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roffels
Beste Vrienden,
De winter die geen winter was zit er inmiddels bijna op. Veel kou hebben we niet gehad en sneeuw 
is hier niet gezien dit seizoen. Het bestuur heeft het sowieso de afgelopen tijd niet koud gehad, 
maar de afgelopen periode de handen flink uit de mouwen gestoken.

De voorbereidingen van de voorjaar versie van de Algemene Ledenvergadering is in volle gang en hierover 
hopen we u binnenkort te informeren. De Ledenvergadering zal gehouden worden op donderdag 2 april. 
Bezoekt u de ledenvergadering dan kunt u na afloop van de vergadering de voorstelling “Hoge Noot” door 
Maartje en Kine bezoeken. Hoe u deze voorstelling vol humor en muziek, voor slechts € 4,- kunt bezoeken, 
staat hieronder vermeld.
Ongetwijfeld heeft u de brief gelezen waarin we aangaven dat we nieuwe bestuurders zoeken. In januari 
hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met kandidaten en op de Ledenvergadering zullen wij hiervan 
verslag doen.
Ook is in februari de enquête rondgestuurd, waarin u kunt aangeven welke voorstelling uw voorkeur heeft. 
De resultaten zullen we op de Ledenvergadering meedelen. Misschien is een door u gekozen voorstelling 
een van de favoriete geworden en wordt deze het komende seizoen in De Tamboer uitgevoerd.

Wist u dat de Vrienden van De Tamboer naast de “gewone voorstellingen” ook jeugdvoorstellingen 
ondersteunen? Binnenkort is de Kikkerprinses te bewonderen. Een muzikaal sprookje vol humor. Uw (klein)
kinderen zullen onder de indruk zijn en daar nog lang over napraten.

“Vanuit de zaal” belicht de onlangs gehouden Kunstcarroussel die voor en door de jeugd is gehouden. 
Stilzitten was geen optie.

De Tamboer doet verderop in Roffels nog diverse suggesties voor voorstellingen. Ook een voorstelling 
waarbij u als Vriend korting krijgt.

Scala laat van zich horen op 18 april. De musicalgroep van Scala heeft voor die avond de kelen gesmeerd 
om u te laten genieten van de mooiste musical songs.

Binnenkort hoopt het bestuur u weer te treffen op de Ledenvergadering. Tot ziens!

Leo Valster, voorzitter Vrienden van De Tamboer
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VOOR € 4,- NAAR MAARTJE & KINE
Donderdag 2 april a.s. is de Algemene Leden-
vergadering van de Vrienden. Aansluitend aan 
de voorstelling kunt u genieten van het muzi-
kale cabaret Hoge Noot door Maartje & Kine. 
Maartje & Kine zijn bekend van hun optredens 
bij onder andere Podium Witteman, DWDD, 
Top 2000 à gogo, Lowlands, Opium op Oeral, 
Concert At Sea en hun radiocolumns. Hoge 
Noot is hun vierde theatertour.

Hoge Noot
Magistrale solo’s en muzikale sketches met een 
flinke dosis humor. Maartje & Kine overrompelen 

met gepassioneerde virtuositeit, instrumentale 
acrobatiek, verleidelijke charmes en onuitputtelijk 
speelplezier. En dat alles wordt gecombineerd 
met hun geliefde klassieke muziek. Van swingjazz, 
opera en balkan tot gipsy met elektronische 
invloeden. Maartje & Kine musiceren door met 
onweerstaanbare flair en ontwapenende zelfspot, 
zelfs als de wereld vergaat. Want als de nood het 
hoogst is, is de muziek nabij.
Als u de ALV bezoekt, kunt u voor slechts € 4,- 
genieten van deze prachtige voorstelling.

Bestel nu alvast kaarten voor de voorstelling via 
www.detamboer.nl en gebruik promocode: alvnoot  
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VANUIT DE ZAAL
SINGER-SONGWRITER 
FESTIVAL

Van geheel andere orde:

de schijnwerper op de jeugdvoorstellingen in de 

Tamboer!

Al jaren gooit onze Tamboer hoge ogen met haar 

Jeugdvoorstellingen.

Zo ook op 10 februari j.l.

Tweemaal 400 leerlingen van verschillende scholen 

voor Voortgezet Onderwijs uit Hoogeveen komen 

luidruchtig en enthousiast de Tamboer in om deel 

te nemen aan de zogenoemde Kunstcarroussel.

Zij kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten.

Op dezelfde dag kunnen zij ook deelnemen aan 

activiteiten in o.a. het Podium en in Scala.

Het thema van deze Kunstcarroussel was 'Afval'.

Vier artiesten "De Vuilnismannen" op het podium 

van de Tamboerzaal vertelden op komische wijze 

wat je met afval zou kunnen doen en ze verbonden 

daar ook een soort quiz aan.

Dat het b.v. een jaar duurt voordat een bananen-

schil vergaan is??

Op een gegeven moment werden er aan alle 

aanwezigen plastic emmers met  drumstokken 

uitgedeeld en daarmee werd onder deskundige 

leiding van een van de "Vuilnismannen" een 

hilarisch orkest gecreëerd. 

Geen kruitdampen, maar overvloedig puberaal 

zweet vulde de zaal.

Net zo enthousiast als bij binnenkomst verlieten de 

jeugdigen de Tamboer.

De draaideur maakte overuren.

Een geweldige dag en petje af voor de organisatie.

Frans en Cecilia

SINGER-SONGWRITER FESTIVAL MET LUCKY 
FONZ III, HANNAH MAE, YORI EN CHRISTOF 
VAN DE VEN
Het is zaterdag 11 april tijd voor alweer de achtste 
editie van het Singer-songwriter Festival: een 
intieme, sfeervolle avond met prachtige luister- 
liedjes van Nederlandse singer-songwriters. 
Sommige kent u misschien, andere wellicht 
nog niet. Laat u verrassen en meevoeren in de 
prachtige teksten en melodieën.

Lucky Fonz III
Hij is één van Nederlands meest geliefde song-
writers en staat bekend om zijn combinatie van 
maffe humor, sterkte interactie met het publiek en 
bijzondere, ontroerende liedjes. Hij scoorde hits 
met liedjes als Ik heb een meisje, Linde met een 
E en App Me. Zijn recente album Multimens is 
volslagen uniek, een verzameling eclectische 
nederpop liedjes met wortels in de folk-traditie, het 
levenslied en zelfs house. 

YORI
Yori Swart heeft een warme, soulvolle stem en 
een unieke manier van fingerpicking-gitaarspel. Ze 
speelt als vaste gitariste en zangeres in de liveband 
van Ilse DeLange. Yori combineert pop, blues 
en country in een eigenzinnige songwriting-stijl. 
Verdwijn in de werelden die ze oproept met haar 
verhalende liedjes. 

Hannah Mae
Er stroomt muziek door de aderen van deze jonge, 
rootsy singer-songwriter uit Emmen. Ze schreef 
al liedjes samen met Ilse Delange, Daniël Lohues, 
Stephanie Struijk, JB Meijers, Bertolf en Matthijs 
van Duijvenbode. Niet de minste namen dus. 
Hannah staat klaar om de Drentse provinciegrenzen 
te overstijgen. Dus geniet van haar in de intieme 
setting van ons Singer-songwriter Festival, nu het 
nog kan!

Christof van der Ven
De Brabantse Christof van der Ven vertrok naar 
Ierland om fulltime muzikant te worden. En hóe! Hij 
speelde met Bear’s Den, op festivals als Glaston-
bury, Rock Werchter en Pinkpop. Gelukkig steekt 
hij het Kanaal weer over om ons te betoveren met 
zijn prachtige stem. 
Bestel nu kaarten via detamboer.nl en profiteer nog 
van € 5,- voorverkoopvoordeel.

Borsjtsj... en blini's...

twee typisch Russische gerechten, waarvan wij 

mochten genieten tijdens Bordje Cultuur op zondag 

9 februari j.l. in de bibliotheek.

En behalve van deze bijzondere lekkernijen werden 

wij samen met een veertigtal andere belangstel-

lenden getrakteerd op een kennismaking met de 

Russische tsarina Catharina de Grote!

Drs. Marie-Thérèse ter Haar, Rusland & Oost-

Europadeskundige, verscheen als  de Russische 

tsarina in een prachtig kostuum en hield een 

boeiende en ontroerende monoloog waarin 

Catharina terugblikt op haar leven.

Niet alleen haar talrijke minnaars en haar 

kunstverzamelwoede komen aan bod, maar zij 

vertelt ook over het aristocratische Sint-Petersburg 

en de gewetenswroeging over de manier waarop 

zij haar macht heeft verworven.

Haar echtgenoot Peter III, kleinzoon van tsaar 

Peter de Grote, was geen aangenaam persoon. Hij 

vernederde haar voortdurend. Catharina bereidt 

een staatsgreep voor en ze laat haar echtgenoot 

vermoorden.

De soldaten roepen Catharina uit tot tsarina en de-

zelfde avond wordt zij gekroond. Zij is dan 35 jaar.

Wij waren onder de indruk van de voordracht van 

Marie-Thérèse.

Het beeld van de in gedachten verzonken tsarina 

zal ons bij blijven..

(Het volgende "Bordje" is op 8 maart in de 

Bibliotheek.)



NEEM IEMAND GRATIS
MEE NAAR..
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THE SOUL PREACHER
Vrijdag 27 maart vertelt de spetterende 
theatershow The Soul Preacher op eigentijdse 
wijze het paasverhaal, met soul en gospel als 
stralend middelpunt. Yerry Rellum, Martin van 
der Starre, Steffen Morrison en Jeffrey Spal-
burg vertellen het verhaal aan de hand van 
bekende gospel- en soulhits. Als Vriend kunt u 
deze voorstelling bezoeken met 50% korting! U 
betaalt dus maar één van de twee kaartjes.

The Soul Preacher
Er werden prachtige soul en gospel songs 
geschreven door soullegendes als Ray Charles, 
Aretha Franklin, Marvin Gaye, Sam Cooke, James 
Brown en Stevie Wonder, waarmee ze de wereld 
inspireerden en zichzelf de geschiedenis in zongen. 
Ze zorgen ervoor dat soulmuziek tijdloos werd met 
hun muziek, meeslepende performances en rake 
teksten. The Soul Preacher brengt een universeel 
verhaal en laat zien waar al deze prachtige muziek 
zijn oorsprong vindt.

The Legends
Steffen Morrison en Yerry Rellum worden 
bijgestaan door rockzanger Martin van der Starre, 
bekend van zijn rol in Jesus Christ Superstar, en 
scriptschrijver en cabaretier Jeffrey Spalburg. 
Hij kruipt in deze theatershow in de huid van de 
klassieke soul-preacher, die middels muziek predikt 
over de zaken in het leven die er toe doen. 
Over thema’s als vertrouwen, saamhorigheid, 
optimisme en de hoop op een betere wereld.

Daarnaast worden de frontmannen begeleid door 
een all star band onder leiding van toetsenist 
Wiboud Burkens. De bandleden werkten onder 
andere samen met Lalah Hathaway, Leon Ware, 
Chaka Khan en Candy Dulfer. The Soul Preacher 
is de achtste productie van The Legends en hier-
mee vieren ze tevens hun vijfjarig jubileum, eerder 
maakten ze al succesvolle voorstellingen als Billie!, 
Louis!, It’s a Man’s World en I’m a Soulman.

Bestel nu kaarten met 50% korting via
www.detamboer.nl en gebruik promocode: steffen

EEN NIEUW THEATERSEIZOEN!

De komende weken valt er nog volop te genieten 

van prachtige voorstellingen, concerten en 

activiteiten in De Tamboer. Achter de schermen 

wordt al volop gewerkt aan het nieuwe thea-

terseizoen, van september 2020 tot juni 2021. 

Sommige voorstellingen zijn nu al bekend, 

zoals Kim Wilde en de reeds uitverkochte 

Dolly Dots! Daarom lichten wij graag toe hoe u 

ervoor kunt zorgen dat u geen nieuws mist. 

Nieuwsbrief

Vanaf eind maart worden er wekelijks nieuwe 

voorstellingen bekend gemaakt via de website, 

sociale media en de digitale nieuwsbrief van De 

Tamboer. De kaartverkoop voor deze voorstellin-

gen start dan direct.

Wilt u nooit iets missen? Zorg dan dat u zich abon-

neert op de nieuwsbrief van De Tamboer. 

Onder alle nieuwsbriefabonnees die zich voor 

30 maart aanmelden, verloten wij een mooie prijs. 

Aanmelden kan via:

www.detamboer.nl/nieuwsbrief-vriend

Brochure

Dinsdag 12 mei is het complete programma 

bekend en valt de brochure op de mat. Als Vriend 

hoeft u daarvoor niets te doen. Heeft u op 15 mei 

nog geen brochure ontvangen? Meld het dan even 

bij ons, dan sturen we u er alsnog eentje toe.

DE KIKKERPRINSES: EEN MAGISCH 

SPROOKJE DOOR POPPENTHEATER 

KOEKLA

Zondagmiddag 29 maart presenteert 

Poppentheater Koekla om 14.00 uur een 

magisch, muzikaal sprookje vol humor. De 

Kikkerprinses is geschikt vanaf 4 jaar en wordt 

gespeeld met de kracht van schitterende 

handpoppen in een verrassend decor. Een 

aanrader om uw (klein)kind met de magische 

wereld van het theater te laten kennismaken!

Het verhaal

Als een mooie prinses aan het spelen is in de 

paleistuin met een vrolijk konijn, is daar plotseling 

Bis Bis de tovenaar. Bis Bis wil maar de prinses 

trouwen, maar zij wil dat niet. De tovenaar is zo boos, 

dat hij haar betovert in een groene, gladde kikker, 

dat is schrikken... Alleen de juiste prins kan deze 

betovering verbreken, maar waar vind je een ware 

prins? Het konijn wil helpen en gaat op zoek! Met 

behulp van een dikke oma-beer, een bolletje wol en 

haar kleinkinderen weet het konijn de juiste prins te 

vinden. Wordt hiermee de betovering verbroken?

SCALA PRESENTEERT 
MUSICALS IN CONCERT

Op zaterdag 18 april brengt het projectkoor van 

Scala Musicalgroep Hoogeveen onder leiding 

van Gerrit Jan Rutgers een avond vol prachtige 

musicalsongs. Genieten van 32 stemmen, live 

muziek, solo’s, duetten en kleine ensembles in De 

Vredehorst in Hoogeveen. Het concert begint om 

20.00 uur. Kaarten zijn te koop aan de deur.

Fotograaf: Vierkant-Anoek van Nunen
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De komende maanden worden er weer tal van boeiende, leuke activiteiten georganiseerd in de bibliotheek.

Wil je leren programmeren?
Ben je op zoek naar een boeiende workshop? Hou je van kunst?

17 maart
Belastingmarkt

18 maart
CoderDojo (workshop programmeren)

20 maart
Onderweg (Wereldverteldag)

31 maart
Neurobiologie, Oosterse filosofie en ethiek
(Filosofisch Café)

1 april
CoderDojo (workshop programmeren)

1 april
Opening informatiepunt digitale overheid

2 april
Inloopspreekuur voor de computergebruiker 
(SeniorWeb)

3 april
Boet, site, app: samen spelen op het web

6 april
De bevrijding van Hoogeveen en omstreken

7 april
De geurige wereld van thee, koffie en
chocolade (Gekleurd Grijs)

15 april
CoderDojo (workshop programmeren)

26 april
Proeverij Mooie Kinderboekenfestival

28 april
Hebzucht (Filosofisch Café)

6 mei 
Voorleesuurtje: Annie M.G. Schmidt

7 mei
Inloopspreekuur voor de computergebruiker 
(SeniorWeb)

8 mei
Klik & Tik: internet voor beginners

23 mei
Finale Springplank

26 mei
Lang leve het leven (Filosofisch Café)

HOOGEVEEN

UITGELICHTCOLOFON
Jaargang 35, nummer 3
Maart 2020

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
september 2020.

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 geurige wereld van thee, koffie en chocolade
Lezing door kunsthistoricus Margaret Breukink
7 april, 14.00 uur
Koffiedrinken is een wereldwijde gewoonte én een 
ritueel tegelijk. Uitdrukkingen als “opkikker”, “bakje 
troost” en “een kop rechtop” verwijzen naar de 
stimulerende werking van koffie. In het Midden-
Oosten werd rond het jaar 1000 voor het eerst 
de zaden van een kersachtige vrucht gemalen en 
vermengd met heet water. Pas in de 19de eeuw 
ontstaan de huiselijke koffiekransjes voor dames. 
De herkomst van chocolade is nog veel ouder.
Kunsthistoricus Margaret Breukink neemt je op 
haar enthousiaste wijze mee op ontdekkingstocht 
door de geschiedenis van thee, koffie en 
chocolade.

Entree: € 10,-. Inclusief twee consumpties.

HOOGEVEEN

Bibliotheekleden: € 9,-. Bestel je kaarten via:
www.bibliotheekhoogeveen.nl. Kaarten zijn ook 
verkrijgbaar bij de balie in de bibliotheek en bij 
theater De Tamboer.

Voorleesuurtje: Annie M.G. Schmidt
6 mei, 15.00 - 16.00 uur
Voorlezen is leuk en gezellig. Even een rustig 
moment in een drukke week. In het verteltheater 
van de bibliotheek lezen we regelmatig voor. Op 
woensdagmiddag 6 mei lezen we voor uit de 
boeken van Annie M.G. Schmidt. Kom samen 
met je (klein)kinderen luisteren naar de prachtige 
verhalen.
De toegang is gratis!

Digitaal Café
Elke maandagmiddag

14.00-15.00 uur
Elke derde dinsdagavond van de maand

19.00-20.00 uur
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gratis internet-workshop
Elke derde dinsdagmorgen

van de maand
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Walk&Talk
De koffiepauze voor werkzoekenden

Elke tweede donderdagmorgen van de maand
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Inloopspreekuur Taalhuis
Elke donderdagmorgen

10.00-12.00 uur.
Dinsdagavond

18.00-20.00 uur (oneven weken)


