijke muziekavond te genieten in de Beeldentuin. Hierbij
optredens van The Bluebettes, MT Sessions & DuoSonic. Het belooft weer een heel spektakel te worden.
(Verderop meer info.)
Ook het bestuur van de Vrienden heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. We zijn volop bezig geweest om invulling te geven aan onze taak om in de programmering ons steentje bij te dragen. Zo hebben
we samen met De Tamboer kunnen bewerkstelligen dat het nog aantrekkelijker is om “Vriend” te zijn.
We hebben voor acht, door de programmacommissie geselecteerde voorstellingen, waar we aan bijdragen, een korting kunnen afspreken van 5, 7,5 of 10 euro. Zeker de moeite waard om lid te zijn of te worden.
Verderop in deze Roffels vind je een overzicht van alle voorstellingen met de bijbehorende kortingen. Verder
vind je op onze site alle informatie
www.vriendenvandetamboer.nl

Redactioneel
Goede reacties kregen we op de kleurige voorplaat
van de vorige Roffels. We maken er maar een traditie van en werken er voor samen met Kunstroute
Hoogeveen. Dit nummer wordt geopend door een
schilderij van Niesje Metselaar. ‘Het is geschilderd
bij de Stroom’, schreef ze. Kijk zelf maar op de
kaart waar de kunstenares uit Hollandscheveld
heeft gestaan voor dit kunstwerk. Misschien kunt
u dan zelfs een foto maken van een weerspiegeling
en zo meedoen aan de wedstrijd van Kunstroute
Hoogeveen. Verderop leest u er meer over. En nu
we ook Hollandscheveld genoemd hebben. Columnist Beddus geeft ons een bijzonder inkijkje in

Ook zijn we aan de slag gegaan om te kijken of en op welke manier onze statuten aangepast kunnen worden aan een veranderende situatie. O.a. een verschuiving van het boekjaar van de vereniging is een onderwerp wat gepasseerd is. Je zult daar op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering meer van horen.
Tevens is er een nieuwe wet van kracht geworden waardoor aanpassing van de statuten noodzakelijk is.
De cultuursector heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de corona pandemie. Sinds het begin van de
pandemie is deze sector een van de eersten geweest die de deuren moest sluiten en een van de laatsten
die weer open ging. Dit ging gepaard met heel wat creativiteit en flexibiliteit van de sector voor het organiseren van voorstellingen binnen de gestelde regels. Alle lof voor het personeel van De Tamboer voor de
manier waarop dit is opgepakt.
We duimen met z’n allen dat dit in het nieuwe seizoen niet meer nodig is.

zijn gedachtenwereld. De nieuwe Roffels ligt voor
U.

Veel leesplezier!

Ik hoop dat met plezier deze Roffels gelezen zal worden. Verder hoop ik dat je zal genieten van een formidabel cultureel jaar met fantastische voorstellingen in ons mooie theater De Tamboer. We heten jullie van
harte welkom.
Hajé Rundervoort
Voorzitter

De Stroom
Het schilderij ‘de Stroom’op de voorpagina is van

aan de basis ligt voor mij een wens iets moois of

Niesje Metselaar. Zij is een bekende kunstenares

ontroerends te maken zodat een schilderij ook

en heeft zich ontwikkeld door schilderlessen te

een bepaalde emotie kan oproepen. Soms ligt de

volgen bij diverse kunstenaars. Ook heeft ze een

schoonheid zo maar voor je neus, en dan wil ik het

opleiding gedaan op het Noorder Atelier in Gronin-

schilderen. Onderweg maak ik schetsen en aan-

gen. De in Hollandscheveld geboren kunstenaar

tekeningen van de kleuren. In mijn atelier werk ik

haalt haar inspiratie uit karakteristieke plaatsen en

het verder uit.’

landschappen.
De kunstenares heeft haar atelier ‘Cocon’ aan de
Niesje: ‘Steeds probeer ik mezelf verder te ontwikkelen en te zoeken naar ontspanning. Maar

Krakeelsedijk 26 in Hollandscheveld.
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Vriend worden loont!
Het zal bekend zijn dat het voordelen oplevert

Het laatste is nieuw en levert substantiële korting op

om lid te zijn van de vereniging Vrienden van

bij het bezoeken van de volgende voorstellingen.

De Tamboer.

Dit betekent dat er op al deze voorstellingen
€ 55,00 korting is te behalen. Je € 20,- lidmaat-

Als lid van de Vrienden heb je:

schap is er zo weer snel uit.

- een stem in de programmering
- word je op de hoogte gehouden van bijboekingen

Als Vrienden hebben we samen met De Tamboer

- heb je gratis toegang tot de voorstelling aanslui-

kunnen bewerkstelligen dat deze kortingen worden

tend aan de Algemene Ledenvergadering (je betaalt

gegeven. Alle redenen om hiervan te profiteren en

alleen voor het pauzedrankje en servicekosten)

kaarten te bestellen. Kaarten kun je bestellen op

- heb je recht om kaarten tot en met de dag van de

www.detamboer.nl

voorstelling te ruilen voor een tegoedbon

Je kunt lid worden van de Vrienden via

minus € 2,50 administratiekosten

www.vriendenvandetamboer.nl/contact

- ontvang je het magazine “Roffels”
- heb je recht op de unieke vriendenkorting.

Het bestuur

DE DUVEL IS OUD
Ik weet nog precies waar ik was op vrijdagavond 9 oktober 1970. In Amsterdam namelijk.
In de RAI. En ik was daar niet alleen want enige
duizenden muziekliefhebbers stonden rondom
me en we keken allemaal dezelfde kant op.
Naar een groot podium waarop de Rolling Stones speelden. Ik was 18, maakte zelf muziek in
m’n eigen bandje en liet me inspireren door mijn
muzikale helden van toen. Natuurlijk de Beatles,
maar die waren eerder dat jaar gestopt en dus
bleven de Stones over naast nog heel veel geweldige bands. En Beethoven.
Ik weet ook nog precies waar ik was op zaterdag 7 september 1974. In Hoogeveen namelijk. In de Tamboer. En ik was daar niet alleen
want enige honderden muziekliefhebbers zaten
tegenover me en keken allemaal dezelfde kant
op. Naar het grote podium waarop wij speelden
met No Name. Op de morgen van de dag daarvoor was ik vader geworden en onderweg naar
de Tamboer op die zaterdagavond dacht ik aan
de toekomst. En hoe leuk het zou zijn als dat
kleine nieuwe mensje, mijn kind, misschien ooit
haar vader nog eens muziek zou zien maken!
Ik weet ook nog precies waar ik was op 21 mei
1990. In het Feijenoord Stadion in Rotterdam.
Samen met vrouw en 2 dochters – 13 en 15
jaar jong- en nog duizenden muziekliefhebbers
genoten we van een geweldige show van de
Rolling Stones. Hoe heerlijk is het als je je kinderen kan laten meegenieten van jouw idolen uit
je tienertijd en om dan te merken dat ook zij het
fantastisch vinden.

Kunstroute met Monmartre bij U!TdagenD
De Hoogeveense kunstenaars die zich hebben verzameld in Kunstroute Hoogeveen geven op
U!TdagenD ‘acte de presence’ met Monmartre, de bekende kunstwijk in Parijs. De kunstenaars
beelden op U!TdagenD hun werken en manier van werken uit.
Fotowedstrijd
Voor de fotografen onder ons heeft Kunstroute een fotowedstrijd uitgeschreven. Thema is: weerspiegeling
en deelnemers kunnen tot 1 oktober een foto insturen naar info@kunstroutehoogeveen.nl Op zaterdag 15
oktober is de prijsuitreiking.
Kunstroute
De kunstroute 2022 vindt dit jaar plaats op zaterdag 17
en zondag 18 september.
Op www.kunstroutehoogeveen kan meer informatie gevonden worden.
De deelnemers staan hier ook vermeld, zodat de belangstellenden alvast een kijkje kunnen nemen. In het Klooster
is een centrale expositie, meer info volgt via de website.
Punt H doet ook mee en hier is al een impressie te zien van
de kunstroute. In de Tamboerpassage is een doorlopende
veelzijdige expositie van deelnemers van de kunstroute te
bewonderen. Elke 3 maanden wordt deze ververst.
Van Gogh in Hoogeveen
In 2023 is het 140 jaar geleden dat Vincent aankwam in
Hoogeveen. De provincie Drenthe pakt dit thema ook op met
activiteiten door de provincie heen. Maar Hoogeveen blijft niet
ongemoeid. Wij als kunstroute gedenken deze kunstenaar, die
Drenthe kwam verkennen en in Hoogeveen op het station aankwam. Op reis met van Gogh gaan we als kunstroute in 2023
laten zien.

Ik had geen kaarten voor de show van de Rolling Stones in Amsterdam in juni j.l. maar corona
zorgde voor een verrassend feit. Mick Jagger
was besmet en de show werd verplaatst naar
een dag waarop een fan door ziekte er niet heen
kon. Ik kon de kaarten overnemen en daardoor
weet ik ook weer precies waar ik was op 7 juli
2022. In Amsterdam in de Johan Cruijff Arena
namelijk. Bij de Rolling Stones en bijna 52 jaar
na mijn eerste live-kennismaking met de Stones
was ik er nu weer bij. Het was de 7e keer, en
dat op 7-7-22.
Er is niets mooiers dan live muziek ervaren. En
degenen die blazen dat die “ouwe knarren” er
nou maar es mee moeten ophouden, weten
niet wat muziek met je kan doen. Niet alleen
het luisteren en kijken is altijd weer inspirerend.
Vooral ook het zelf muziek maken is een energiebron van ongekende proporties. De Stones
en veel van hun leeftijdgenoten zijn daar de levende bewijzen van.
En ik heb het geluk dat ik me al behoorlijk lang
enigszins muzikaal heb kunnen uiten. Dat houdt
bijvoorbeeld ook in dat ik weet waar ik op zaterdagavond 8 oktober 2022 ben, ijs en weder dienende. In de Tamboer namelijk. Op een podium
met band, met vrienden en kinderen waaronder
dat mensje waarvan ik op 7 september 1974
hoopte dat ze me ooit nog eens zou zien spelen! Het is een bijzondere ervaring geweest, al
die jaren dat we samen muziek maakten!
Niemand is te jong of te oud voor muziek, dat is
een absoluut feit.
Beddus
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Hoogeveen wordt weer U!TgedaagD!
De Tamboer, Het Podium, Bibliotheek Hoog-

Ondertussen kijk je ook de ogen uit bij de dansop-

kunstenaar Jeroen van der Linden. Misschien ken

eveen, Scala Centrum voor de Kunsten en

tredens in de Beeldentuin. De dansers van TopFit,

je hem van het tv-programma Blow Up.

de Vrienden van De Tamboer openen het cul-

Dance Centre en Scala uit Hoogeveen lossen el-

Breng een bezoekje aan Ruth’s Theaterhut, waar

turele seizoen geheel volgens traditie met

kaar af op ‘de vloer’. Ze geven demo’s van street-

Dino zich verveelt. Al jaren. Eeuwen. Is het uitge-

U!TdagenD Hoogeveen. Laat je tijdens dit

dance- en hiphopstijlen. Een energie explosie!

storven in Dinoland? Of lijkt dat alleen maar zo? Als

gezellige weekend verrassen door bijzonder

Orkestvereniging Hoogeveense Harmonie bewijst

je je fantasie gebruikt bij Het Pretkwartet in Dino-

straattheater, muziekoptredens en kinderthe-

dat een harmonieorkest alle genres muziek kan

land kan er een heleboel, behalve je vervelen.

ater. Dit jaar vindt U!TdagenD plaats op het

spelen! Deze middag brengt het concertorkest

Wil je lekker de handen uit de mouwen steken?

Tamboerplein, rondom het Museumlaantje en

vooral lichte en herkenbare muziek. Een voor-

In Scala’s Vakantie Atelier liggen verf, kwasten,

in de Beeldentuin. Het middagprogramma is

proefje van het Grand Gala Classique dat op 12

houtskool en klei klaar. Leef je uit bij Lotte en Ja-

GRATIS, voor het betaalde avondprogram-

november aanstaande te beleven is in Theater De

comijn. Maak een kunstwerk van jouw mooiste

ma koop je een kaartje.

Tamboer. Die avond treedt het orkest samen op

vakantieherinnering of creëer samen met je vrien-

met musicalster René van Kooten en het klassiek

den of familie een groepsschilderij. Ook altijd een

Tamboerplein

pianoduo Martijn en Stefan Blaak.

succesnummer: de graffitiworkshop van de urban

Geniet van sprankelend straattheater op het Tam-

Laat je meevoeren door de klassieke muziek van

arts afdeling van Scala. Hoe leuk is het om met

boerplein. Een startschot, ronkende motoren, wer-

het Scala strijkorkest van Hellen Hoorn, fluitiste Es-

verfspuitbussen jouw eigen kunstwerk te maken?

velend commentaar: met fraaie Classic Car boliden

mée de Haan en violiste Marilin Jonkman. De Mu-

Geloof jij dat sprookjes bestaan? Na U!TdagenD

brengt TukkersConnexion een ode aan de automo-

sical Entertainment groep zingt favorieten uit het

vast wel, want je kunt er op foto met verschillende

bielhistorie. Pas maar op, je bent zomaar onderdeel

musicalrepertoire. Je hoort onder meer nummers

sprookjesfiguren. Even lekker bewegen? Zoek het

van de pitstop, waar de champagne vloeit, banden

uit Grease en The Greatest Showman.

springkussen op. En wil je weleens een ander ge-

worden gewisseld en er wordt gedanst: alle rem-

The Fortunate Sons geven een voorproefje van

zicht? Laat dan je snoet schminken!

men los!

hun concert in De Tamboer op zaterdag 22 okto-

In The Great Holiday Escape ervaar je hoe het is

Even verderop ontmoet je Hendrik van Craie de

ber. Centraal staat 50 jaar rock-‘n-roll met de aller-

om vast te lopen in taal. Stap jij de escape caravan

Trottoir. Met slechts een koffer en een paar stukjes

grootste hits van Creedence Clearwater Revival. Je

binnen voor een mini-vakantie?

stoepkrijt vermaakt hij jong en oud met mime en

waant je bij John Fogerty & co.

Forumfoyer

clownerie. De Rode Lantaern is een nostalgische
verschijning met een verrassend modern geluid: de

Podium Museumlaantje

Vanuit de Forumfoyer starten drie intieme sessies

Ouderwetse speelman is terug als eenmansorkest.

Een swingende aftrap van je zaterdag. Scala Big

van Tall Tales. Zet een koptelefoon op en ga mee

The Time Machine Travellers maken het onvoor-

Band onder leiding van Gerard Gerrits trakteert op

op ontdekkingstocht langs de fysieke en numerieke

stelbare mogelijk: wees getuige van hun tijdreizen

een selectie bekende nummers uit het jazzreper-

wereld. 411 – 411 – 31 – 31 – 411. Het ziet er

via de speciale timeviewers en reis mee naar het

toire. Solisten zijn zangeres Linda Molenkamp en

nu nog uit als een algoritme, wachtwoord of een

verleden en de toekomst. Je beland ook in de

saxofonist Wim Koopman. Hippe Gasten maakt

geheimzinnige wiskundige code. Straks kijk jij met

vrolijke straattheatershow Fifi, van Het Wandelend

met gierende gitaren en pompende drums rock

een vernieuwde blik naar je omgeving!

Huis. Fifi en Camilla reizen de wereld rond met hun

voor kinderen. Welkom in de wereld van muzi-

circusact.

kale stunts, crowdsurfen en Koning van de dans-

Hoofdstraat Noord

Welkom in de Circus Factory! In deze gezellige

vloer. Komkommermaarbij!

Stap binnen in het Montmartre van Kunstroute

workshop leer je rijden op een eenwieler, koordlo-

Scala Musicalgroep Hoogeveen zingt de leukste

Hoogeveen. Kunst kijken, kunst kopen of zelf aan

pen, bordje draaien, jongleren met ballen, ringen en

liedjes uit Shrek de Musical. De 25-jarige Ameri-

de slag. Een veelzijdig gezelschap van kunstenaars

kegels en nog veel meer. Ben jij een getalenteerde

kaans-Nederlandse singer-songwriter Julia Zahra

presenteert schilderkunst, fotografie, textiel en an-

circusartiest in de dop?

was op 18-jarige leeftijd de jongste winnares

dere beeldende kunst. Je ziet ze live aan het werk.

van the Voice of Holland. Ze geeft een voorproefje

Meedoen? Je kunt vilten, een hoedje beschilderen

Beeldentuin

van haar soul-pop-liedjes, die ze ook op het Singer-

en een minicursus tekentechniek volgen. Liever

Op het hoofdpodium in de Beeldentuin spelen

songwriter Festival op 18 februari in De Tamboer

model? Dan kun je in een lijst op de foto.

tussen 11.00 en 16.15 uur diverse muzikale acts.

ten gehore brengt.

Avondprogramma
Museumlaantje

U!TdagenD gaat ook in de avond nog lekker door,

In de tuin rondom het Museumlaantje zijn er tussen

met een sfeervol tuinconcert van Anneke van

11.00 en 17.00 uur doorlopend leuke activiteiten.

Giersbergen en the Handsome Poets. Bestel je

Verwonder je over de prachtige creaties van ballon-

kaarten hier.
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Vriendenfestival trapt culturele seizoen af
De Vrienden van De Tamboer nodigen je van

CIRQUE NOUVEAU IN
DE TAMBOER

harte uit voor een heerlijke aftrap van het culturele seizoen. Zo zie je zaterdag 3 september
op U!TdagenD Hoogeveen niet alleen prachtig
straattheater, beeldende kunst en kinderthea-

De Tamboer presenteert vol trots het nieuwe

ter, maar beleef je vrijdag 2 september al een

theatergenre cirque nouveau in Hoogeveen:

heerlijke muziekavond in de Beeldentuin tij-

kleurrijk, eigenzinnig, verrassend en modern

dens het Vriendenfestival. Met optredens van

circus van hoog niveau!

The Bluebettes, MT Sessions & DuoSonic.

Directeur Pieter-Bas Rebers vertelt: “Toen ik
een show van het gezelschap FLIP Fabrique
bezocht, ontstond mijn liefde voor het genre
cirque nouveau. Verwacht geen circustent
met olifanten en andere dieren, maar echt
een nieuw, modern circus met veel spektakel. Ik ben ervan overtuigd dat jong en oud
volop zal genieten van deze unieke shows.”
Ook programmeur Rudie Reinders is laaiend
enthousiast. “Wat cirque nouveau zo speciaal
maakt is dat iedere voorstelling een duidelijk
thema heeft. Daarbij ligt het niveau van de ge-

The Bluebettes

soul van groepen als The Supremes en The Ronet-

zelschappen ontzettend hoog. We halen echt

Ze zijn alle vijf geboren in de jaren ’70 en ’80, maar

tes.

bijzondere gezelschappen vanuit Canada,

hun hart ligt bij de muziek uit de sixties. Deze goed-

Australië, Spanje en Chili naar Hoogeveen.”
Wat kun je verwachten van cirque nouveau? Laat
je vooral lekker verrassen. Iedere show is uniek.
De moderne circusvoorstellingen staan bol van de
verrassende acts en spectaculaire acrobatiek. Eén
ding kunnen we alvast verklappen: je zit met ingehouden adem op het puntje van je stoel!
Cirque nouveau in De Tamboer
Uitgebreide info over alle voorstellingen op
detamboer.nl
zaterdag 15 oktober
Släpstick – The roaring twenties
Welkom op dit feestelijke bal in de sfeer van de

lachse, swingende vrouwenband laat zich bij de

MT Sessions, DuoSonic & Friends

Roaring Twenties. Dans op de buzzing beat van

keuze voor welke pareltjes ze spelen leiden door

Zangeres Marsha Pendjol en toetsenist Theo van

dansorkesten, baad in de pracht en praal van de

onderbuikgevoel, kippenvel en dansdrang. The

de Poll vormen samen het Hoogeveense duo MT

Jugendstil feestzaal. En ach, wat geeft het dat

Bluebettes beloven keer op keer een schitterende

Sessions. Ze kennen elkaar van diverse muzikale

het orgel op instorten staat en de kroonluchter aan

en swingende trip down memory lane.

projecten en treden sinds enkele jaren samen op

losse boutjes hangt? Een heerlijke show vol

Met een flinke dosis energie, muzikaliteit en humor

als duo, maar ook vaak aangevuld met bevriende

vermaak en een grandioze choreografie.

voeren de dames je terug naar de huiskamer, terug

muzikanten. Dit keer slaan ze de handen ineen met

naar de platenspeler, voor een feest der herken-

Hans van Beek en Annette Goede van het Hoog-

zondag 16 oktober

ning vol swingende dansnummers, zoete koortjes

eveense DuoSonic. Op eigen wijze vertolken MT

Pareidolia 5+ - La llave maestra

en scheurende strotten. Geniet van hartverscheu-

Sessions & DuoSonic songs van diverse artiesten

In het komische Pareidolia universium wachten fi-

rende country, opzwepende rock-‘n-roll en tijdloze

van de 70’s tot hedendaagse pop en soul.

guren en vormen om ontdekt te worden. Ga mee
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op reis naar de verbeelding en kijk eens goed naar

JAZZ IT UP IN
HET PODIUM

wat je ziet. Een jas wordt een zanger, een tutu en
een struisvogel. Zie jij nog meer? Een onvergetelijke
ode aan de fantasie!

Nieuw in Het Podium: Jazz It Up! Neem plaats
zaterdag 29 oktober

in onze grote zaal, die speciaal voor de gele-

FLIP Fabrique – Blizzard

genheid wordt omgetoverd tot gezellig jazz-

Wat als de winter alles overneemt? Je huis, je

café. Geniet iedere maand op zondagmiddag

slaapkamer, alles begraven onder een dikke laag

van een heerlijk jazzprogramma door gere-

sneeuw. Compleet uitgewist, de tijd bevroren door

en vliegwerk, veel vaart, lef en virtuoze acrobatiek.

nommeerde Nederlandse jazzartiesten. Of je

de noorderwind. Een catastrofe? Of een kans om

Dit Australische gezelschap laat zich van haar stoe-

nu helemaal thuis bent in de wereld van swing,

opnieuw te beginnen? Welkom in deze nieuwe,

re en kwetsbare kant zien met pittige, explosieve

bebop, ragtime, dixieland of één van de vele

acrobatiek en fysieke kunsten. Hierover praat je

andere jazzstijlen, of nog maar net om de hoek

nog lang na!

kijkt: kom lekker langs en Jazz It Up!
We trappen Jazz It Up af met niemand minder

zaterdag 29 april

dan jazzdiva Laura Fygi. Zet ook de volgende

Machine de Cirque – La Galerie

data ook alvast in je agenda, het programma

In een smetteloze, witte tentoonstelling keert lang-

volgt binnenkort: 20 november, 11 december,

zaam kleur terug. Zeven circusartiesten van we-

15 januari, 12 februari en 12 maart.

reldklasse en een multi-instrumentalist beloven een
verbijsterende, ongewone expo vol adembene-

Laura Fygi

mende acrobatiek en verleidelijke livemuziek.

In Nederland kennen we Laura als de vrouw die
opgroeide in Uruguay als dochter van een Egyptische buikzangeres. In het Verre Oosten staat ze
bekend als geëmancipeerde westerse dame, een
voorbeeld voor velen. Eén ding staat vast: overal
waar ze komt vormt Laura Fygi een exotische verschijning.
Haar carrière omvat maar liefst 30 jaar en 17 albums. Na haar dancehits met meidengroep Centerfold in de jaren ’80, bewandelde ze vele wegen.
Geen genre is haar vreemd: jazz, latin, chansons.

lege bladzijde in de vorm van een sneeuwstorm.
Het Canadese circusgezelschap neemt je mee

Theatertrio SPANNEND

Laura werkte samen met grootheden als Toots

naar een knotsgekke wereld vol verwondering en

Heb je zin in een heerlijk theateruitje, maar vind je

Thielemans, Michel Legrand en Michael Franks. Ze

verbazing. Met performers op het beste van hun

het lastig om een keuze te maken uit het bomvolle

woon een Edison en ontving meerdere gouden en

kunnen, blaast Blizzard alles en iedereen omver.

programma? Kies dan voor het Tamboer Theater-

platina platen.

trio SPANNEND: daarmee bezoek je drie cirque

In Azië is Laura ontzettend succesvol. Als Neder-

zaterdag 4 maart

nouveau-voorstellingen voor een aantrekkelijke

landse zangeres wist ze zelfs de Chinese markt

Gravity &amp; Other Myths - Out of Chaos

combiprijs van € 75,-.

te veroveren, een unieke prestatie! Ze speelde de
hoofdrol in haar favoriete musical Victor/Victoria

Maak je klaar voor een verbluffende show vol gooiWaan je op een feestelijk bal tijdens de jaren ’20

in Singapore. In Azië kent iedereen evergreens als

met Släpstick, laat je overdonderen door de lef en

When I fall in love, Moon River en What a wonder-

het verbluffende gooi- en vliegwerk van het Austra-

ful world dankzij haar album Laura Goes East. Ook

lische gezelschap Gravity &amp; Other Myths en

nam ze een duet op met de Chinese beroemdheid

verbijster je over de ongewone tentoonstelling vol

Li Quan.

adembenemende acrobatiek en livemuziek van het
Canadese Machine de Cirque.

6

Volksuniversiteit Hoogeveen
Laura Fygi mag trots zijn op wat ze heeft bereikt,

Een frisse herstart in september

De derde activiteit in deze subrubriek is de lezing

maar ze laat in Het Podium horen dat ze nog lang

De Volksuniversiteit Hoogeveen is klaar voor

over Helmantel en zijn tijdgenoten, die in november

niet klaar is. Haar stem en voorkomen houden hun

het nieuwe seizoen. Een aantal nieuwe do-

gegeven wordt. Stilleven staat centraal, het meest

onveranderlijke klasse. Omfloerst, met de fantasti-

centen is aangetrokken en de inhoud van het

beproefde en verguisde onderwerp in de schilders-

sche dictie en timing van Peggy Lee en de intimiteit

activiteitenaanbod is anders dan voorgaande

kunst. Dat een stilleven méér is dan slechts en-

van Julie London. Deze jazzdiva is nog lang niet

jaren. Er staat een flinke portie geschiede-

kele voorwerpen bij elkaar, wordt duidelijk in deze

uitgezongen!

nis op de rol; de rubriek Kunst en Cultuur is

kunstvoorstelling.

daarentegen behoorlijk afgeslankt, maar zeker niet minder boeiend. Onder deze rubriek

Literatuur

scharen we de activiteiten op het gebied van

In oktober start de cursus Meer genieten van Lite-

Kunst en Literatuur.

ratuur, een ‘oude bekende’, die al jaren op het programma staat. Opnieuw heeft de docent een vijftal

Kunst
Op 13 september staat er een lezing geprogrammeerd over de stad Osnabrück. De lezing richt zich
op de status van vredesstad en zoomt in op enkele markante plekken en gebouwen in de stad,
zoals de Vredeszaal in het Raadhuis en het herinneringscentrum voor Erich Maria Remaque. Voor wie
de stad in het echt wil zien, is er de mogelijkheid
om mee te gaan op excursie naar Osnabrück, op
zaterdag 24 september.

werken geselecteerd die gelezen en besproken
worden. Het zijn recent verschenen werken met
veelal actuele thematiek -waaronder het werk dat
bekroond is met de Librisprijs 2022- en een enkele
klassieker.
Wij verheugen ons alvast op de lezing over Moderne Engelse Poëzie, die in december plaatsvindt.
Gedichten van diverse 20 e eeuwse dichters worden gelezen en besproken, waaronder die van T.S.
Eliot, Robert Frost, Philip Larkin en W.B. Yeats. De
docent gebruikt vooral de originele Engelse tek-

In oktober is er een lezing over Parijs en de moderne architectuur van deze prachtige stad. Diverse

sten, met af en toe een vertaling in het Nederlands.
Daarnaast bieden we nog diverse andere activitei-

gebouwen en bouwwerken die zeker tot de ver-

ten aan, voor elk wat wils en met een flinke dosis

beelding spreken, komen aan bod. Metrostations,

geschiedenis. Diverse steden en periodes komen

Villa Savoye, Parc de la Vilette en La Canopée zijn

aan bod en we duiken de bioscoop in. We gaan

enkele voorbeelden, maar er is veel meer! De lezing

ook op reis: we verkennen de melkweg én het

geeft een prachtig overzicht van de geschiedenis

menselijk brein. We maken kennis met gebarentaal,

van de architectuur van de 20e eeuw.

of verdiepen ons in moderne talen; we schrijven,
schilderen, tekenen, fotograferen en koken.
Voor het totale aanbod, de meest actuele informatie en de mogelijkheid om in te schrijven, kunt
u de website www.volksuniversiteithoogeveen.
nl raadplegen. We zien u graag bij een van onze
activiteiten.
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De Bibliotheek is voor iedereen!
Ook als je geen lid bent, ben je van harte welkom. Maak gebruik van de gratis wifi, onze werkplekken of kom een lekkere
bak koffie drinken. Wil je weten wat er de komende maanden allemaal te doen is in de bieb? Bekijk dan onze agenda!
3 september
U!TdagenD Hoogeveen
••••••••••••••••••••••••••••
6 september
Internetworkshop Zoeken op internet
••••••••••••••••••••••••••••
6 september
Mee-leesclub
••••••••••••••••••••••••••••
13 september
Aan de slag met DigiD: Werken met de e-overheid
••••••••••••••••••••••••••••
13 september
Osnabrück, Vredesstad (VU)
••••••••••••••••••••••••••••
15 september
Thee met een koekje en een boekje
••••••••••••••••••••••••••••
15 september
Walk&amp;Talk Online: Vind de balans
••••••••••••••••••••••••••••
16 – 25 september
Boekenweek voor jongeren
••••••••••••••••••••••••••••
20 september
Mee-leesclub
••••••••••••••••••••••••••••
22 september
Internetworkshop Mappenstructuur
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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
december 2022.
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:
Eildert Dragt
Vormgeving en druk:
ballast & hilbrink - druk, sign en xxlprint

27 september
Een onstilbare behoefte aan sympathie (Filosofisch Café)
••••••••••••••••••••••••••••
3-8 oktober
Week van de Toegankelijkheid
••••••••••••••••••••••••••••
4 oktober
Mee-leesclub
••••••••••••••••••••••••••••
4 oktober
Shoah-lezing: Drents entjudet
••••••••••••••••••••••••••••
5–16 oktober
Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen
••••••••••••••••••••••••••••
6 oktober
Inloopspreekuur SeniorWeb
HOOGEVEEN
••••••••••••••••••••••••••••
11 oktober
Parijs en zijn moderne architectuur (VU)
••••••••••••••••••••••••••••
13 oktober
Internetworkshop Online bankieren
••••••••••••••••••••••••••••
15 oktober
Oktoberkindermaand
••••••••••••••••••••••••••••
18 oktober
Mee-leesclub

20 oktober
Thee met een koekje en een boekje
••••••••••••••••••••••••••••
20 oktober
Walk&amp;Talk Online: Een leven lang leren
••••••••••••••••••••••••••••
24 oktober
Internetworkshop Bestanden op de computer
zetten
••••••••••••••••••••••••••••
1 november
Mee-leesclub
••••••••••••••••••••••••••••
3 november
Aan de slag met DigiD: Werken met de e-overheid
••••••••••••••••••••••••••••
8 november
Internetworkshop Patiëntenportaal huisarts/
ziekenhuis
••••••••••••••••••••••••••••
15 november
Mee-leesclub
••••••••••••••••••••••••••••
15 november
Oder-Neisse, een drama (VU)
••••••••••••••••••••••••••••
17 november
Walk&amp;Talk Online : (On)verwachte sollicitatievragen

Meer informatie op: www.bibliotheekhoogeveen.nl
Onder voorbehoud van wijzigingen.

Wil je handiger worden met de computer en internet?
Kom naar het inloopspreekuur Klik &amp; Tik Het internet is voor iedereen. Wil je starten met internet, maar weet je niet goed hoe dat werkt?
Kom dan naar het inloopspreekuur Klik &amp; Tik in de Bibliotheek. Stap voor stap ga je het internet
op en ontdek je hoe alles werkt.
Vanaf 5 september is er wekelijks op maandag van 13.00 tot 15.00 uur een gratis inloopspreekuur
Klik &amp; Tik in de computerruimte van de Bibliotheek. Je hoeft je vooraf niet aan te melden. Loop
gerust naar binnen!
Headquarter-6, dé plek voor jonge makers! Headquarter-6, afgekort HQ-6, is de educatieve en
creatieve e-werkplaats van Bibliotheek Hoogeveen, waar jongeren vanaf 12 jaar aan de slag kunnen
met digitale techniek en media. In de e-werkplaats kunnen jongeren bezig met graphic design, green
screen technology, digital photography, video editing, podcast en virtual reality. HQ-6 beschikt over
een professionele Green Screen Room en een Labruimte met computers en uitgebreide software, voor
onder andere foto- en videobewerking.
Met de e-werkplaats wil Bibliotheek Hoogeveen jongeren aansporen en inspireren om hun talenten en
ambities in digitale techniek verder te ontwikkelen. Daarom is er, naast de momenten dat HQ-6 open
is voor jongeren, ook een programmering ontwikkeld voor het onderwijs, bestaande uit negen leuke
en leerzame workshops die scholen kunnen afnemen. Hiermee kunnen jongeren kennismaken met de
mogelijkheden binnen digitale techniek en media. Daarnaast zoekt HQ-6 verbinding met het bedrijfsleven en zijn de ruimtes van HQ-6 te huur voor bedrijven. Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhoogeveen.nl

8

