
Kijk voor meer
‘Vrienden informatie’

ook eens op

www.vriendenvandetamboer.nl

roffels
Beste Vrienden,

Het einde van het jaar nadert snel. De straten zijn versierd in kerstsfeer.

Het Hartje Winter Festival gaat van start met voor ieder wat wils.

Bijzonder is het optreden van Paul van Vliet op 15 december.

Het programma van het Nationaal Theaterweekend, januari 2020 is bekend en staat in deze Roffels. 

Tips worden gegeven voor het januari programma.

De Vrienden van De Tamboer bieden in samenwerking met de Vrienden van het Atlastheater in Emmen de 

operacursus aan. Hierbij kunt u onder leiding van Huub van ’t Hek, de achtergronden van opera ontdekken.

De Vrienden van De Tamboer zijn actief met het (mede)organiseren van diverse culturele activiteiten in en 

rondom De Tamboer, zoals Uitdagend Hoogeveen, de Jeugdtheaterdag, het Drents Big Band Festival, de 

concertreis naar Het Concertgebouw. Andere activiteiten die de Vrienden van De Tamboer ondernemen 

zijn het organiseren van lezingen, het bezoeken van tentoonstellingen en ondersteunen van bijzondere 

voorstellingen die anders niet mogelijk zijn in De Tamboer.

Ook heeft u als lid van de Vrienden van De Tamboer invloed op de programmering en als u de Algemene 

ledenvergadering bijwoont, kunt u na afloop gratis een voorstelling bezoeken.

Daarnaast biedt De Tamboer geregeld aan de leden exclusieve kortingen aan.

De Vrienden van De Tamboer hebben op dit moment zo’n 1000 leden. Een mooi aantal, al mag dit 

natuurlijk meer zijn. Zoals u weet heeft de vereniging het afgelopen najaar afscheid genomen van drie 

bestuursleden en het komende jaar zullen nog een aantal bestuursleden afscheid nemen onder meer 

omdat de maximale bestuurstermijn erop zit.

Het zou jammer zijn als de vereniging Vrienden van De Tamboer wel leden heeft, maar een onvoldoende 

aantal bestuurders waardoor de vereniging moet worden opgeheven.

Daarom zijn wij zeer dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Zonder een bestuur is de vereniging niet mogelijk.

Misschien denkt u dat bijzondere eigenschappen of capaciteiten nodig zijn om tot het bestuur toe te 

treden. Dat is niet het geval. Enthousiasme is het meest belangrijke. Samen kijken we wat het beste bij u 

past, wat u boeit en leuk vindt om te doen.

Heeft u belangstelling dan kunt u contact opnemen via info@vriendenvandetamboer.nl.

Met plezier informeren wij u in een gesprek over de diverse mogelijkheden.

Wij hopen het nieuwe jaar in te kunnen gaan met het vooruitzicht op een volledig bestuur en 

wensen u een voorspoedig 2020.

Leo Valster, Voorzitter Vrienden van De Tamboer
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Alle gangen bij de kleedkamers zijn afgeplakt 
met twee meter hoog plasticfolie. Zelfs 
wc-brillen en wasbakken zijn zorgvuldig 
geplastificeerd. Ik tref het theater aan in een 
toestand die ik in mijn lange vrijwilligersbaan 
nog nimmer gezien heb.

Drie heuse verfspuitcabines in de ruimte die 
normaal gebruikt wordt voor vrachtauto’s met 
decorstukken of geluidsapparatuur. Body’s  
als  kleerkasten worden als nieuwe auto’s in 
een zonnebankbruine kleur gespoten. Als ik 
een van de ‘helden’ ter begroeting een hand 
geef, zie ik dat mijn hand de tropische tint heeft 
overgenomen.

Ons theater is dit weekend het toneel van 
kampioenschappen bodybuilding in de gewichts-
klasse tot 102 kilo, schoon aan de haak. In groepjes 
van zes of tien (afhankelijk van de gewichtsklasse) 
staan ze zich achter het toneel voor te bereiden op 
hun presentatie aan de jury.

Ze voelen zich allemaal atleten met als enige 
doel “het presenteren van hun body”. Vanuit de 
zaal wordt door een deskundige jury veelvuldig 
deskundig commentaar gegeven. “Frontbiceps...
dubbele biceps achter....favoriete classic pose....
dank u wel”,  klinkt het voortdurend. Tijdens de 
presentatie worden de deelnemende atleten 
luidruchtig aangemoedigd vanuit een volle zaal 
met supporters, familie of vrienden. “Je billen.... 
elleboog  naar achter...lachen...kijk de zaal in”.

Ook dames zijn van de partij; weliswaar minder 
sixpack maar ook Bounty-bruin uit de spuitcabine,in 
de classe: Fitness, Bikini, Physique... In minuscule 
bikini’s. Ik weet soms niet waar ik kijken moet. Er 
is weinig humor, alles is bloedserieus. Een dame 
van een dreamteam loopt met een verfroller en 
schuurspons hier en daar wat bij te verven voor de 
finishing touch. Op mijn vraag aan de jury waar nou 
zoal op gelet wordt:  “Presentatie, performance 
en evenwicht; we zien graag elk spiertje en elk 
adertje, meneer, en.. beide borsten even groot, 
óók bij de dames, want daar mankeert het nog wel 
eens aan en dat kost je direct punten”.

De prijzentafel heeft veel weg van een goedkope 
kermistent, plastic trofeeën en grote hoeveelheden 

VANUIT DE ZAAL

medailles (ook in plastic want de winnaars geven 
af). ‘Thuis flink onder de douche en in de auto 
op weg naar huis zit ik op een oude deken of op 
kranten,’  wordt  mij toevertrouwd....

Achter het toneel is de vloer bedekt met allerlei 
rustbedden en etenswaar. Er wordt veelvuldig 
genuttigd uit zakjes, blikjes, plastic dozen met 
krachtvoer, kip, vis, rijstwafels, bami, nasi..., als er 
maar veel vitamientjes en mineraaltjes in zitten.
Opvallend is dat de trotse partners van de 
krachtpatser meestal iele persoontjes zijn. Ze 
lopen zorgzaam tussen de opblaasbedden met 
voor hun lieftallige spierbundel een blikje tonijn, een 
stuk kokosnoot of een ander energierijk hapje.

Zes weken vóór het evenement beginnen de 
atleten al met speciale voeding en weinig drinken. 
“Vocht laat je huid zwellen en dan zie je de aders 
niet meer, meneer” En: “Door de droge huid zie je 
de aders en spieren beter, begrijpt u, en dat wil de 
jury graag zien”.

Tja, dit is ook theater en ik heb heel wat geleerd. 
Thuis, voor mijn eigen spiegel schiet ik in de lach..
dubbele biceps achter...an me hoela. Cecilia zou 
er geen raad mee weten.

Frans Rosdorff

VrIENDEN VAN DE TAmboEr EN VrIENDEN ATLAs ThEATEr WErkEN sAmEN

De Vrienden van het Atlas Theater in Emmen 
organiseren al een aantal jaren een operacursus 
getiteld “Ontdek de geheimtaal van de opera!”.  
Overleg tussen het bestuur van de Vrienden van 
de Tamboer  en de Vrienden van het Atlas Theater 
heeft ertoe geleid dat de Vrienden van de Tam-
boer worden uitgenodigd deel te nemen aan de 
Operacursus in Emmen.  
De cursus wordt aangeboden in combinatie met 
een tweetal Operavoorstellingen.  De cursus en de 
voorstellingen vinden plaats in het Atlas Theater in 
het voorjaar van 2020 en staan onder leiding van 

operaspecialist Huub van ´t Hek.  De kosten van 
het combipakket ( 4 avonden en 2 voorstellingen 
incl. inleidingen) bedragen € 145,-- p.p.
Huub: “Opera is de meest complete vorm van 
theater. Er is toneel, zang, dans, een orkest en 
meestal fraaie decors. Bovendien blijft goede opera 
altijd actueel. Opera is en blijft vernieuwend”
De deelnemers worden tijdens deze cursus 
ingevoerd in het ontstaan en de geheimtaal van de 
Opera.  Van Monteverdi tot Mozart.
Een eerdere deelnemer: “Door de boeiende 
verteltrant van Huub, zit je de hele avond op het 

puntje van je stoel en je krijgt nieuwe inzichten, 
waarbij opvalt dat de inhoud van de opera’s van 
alle dag is.”
Heeft u belangstelling voor dit combipakket dan 
kunt u zich aanmelden bij de kassa van het Atlas 
Theater of via de website www.atlastheater.nl, bij 
voorkeur voor 1 januari 2020.
De data van de cursus zijn: 22/1, 6/2, 26/2 en 4/3 
en de voorstelling De Parelvissers is op 6/3 en de 
Nederlands Reisopera speelt Bruid te Koop van 
Smetana op 25/4 in het Atlastheater in Emmen.

Er zijn inmiddels al heel wat activiteiten 

geweest bij de Volksuniversiteit op het culturele 

vlak. Er komt voorlopig nog geen eind aan; er 

staat nog het een en ander geprogrammeerd.

Nynke Wouda verzorgt in 2020 een tweetal 

cursussen over de architectuur van de twintigste 

eeuw. De driedelige cursus gaat in vogelvlucht 

door de architectuur van 1880 tot heden; in de 

vijfdelige cursus gaat Wouda dieper in op een 

aantal stijlen van de twintigste eeuw, zoals onder 

meer Art Nouveau en Amsterdamse School.

Wouda sluit het cursusseizoen medio april af met 

een stadswandeling in Zwolle.

Op 12 december is het laatste deel van het drieluik 

over Beethoven, waarin Gerard van der Laan de 

missen van Beethoven bespreekt. Daarna staat 

het drieluik over Tchaikovsky op het programma, 

waarin achtereenvolgens de Notenkraker, de 

kamermuziek van Tchaikovsky en als laatste de 

opera Evgeny Onegin aan bod komen.

Barbera van Egdom en Gerrie Lindeman 

zullen ons meenemen in de beeldende kunst en de 

klassieke muziek, waarbij het geheel zeker méér is 

dan de som der delen. U bent van harte uitgenodigd 

om te kijken, luisteren en vooral te genieten en 

ontdekken wat de meerwaarde is om kunst en 

muziek in onderling verband te beschouwen. 

Deze korte cursus van de dames Van Egdom en 

Lindeman neemt vier dagdelen in beslag.

Van Egdom verzorgt in 2020 wederom haar 

zevendelige cursus Beter kijken naar Kunst, waarin 

zij de verschillende stromingen van de 19e en 20e 

eeuw behandelt.

Kortom, er  is nog genoeg te beleven bij de 

Volksuniversiteit. Het volledige programma 

vindt u op www.volksuniversiteithoogeveen.nl 

AcTUALITEITEN bIj DE 
VoLksUNIVErsITEIT



hArTjE WINTEr FEsTIVAL - 13 t/m 29 december

Hartje Winter, de tijd van gezelligheid, lekker 

eten, dikke truien, kaarsjes aan, samenzijn, 

cadeautjes, genieten en leuke dingen doen. In 

deze sfeer organiseren de culturele instellingen 

van Hoogeveen weer het Hartje Winter Festival. 

Genieten van prachtige (musical)concerten, 

familievoorstellingen en vertellingen. Kom het 

hart verwarmen tijdens deze 5e editie.  

A Christmas Evening With…

Bijvoorbeeld op vrijdag 13 december voor A Christ- 

mas Evening With… in De Tamboer. Een gratis 

inloopconcert tijdens de koopavond met Popkoor 

2000, Dickens Singers, Vrouwenkoor Hoogeveen, 

International True Color Choir van AZC Hoogeveen 

en Scala.

Just4U

Ook de band Just4U is weer van de partij met 

een Kerstconcert op 15 december. Aansprekende 

verhalen en geweldige muziek over verandering en 

mensen die het verschil willen maken.

Grote Top 2000 Quiz

Of schuif aan bij de Grote Top 2000 Quiz van 

Bibliotheek / De Verhalenwerf. Niet meer weg 

te denken uit het programma. Dit jaar testen 

muziekfanaten hun kennis in de foyer van De 

Tamboer op dinsdag 17 december. Meld je nu aan!

Christmas Tea

Woensdag 18 december biedt de Christmas Tea 

een middag vol gezelligheid, lekkers, creatieve en 

inspirerende beelden van kerstdecoratie, een mooi 

verhaal en kerstmuziek in  De Tamboer.

Scrooge - A Christmas Carol van Charles Dickens

In de dagen voor Kerst kom je helemaal in de 

stemming met Scrooge, A Christmas Carol van 

Charles Dickens. Je waant je in het Engeland van 

de 19e eeuw. De gemene Ebenezer Scrooge krijgt 

op kerstavond bezoek van vier geesten. Na een 

wonderlijke en huiveringwekkende nacht ontwaakt 

hij als een andere man.

Deze prachtige, intieme familievoorstelling is van 

21 t/m 24 december te zien in De Tamboer. Er 

zijn middag- en avondvoorstellingen. Scrooge is 

de eerste gezamenlijke productie van Scala, De 

Tamboer, Bibliotheek / De Verhalenwerf. Het 

stuk wordt gespeeld door een 17-koppige cast 

bestaande uit amateurtoneelspelers van 12 tot 74 

jaar uit Hoogeveen en omgeving. 

Winterdance Event

Dansgroepen uit Hoogeveen en omstreken laten 

op maandag 23 december zien wat ze in huis 

hebben. Een spetterend dansfestijn in De Tamboer, 

vol energie en enthousiasme. Een deskundige 

jury zal de dansers beoordelen op verschillende 

onderdelen. Wie o wie gaat er deze avond met een 

beker naar huis?

Kerstnachtdienst

Op 24 december organiseren de kerken weer 

een Kerstnachtdienst in De Tamboer. De eerste 

dienst begint om 19.30 uur (met een klein accent 

op de kinderen) en de tweede dienst begint om 

22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een warm drankje.

Van Zwanenmeer tot Doornroosje en Scala 

Kerst Musical Concert

In De Tamboer zijn in deze periode heerlijke 

theatervoorstellingen te zien met bekende namen, 

zoals het wonderschone sprookjesballet Het 

Zwanenmeer, Lenette van Dongen, Paul van 

Vliet, Doornroosje en Brandweerman Sam. In de 

Bibliotheek vind je goochelaar en verhalenverteller 

Hilbert Geerling. Een magische middag voor 

kinderen met deze vijfvoudig Nederlands Kampioen 

Goochelen. Scala presenteert het Kerstmusical 

Concert. De  musicalgroepen zingen u in de stemming 

voor de feestmaand met prachtige kerstnummers, 

hartverwarmende wintersongs en live muziek. 

En er is nog meer! Uitgebreide informatie over het 

complete programma, de locaties en kaarten op 

www.detamboer.nl/hartje-winter-festival.
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ThEATErWEEkEND TAmboEr

Voor € 10,- naar De Tamboer in het vijfde Theaterweekend!

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 januari is de vijfde editie van het 

Nationaal Theaterweekend in De Tamboer. Op het programma staan 

de komedie Mijn man begrijpt me niet, familiemusical Koning van 

Katoren, het muzikale cabaret Een Halfje Purper en de kindervoorstelling 

Woezel en Pip. Een voorstelling kost dit weekend slechts € 10,-. Daarnaast 

organiseert De Tamboer ook extra activiteiten, zoals een afterparty, 

meet & greet en Pannenkoekenparty. Zaterdagmiddag 25 januari is 

er van 13.00 tot 16.00 uur een Open Huis met Silent Disco, muziek en 

kinderactiviteiten.

Mijn man begrijpt me niet

Vrijdag 24 januari 20.15 uur

Victoria Koblenko, Anouk Maas en Tanja Jess schitteren in een nieuwe, 

hilarische vrouwenkomedie vol herkenbare situaties, zwarte humor, ontroering 

en vriendschap. De drie vrouwen schrijven zich in voor een cursus Help, mijn 

man begrijpt me niet. Want ze lopen rond met nogal wat vragen.

Leef ik wel met de ideale partner? Hoe houd ik de spanning in mijn seksleven? 

Is het echt nodig dat ik mantelzorg verleen aan mijn vervelende schoonmoeder? 

Is dit eigenlijk alles? Zal ik op Tinder of Second Love gaan? En trek ik nou die 

tweede fles wijn wel of niet open vanavond? Wat volgt is identiteits-APK met 

ontboezemingen waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.

Agogo Afterparty 

Na afloop kunnen de voetjes nog even van de vloer tijdens de afterparty in de 

foyer met de spetterende brassband Agogo. 

Koning van Katoren 8+

Zaterdag 25 januari 19.00 uur

Het beroemde boek Koning van Katoren van Jan Terlouw komt als avontuurlijke 

familiemusical voor kinderen vanaf 8 jaar op de planken. Het verhaal wordt 

gespeeld door het Nationaal Jeugd Musical Theater, bekend van Oorlogswinter 

en Kruistocht in Spijkerbroek.

Het land Katoren heeft al 17 jaar geen koning meer. Sinds de vorige koning 

overleed, wordt het land bestuurd door zes zure ministers, die niets doen om 

een nieuwe koning te vinden. Dan verschijnt de jonge Stach. Hij wil graag de 

nieuwe koning worden, maar de ministers verzinnen dat hij zich moet bewijzen 

met een aantal onmogelijke opdrachten. Stach zet alles op alles om Koning 

van Katoren te worden en het land weer gelukkig te maken.

Pannenkoekenparty

Kom voorafgaand aan de voorstelling lekker smullen bij de Pannenkoekenparty!

Een Halfje Purper

Zaterdag 25 januari 20.15 uur 

Purper-voorman en theatermaker Frans Mulder heeft voor bijna de hele 

Nederlandse theaterwereld teksten geschreven. Maar waar is al dat materiaal 

gebleven, vroeg Diederick Ensink zich af. Een groot deel bleek op Frans zijn 

zolder te liggen. Diederick vond een schat aan beeldschone en geestige liedjes 

en conferences, die Frans onder anderen voor Simone Kleinsma, Karin 

Bloemen en Adèle Bloemendaal schreef. Ingrediënten in overvloed voor 

een avond topamusement. Maar eerst moet Frans nog even met zijn hond 

overleggen.

Afterparty

Na afloop van de voorstelling is er een gezellige afterparty in de foyer met 

muziek van Diederik.

Woezel en Pip

Zondag 26 januari 14.30 uur 

De vrolijke hondjes gaan in deze gezellige familieshow vol vrolijke liedjes en 

dansjes op een nieuw avontuur. Woezel en Pip zijn benieuwd hoe het is om 

groot te zijn. Ze kunnen niet langer wachten en glippen stiekem de nieuwe 

tijdmachine van de Wijze Varen binnen. Samen met hun vriendjes Buurpoes en 

Charlie gaan ze op avontuur. Bam, boem, knars, zoem… als dat maar goed 

gaat.

Meet & Greet

Na de voorstelling is de pret nog niet voorbij en kan er geknuffeld worden 

met de levensgrote pluchen Woezel en Pip bij de Meet & Greet. Ook wordt er 

geschminkt, kan er geknutseld worden en staat er een springkussen.

Fotograaf: BuroRuSt en Annabel Oosteweeghel

Fotograaf:  Merlijn Doomernik
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jANUArI TIPs!

ExcLUsIEF IN DrENThE

Paul van Vliet & Noordpool Orkest In Concert

Paul van Vliet zette in 2018 een punt achter 

zestig jaar in het theater. Maar op uitnodiging van 

het Noordpool Orkest onder leiding van Reinout 

Douma, brengt hij nog eenmalig de disciplines 

zingen en schrijven bij elkaar op het toneel. Hij 

zingt bekende én minder bekende liedjes en vertelt 

verhalen uit zijn recente boek Brieven aan God en 

andere mensen. In deze ‘autobiografie van nooit 

verzonden brieven’, schrijft hij persoonlijke brieven 

aan mensen in zijn directe omgeving. Omdat er 

nog zoveel niet gezegd en gezongen is, betreedt 

Paul nog één keer het toneel in slechts enkele 

theaters in Nederland. 

Zondag 15 december 16.00 uur

Nieuwjaarsconcert 2020

Orkest van het Oosten

Zaterdag 11 januari 20.15 uur 

Wat is de beste manier om het nieuwe jaar in te 

luiden? Geniet van een heerlijk programma van het 

Orkest van het Oosten. Zorgt u voor een feestelijke 

outfit? Dan zorgen wij voor de rest.

Sun Records the Concert

Where Rock & Roll was born

Vrijdag 17 januari 20.15 uur 

Welkom in de Sun Studio te Memphis, Tennessee: 

de absolute bakermat van de rock-‘n-roll en 

hedendaagse muziek. Een getalenteerde, jonge 

cast zingt en speelt de wereldhits van alle grote 

Sun artiesten, zoals B.B. King, Johnny Cash, Roy 

Orbison, Jerry Lee Lewis en Elvis Presley. 

Als Vriend profiteert u van een 1+1 aanbieding*, 

bestel met promocode: vriendelvis

*wordt verrekend als 50% korting

In januari zijn de gezellige dagen van Sinterklaas, 

Kerst en Oud & Nieuw alweer achter de rug. Maar 

niet getreurd! In De Tamboer staan gelukkig 

prachtige voorstellingen op de agenda. 

Een aantal tips… 

De Rovers 3+

Meneer Monster

Vrijdag 3 januari 14.00 uur

Na succesvoorstellingen als De Gruffalo, Over 

een Kleine Mol, De Fantastische Meneer Vos en 

De Waanzinnige Boomhut brengt Meneer Monster 

een nieuw visueel spektakelstuk. Drie bestolen 

Rovers zijn vastbesloten om terug te krijgen wat 

ze zijn kwijtgeraakt en zetten alles op het spel om 

ieders leven weer wat meer kleur te geven!

The Bluebettes 

The Best of the Sixties

Vrijdag 10 januari 20.15 uur

Deze goedlachse, swingende dames beloven een 

heerlijke show vol hartverscheurende country, 

opzwepende rock-‘n-roll en tijdloze soul uit de 

sixties van groepen als The Supremes en The 

Ronettes. De prachtige liedjes, humor en herkenning 

zorgen nog minstens een week lang voor een 

glimlach op uw gezicht!

Fotograaf: Roy Beusker

Fotograaf: Félice Hofhuizen

Fotograaf: J. Kraayvanger
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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?

11 december
Doe mee met CoderDojo

12 december
Walk&Talk - koffiepauze voor werkzoekenden

12 december
Lezing: Beethoven - Missen
i.s.m. bibliotheek Emmen

15 december
Bordje Cultuur: Goochelaar en verhalenverteller 
Hilbert Geerling

17 december
Digitaal Café

17 december
Internetworkshop

17 december
De grote Top 2000 quiz

18 december
Christmas Tea

19 december
Verkoop tweedehands materialen

2 januari
Inloopspreekuur voor de computergebruiker
i.s.m. SeniorWeb

6 januari
Digitaal Café

9 januari
Walk&Talk – koffiepauze voor werkzoekenden

14 januari
Digitaal Café

19 januari
Bordje Cultuur: De stress van de herder

24 januari
Leesfeest 2020

2 februari
Dicht(ers) bij het onuitsprekelijke

6 februari
Inloopspreekuur voor de computergebruiker
i.s.m. SeniorWeb

9 februari
Bordje Cultuur: Catharina de Grote

11 februari
Van Oerknal tot ons
Volksuniversiteit Hoogeveen
i.s.m. Bibliotheek Hoogeveen/Verhalenwerf

13 februari
Walk&Talk – koffiepauze voor werkzoekenden

18 februari
Bier drinken is van alle tijden

5 maart
Inloopspreekuur voor de computergebruiker
i.s.m. SeniorWeb

8 maart
Bordje Cultuur: Hoogeveen en natuur

HOOGEVEEN

HOOGEVEEN

HOOGEVEEN

17 december, 20.00 uur
De grote Top 2000 quiz
Wie weet het meeste? 
Samenstelling en presentatie: Richard en Paul 

Winter
November Rain, Brothers in Arms, Radar Love, 
Stairway to Heaven, wie kent deze nummers 
niet? Maar wat weet jij over de nummers die 
dieper in de Top 2000 staan? Ga de strijd om de 
meeste muziekkennis en de eer aan!
Deelname: € 8,-. per persoon. Je team mag uit 
maximaal 3 personen bestaan. Kaarten zijn online 
verkrijgbaar via www.bibliotheekhoogeveen.nl of 
aan de balie van de bibliotheek en theater De 
Tamboer. 
Let op: Locatie theater De Tamboer.
De grote Top 2000 quiz is onderdeel van Hartje 
Winter, een gezamenlijk project van Scala 
Centrum voor de Kunsten, Het Podium, Theater 
De Tamboer en Bibliotheek/Verhalenwerf.

Zondag 9 februari, 13.00 uur
Bordje Cultuur: Catharina de Grote
Marie-Thérèse ter Haar kruipt in de huid van 
tsarina Catharina de Grote.
‘Had ik hem dan toch in leven moeten laten?’ 
Met deze woorden begint de toneelvoorstelling 

UITGELIchT
Catharina de Grote waarin Marie-Thérèse ter Haar 
in de huid kruipt van de Russische tsarina. In een 
boeiende monoloog blikt Catharina terug op haar 
leven. Niet alleen haar talrijke minnaars en haar 
kunstverzamelwoede komen aan bod, maar ook 
het aristocratische en decadente St. Petersburg en 
haar contacten met de Franse Verlichtingsdenkers.
Entree: € 18,50. Kaarten zijn online verkrijgbaar via 
www.bibliotheekhoogeveen.nl of aan de balie van 
de bibliotheek en theater De Tamboer. 

Bordje Cultuur
Een keer per maand op zondagmiddag (van 13.00 
tot 15.00 uur) kun je genieten van een lunch, een 
drankje èn een culturele activiteit.
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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 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
maart 2020.

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