roffels
Beste Vrienden,
Wat hebben Vrienden van de Tamboer er samen met de Tamboer een prachtige dag van gemaakt.
Ik heb het over het Vrienden festival 2021. Op 27 augustus hebben we mogen genieten van dit geweldige
festival met optredens van de oude Hoogeveens bekenden No Name, Balance en Erikah Karst. De aftrap
werd gegeven door Janita Tabak, wethouder van onder meer cultuur van de gemeente Hoogeveen en ze
maakte nog maar eens duidelijk wat het belang van cultuur is in het leven van mensen. Ook werd door
haar het belang van ‘de Vrienden’ nog eens uitgelegd. De avond werd aan elkaar gesproken door niemand
minder dan Karin Mulder, anchor-lady van RTV-Drenthe. Zij praatte, zoals we van haar gewend zijn, op
boeiende wijze de verschillende optredens aan elkaar.
Als eerste trad No Name op die op onvergetelijke wijze veel mensen onder het publiek weer aan oude
tijden deed herinneren. Voor velen was dit optreden een ‘sentimental journey’ naar de eerste liefde en de
eerste zoen. We hebben genoten. De avond zat logistiek best ingewikkeld in elkaar, maar door professioneel af- en aankondigen door Karin Mulder en de inzet van vrijwilligers van ‘de Vrienden’ werd het publiek
geruisloos van de tuin naar de Tamboerzaal geleid en later weer andersom. In de zaal gaf Erikah Karst acte
de présance. Voor haar was het door corona het eerste optreden na een lange tijd van afwezigheid en ze
was ontroerd en vol enthousiasme. Als laatste was er een spetterend optreden van Balance die veel harten
deed kloppen met bekende nummers van o.a. Tina Turner. Een festival voor herhaling vatbaar.
Hoe we het Vriendenfestival volgend jaar aanpakken is nog niet bekend, maar dat er een vervolg komt is
zeker, in welke vorm dan ook. In elk geval heeft deze dag aan onze doelstelling voldaan, namelijk dat we
er voor een breder publiek willen zijn en ook dat we een jongere generatie willen aanspreken. Het festival
heeft in elk geval een kleine 40 nieuwe leden opgeleverd en met een totaal van 180 bezoekers (het festival
was al twee weken uitverkocht) kunnen we spreken van een succes.
De volgende dag 28 augustus was er als vanouds U!TdagenD Hoogeveen. Met o.a. Harm en Roelof, een
spectaculair optreden van de Braziliaanse circusartiest Ulli Bispo, straattheater van Last Minute met zeer
herkenbare en lachwekkende taferelen. Relaxen in hangmatten, bellenblazen, visuele one man komedie
door Chez Cirqaurant, en grafitti kunst maken op een prachtige (droge) dag. Alles onder het toeziend oog
van Brigadier Bob van de Corona-sekuuritie. ’s Avonds was er een Muziekavond in de beeldentuin met
optredens van o.a. Hoogeveens talent. Mooie muziek vulde in een intiem sfeertje de avond.

Kijk voor meer
‘Vrienden informatie’
ook eens op
www.vriendenvandetamboer.nl

Gelukkig hebben we ook weer een (fysieke) algemene ledenvergadering kunnen houden op 5 november
die werd afgesloten met een optreden van Paul Heanen. Op de vergadering werden de nieuwe bestuursleden officieel aangesteld en decharge aan het bestuur verleend voor het financieel beleid. Als wethouder
van cultuur in de gemeente Hoogeveen heeft Janita Tabak een presentatie gehouden over de Cultuurvisie
2021-2025. In de presentatie zette ze de drie culturele ambities op een rij; 1 Cultuur is voor iedereen, 2
Cultuur zet Hoogeveen op de kaart en maakt trots, 3 Cultuur laat talent groeien. De kernboodschap is: cultuur van, voor en door inwoners. Een uitspraak die ons als ‘de Vrienden’ als muziek in de oren klinkt. Ook
willen wij als ‘de Vrienden’ Hoogeveens en regionaal talent een kans geven door een podium te bieden. In
welke vorm dat zal worden gegoten laten we weten zodra dit concreet is.
Met een grotendeels nieuw en enthousiast bestuur hebben we, ondanks een tekort van drie bestuursleden, de kwaliteit in huis om samen met de Tamboer mooie activiteiten te ontwikkelen en te organiseren.
Via nieuwsbrieven, Roffels, de website en Facebook houden we u op de hoogte van de plannen en activiteiten.
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe Roffels!
Hajé Rundervoort
Voorzitter van de Vrienden van de Tamboer
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In memoriam Herman Smolders
Herman Smolders was met zijn haardracht en vele verschillende brillen een opmerkelijke verschijning, die
je niet over het hoofd zag, al was hij klein van stuk. Van opsmuk en grote woorden hield hij niet, maar hij
genoot veel van wat het leven te bieden had.
Herman was bestuurslid vanaf april 2018 en heeft veel bijgedragen aan de Vrienden van De Tamboer, zoals zijn activiteiten rondom U!TdagenD Hoogeveen. Hiervoor ging hij met anderen door het
land om geschikte acts te bekijken en te selecteren. De mooie acts van de afgelopen jaren op
U!TdagenD Hoogeveen zijn mede aan hem te danken.
Vanaf het begin gaf Herman aan dat hij zich actief wilde inzetten voor de programmagroep en hij
maakte zich verdienstelijk door samen met de Tamboer en de Vrienden van De Tamboer mooie
voorstellingen neer te zetten.
Ook heeft Herman een belangrijke bijdrage geleverd in de stroomlijning en digitalisering van
Roffels.
Eén van de passies van Herman was Ierse muziek, waarvoor hij diverse keren naar Ierland
afreisde om, onder het genot van een Ierse whisky, ideeën op te doen voor het Iers festival.
Hij droeg enthousiast bij aan activiteiten van de Vrienden van De tamboer zoals de Drentse
ochtenden en de Jeugdtheaterdag. Daarnaast was hij betrokken bij vele overleggen met medewerkers en de directie van De Tamboer.
Een van de laatste zaken waarvoor hij zich inzette was de nieuwe samenstelling van het bestuur
van de Vrienden van De Tamboer.
Het was bijzonder prettig samenwerken met Herman.
Op 2 oktober hebben wij helaas afscheid moeten nemen.
Herman Smolders was een fijn mens en we zullen hem missen.
We wensen zijn naasten en dierbaren alle sterkte toe.
Het bestuur van de Vrienden van De Tamboer

Hartje Winter Festival 2021
Het Hartje Winter Festival komt er weer aan!

Belle en het Beest 4+

met de mooiste melodieën uit opera en operette.

We hebben weer een mooi programma weten

maandag 27 december 2021 om 13:30 uur

Verwacht romantiek van Gounod, ballet van Mas-

samen te stellen met Stichting Scala-centrum

In dit romantische volkssprookje speelt Bettina

senet en komedie van Offenbach. Vervolgens ne-

Voor De Kunsten en de Bibliotheek Hoogeveen.

Holwerda de rol van Belle: het sprankelende, slim-

men ze u mee naar Wenen, waar gedanst wordt

Zo brengt het Hartje Winter Festival toch nog

me meisje leert verder te kijken dan het woeste

op bekende polka’s en walsen. Ook hier ontbreekt

sfeer en warmte in deze donkere dagen.

uiterlijk van het Beest. Uiteraard zal ook het popu-

de operette met Strauss, Kálmán en Suppé niet.

laire tovenaarsduo Titus & Fien niet in deze familieEen paar voorstellingen uitgelicht:

voorstelling ontbreken voor een flinke dosis beest-

Rocky Horror show

3JS Acoustic Christmas

achtig lachen, gieren en brullen. Zet je masker af

donderdag 6 januari om 20:15 uur

woensdag 15 december om 20:15 uur

en toon je ware gezicht. Een vrolijke, magische

De legendarische rock-musical ROCKY HOR-

De kerst kan pas beginnen als je bij de prachtige

familiemusical vol betoverende liedjes, prachtige

ROR SHOW groeide wereldwijd uit tot een abso-

Christmas-show van de 3JS bent geweest. Spe-

meerstemmigheid, schitterende kostuums en hila-

lute must-see en komt nu naar Drenthe. Welkom

ciaal voor deze kersteditie gaat ook de Limburgse

rische scènes.

op deze hilarische, wilde rit vol onweerstaanbare

multi-instrumentalist Emil Szarcowicz mee op

muziek en rondvliegende hormonen, een avond

tournee. Wie de 3JS eerder in het theater heeft

Nieuwjaarsconcert

waarop iedereen mee mag doen en alles eindelijk

gezien begrijpt dat de toevoeging van Emil mu-

woensdag 29 december om 20:00 uur

weer eens mag!

zikaal, maar ook in meerdere opzichten bijzonder

Phion heft het glas en luidt 2022 in met een spette-

gaat worden.

rend Nieuwjaarsconcert. De musici nemen u in dit

Houd voor het volledige programma onze web-

vrolijke en uitbundige concert mee naar Frankrijk

site in de gaten.
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Tijdens het Nationaal Theaterweekend van 28,

The Bluebettes

staat van de muziek van Sting en zijn legendarische

29 en 30 januari gooien theaters in heel Ne-

Met de swingende vrouwenband The Bluebettes is

band The Police.

derland hun deuren open met een gevarieerd

het altijd groot feest! Tijdens het Nationaal Theater-

programma voor een heel aantrekkelijke prijs.

weekend komen de dames terug naar De Tamboer

30 januari 2022

Je kunt in De Tamboer prachtige voorstellin-

voor een heerlijk, swingend staconcert in de Fo-

Mini Disco 4+

gen bezoeken voor maar € 10,- per voorstel-

rumfoyer. En daar mogen de voeten dus lekker van

Coco loco, Dans met tante Rita, De dieren uit de

ling. Waar wacht je nog op?

de vloer! Bezoek je Huisvrouwen bestaan niet of

dierentuin, Tsjoe tsjoe wa. Wie kent de kinderhits

Fuse tijdens het Nationaal Theaterweekend? Dan

van Minidisco niet? In deze vrolijke meezingmusical

28 januari 2022

hoef je geen kaartje te kopen voor The Bluebettes,

vol humor komen alle bekende hits van Minidisco

Huisvrouwen bestaan niet

maar kun je na afloop van de voorstelling gewoon

voorbij!

Drie vrouwen gaan op totaal verschillende manie-

gezellig blijven dansen tijdens dit swingende mu-

ren om met hun relatie, werk, kinderen, vrienden en

ziekfeest in de foyer!

Wouter Hamel en Dutch Swing College band
Nederlands toonaangevende, bekendste jazzorkest

familie. Over één ding zijn ze het eens: huisvrouwen
bestaan niet. Maar de was wacht nooit, of je nu

29 januari 2022

presenteert muzikale hoogtepunten uit de geschie-

ziek, verliefd of verdrietig bent.

Alice in Wonderland 8+

denis van de traditionele jazz en hits uit het 75-jarig

Alice beleeft gekke avonturen in het magische,

repertoire van de Dutch Swing College Band. Met

Fuse

maffe Wonderland. Ze ontmoet merkwaardige figu-

videoprojecties en een spectaculaire lichtshow be-

De grenzeloze topformatie Fuse brak door als

ren, zoals de Kolderkat, de Gekke Hoedenmaker

looft de Dutch Swing College Band een wervelende

huisband van Podium Witteman en won de Edi-

en de Maartse Haas. Maar is het allemaal wel echt?

show. Laat je meevoeren naar de roerige jaren ’20

son Klassiek Publieksprijs voor het album Studio

Het Nationaal Jeugd Musical Theater presenteert

en ’30 van de vorige eeuw.

2. In dit theaterconcert gaat de groep 150 jaar

de familiemusical Alice in Wonderland.

muziekgeschiedenis te lijf, terwijl ze nog met één

The Music of Sting & The Police (Legends Remas-

Natuurlijk worden er ook dit jaar weer leuke

been in de 21e eeuw staan. Fuse belooft een ont-

tered)

randactiviteiten georganiseerd. Houd onze

dekkingsreis waarvan u achteraf pas beseft dat u

De veelzijdigheid waarmee Sting zo beroemd is

website in de gaten!

er behoefte aan had. NRC kopte “Fuse heeft dat

geworden vormt de basis voor deze unieke avond

geheimzinnige méér”. Ontdek het zelf en duik in de

met rock, pop, klassiek, jazz en alles ertussenin.

fijnbesnaarde muziekwereld van Fuse.

Een spectaculair concert dat geheel in het teken
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Kaartverkoop theaterprogramma tot en met
Scala Kerst Musical Jubileum Concert
mei gestart
Op 15 november is de kaartverkoop voor het nieuwe theaterprogramma van De Tamboer, voor de
maanden januari, februari, maart, april en mei ge-

Speciale gast: Brigitte Heitzer
Op zaterdag 18 december viert Scala Musicalgroep
Hoogeveen het 10-jarig jubileum van het Kerst Mu-

start. Onder meer Kasper van der Laan, O’G3NE,

sical Concert in de Passagezaal van De Tamboer.

Trijntje Oosterhuis, Frank Boeijen, Koefnoen en Stef

Een middag en avond vol prachtige kerst- en win-

Bos reizen af naar Hoogeveen.

termuziek met speciale gasten.

Bekijk het volledige theaterprogramma op onze
website en bestel direct kaarten!

Drukte voor de kerst
Om 14.00 uur begint het vrolijke, gezellige Kinder
Kerst Musical Concert. We volgen de jonge musicalsterren (7 t/m 12 jaar) bij hun voorbereidingen
op het kerstfeest. Wat een drukte! En dan is er ook
nog de Kerstman op het marktplein.

Projectkoor
Om 20.00 uur schitteren de jongeren en volwassenen van de Musicalgroep op het podium. Dat
doen ze met speciale gasten. Dertig oud-leden van Musicalklas 4 vormen een projectkoor. Velen van hen
zongen, dansten en acteerden meerdere jaren bij Musicalgroep Hoogeveen. Voor dit jubileumconcert keren
ze terug! Een ander hoogtepunt is de medewerking van de Nederlandse musicalster Brigitte Heitzer, die op
dit moment de hoofdrol vertolkt in de musical Diana & Zonen.
Kaarten zijn te koop bij De Tamboer
middagvoorstelling € 7,50 | avondvoorstelling € 14,- | combi ticket € 15,-

Franz Schubert in de muziekstad Wenen
Luistercursus klassieke muziek
Iedereen die enige affiniteit heeft met klassieke muziek kent wel liederen van Franz Schubert (1797-1828),
zoals Erlkönig of Ständchen. En wellicht ook de verhalen over de kleine, corpulente componist achter zijn onafscheidelijke ronde brillenglazen, die doorschreef op het tafellaken nadat het muziekpapier op bleek te zijn.

In deze luistercursus schetst docent muziekgeschiedenis Marcel Zwitser aan de hand van vele bekende en
minder bekende composities van Schubert een beeld van diens korte muzikale loopbaan in de hoofdstad
van het Oostenrijkse keizerrijk. Natuurlijk is er aandacht voor zijn liederen en passeren pianosolomuziek,
kamermuziek, orkestwerk, opera en toneelmuziek de revue.
Locatie:

Bibliotheek, Willemskade 27 in Hoogeveen

Tijd:

woensdag van 19.30 tot 21.30 uur

Data:

9 februari, 2, 16 en 30 maart, 13 april 2022

Deelnamekosten: € 145,- (inclusief reader)
Aanmelden:

www.ontdekscala.nl
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Activiteiten bij de Volksuniversiteit Hoogeveen in 2022

Kunst en Cultuur

U kunt vanaf maart bij de Volksuniversiteit terecht

We starten in januari met het tweede deel van de

voor verschillende korte taalcursussen: in vijf lessen

cursus Beter kijken naar kunst, waarin u aan de

krijgt u een praktische basis om u verstaanbaar te

hand van beeldmateriaal inzicht krijgt in architec-

maken op reis in het Spaans, Italiaans, Russisch

tuur, schilderkunst en beeldhouwkunst, inclusief

of Zweeds.

een inkijkje in de technieken en materialen die ge-

In april gaan we op excursie naar het Anton Pieck

bruikt werden. In maart is er de cursus Beeldende

museum in Hattem. Naast een rondleiding door het

kunst en klassieke muziek; samen zijn ze meer. De

We gaan in februari met een lezing op een fascine-

museum, krijgen we een lezing over het leven en

docenten leggen kunst en muziek naast elkaar en

rende ontdekkingsreis door de verre ruimte, terwijl

de werken van deze bijzondere kunstenaar. In de

zoeken naar overeenkomsten om te duiden hoe

we het in maart weer dichterbij zoeken, in onszelf,

pijplijn zit nog de excursie naar Osnabrück, in aan-

kunst en muziek elkaar aanvullen en versterken.

met de cursus Body & Sound.

sluiting op de lezing die in januari wordt gegeven.

Het culturele programma bevat daarnaast de lezing

In maart is er een korte lezingenreeks waarin de ge-

Osnabrück, vredesstad. Hierin staan de levens en

schiedenis van de film centraal staat. Aspecten als

Actuele informatie

werken centraal van architect Liebeskind, schrijver

licht en geluid; cameravoering en montage; maar

De activiteiten worden aangeboden op verschil-

Remarque en schilder Nussbaum, in relatie tot de

ook manier van vertellen en acteren zijn bepalend

lende locaties in Hoogeveen; een aantal is ook te

stad Osnabrück.

voor het karakter van een film. U krijgt een mooi

volgen in Emmen. Voor de laatste stand van zaken

De muziekliefhebbers onder u kunnen deelnemen

inkijkje in de cinema!

over het activiteitenaanbod, voor inschrijving voor

aan Schubert in Wenen. Maar liefst vijf bijeenkom-

Wilt u meer met uw creatieve kant aan de slag,

de activiteiten en alle andere belangrijke informatie

sten worden gewijd aan deze bekende componist,

denkt u dan aan de cursus creatief schrijven, die in

(bijvoorbeeld hoe de Volksuniversiteit omgaat met

aan zijn leven en aan zijn werken.

januari start. Schrijvenderwijs leert u de beginselen

corona-maatregelen) verwijzen wij u graag naar de

van goed schrijven toepassen. Liever niet met de

website www.volksuniversiteithoogeveen.nl

pen, maar met potlood en penseel aan de slag?

Op de website vindt u ook de mogelijkheid om u in

Dan kunt u in januari starten met de cursus Verras-

te schrijven voor onze nieuwsbrief; dan bent u altijd

send Talent. En natuurlijk duiken we ook weer de

als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwik-

keuken in! In januari en februari staat de Oosterse

kelingen.

Keuken op het programma.

Mens en Maatschappij; Creativiteit en talen
Onder het kopje Mens en Maatschappij vindt u een
divers aantal activiteiten. In januari start de cursus
over de 19e eeuw, de periode waarin belangrijke
basiselementen van onze huidige maatschappij zijn
ontstaan. In januari starten ook twee cursussen
over psychologie. Ontwikkelingspsychologie en
Psychopathologie.
Iedereen kent het drielandenpunt, maar die is bereikbaar over de vierlandenweg! Dat vierde land is
het ministaatje Moresnet, waar we in februari een
lezing aan wijden.
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BIBLIOTHEEK HOOGEVEEN BIEDT PROGRAMMA VOOR JONG
EN OUD!!
We gaan weer koude wintermaanden tegemoet. Gelukkig is het in de Bibliotheek altijd warm en gezellig! Loop binnen en lees een krant of tijdschrift.
Of maak gebruik van onze handige werkplekken en neem er een lekkere kop koffie bij. Bovendien staan er weer mooie activiteiten op de agenda.
1 december

17 december – 5 januari

15 februari

CoderDojo: leer programmeren

Verkoop tweedehands materialen

Moresnet, een knap stukje Europese diploma-

••••••••••••••••••••••••••••

tie (Volksuniversiteit Hoogeveen)
••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
16 januari
20 februari

Hoogeveen gekiekt

Hoogeveen gekiekt
••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
25 januari
Osnabrück, Vredesstad (Volksuniversiteit
Hoogeveen)
••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••

2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart

1 februari

Spreekuur SeniorWeb

Hoogeveense molens
HOOGEVEEN

••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••

Haal meer uit je lidmaatschap!

11 december
Write for Rights (Amnesty International)
••••••••••••••••••••••••••••
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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
maart 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

8 februari
Op ontdekkingstocht door de ruimte (Volks-

Haal nog meer uit je bieblidmaatschap! Vanaf

universiteit Hoogeveen)

nu kun je bij ons online cursussen volgen. Altijd
al beter Duits willen spreken of een masterclass

••••••••••••••••••••••••••••

‘persoonlijk leiderschap’ willen volgen? Bekijk
snel het aanbod en start vandaag nog.

9 februari
Schubert in Wenen (Volksuniversiteit
Hoogeveen)

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

Digitaal Spreekuur:
elke maandag van 14.00 – 15.00 uur en op dinsdag van 19.00 – 20.00 uur (even weken)

Spreekuur Taalhuis:
elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur en op dinsdag van 18.00 – 20.00 uur (oneven weken).
Op afspraak!

Juridisch Loket:
elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
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