2018/2019
theaterseizoen

Trots en blij!
Theater. Het laat u meevoeren in een verhaal. Het creëert een eigen wereld,
avontuurlijk en creatief. Met deze gedachte in ons achterhoofd hebben wij, als
Programmaraad van Theater Het Punt, ook dit seizoen weer fantastische en zeer
uiteenlopende voorstellingen voor u weten te boeken.

Door een mix van die theatergedachte, eigen inzicht en input van buiten hoop
ik samen met mijn collega’s (Ria Spoor, Marion Palstra, Betsie Ribberink, Joke
Eising en Jan Leemhuis) in te spelen op de behoefte van u, ons publiek. Lees na
dit voorwoord dan ook gauw verder en vink uw favorieten meteen aan!

Word jij onze nieuwe collega?
Het Punt is een accomodatie waar de inwoners van de Gemeente Twenterand
en omstreken op vele momenten in de week voor verschillende doelen
terecht kunnen. Denk dan aan Sport, Grand Café, Bibliotheek, Theater, diverse
instellingen gehuisvest in Het Punt en zo veel meer. Om te kunnen voldoen aan
de wensen en behoeften van onze bezoekers kan Het Punt op diverse gebieden
ondersteuning van vrijwilligers gebruiken. Dus wil jij deel uitmaken van ons
enthousiaste team en volgend jaar ook bij ons teamuitje (waar bovenstaande
foto is gemaakt), meld je dan nu aan als vrijwilliger via www.welkombijhetpunt.nl.
Colofon
Deze brochure is een uitgave van Activiteitencentrum Het Punt
Burgemeester Koetjestraat 2-4 | 7681 ZP Vroomshoop
0546-705050 | info@welkombijhetpunt.nl | www.welkombijhetpunt.nl
Oplage: 20.000
Fotografie voorpagina: Lisanne Spaander | Helligen Hendrik - Stefan Schipper | The
Beggars Clan | Creebles - Bert Rutgers | Pauwergirls | Ma - Annemieke van der Togt
Druk- en typefouten in deze brochure voorbehouden.
Het theateraanbod van Het Punt wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wij zijn blij dat u de weg naar het Twenterandse theater steeds beter weet te
vinden, waardoor onze bezettingsgraad alsmaar stijgt. De waardering van u,
maar ook het enthousiasme van de artiesten over alle aanwezige voorzieningen
is fantastisch. Vele bezoekers komen graag even een kop koffie of thee drinken
en na afloop met een gezelschap naborrelen in het Grand Café.

Als Programmaraad kunnen wij het natuurlijk niet alleen. Wij zijn dan ook erg
blij met de medewerking van de directie, medewerkers, technici en vrijwilligers
van Het Punt. Zij faciliteren ons op een geweldige manier en stellen ons in staat
prachtige voorstellingen te boeken, waarvan u met volle teugen kunt genieten.

Wij hopen u vaak tegen te mogen komen in ons theater en wensen u voor het
theaterseizoen 2018/2019 veel genoeglijke, plezierige en cultuurrijke avonden
toe.

Een hartelijke groet aan u allen,
namens de Programmaraad van Theater Het Punt,

Harry ten Brinke

Ps. Benieuwd waarom wij u deze voorstellingen zo
graag willen laten zien? Lees het op de achterzijde
van deze uitgave!

THEATER

THEATER

GEWOON AANS | VOLK
Dialect komt tot leven met dit revuegezelschap
Dé opener van ons theaterseizoen belooft hilarisch te zijn! Acteurs
Gerrit Versteeg en Louise Raamsteeboers maakten vele jaren deel uit
van het alom bekende Boer’nleu, en maakten een nieuwe start met
Gewoon Aans. Pure streektaal, vol met actuele spitsvondige uitingen
(verbaal en non-verbaal), verpakt in een mooie show voor het perfecte
avondje uit: dat is ‘Volk’. Voor jong en oud! “Mooi da-j der bint!”

22 september 2018 | 20:00 uur | 17,50

MUZIEK

THE WIENERS | THE EVERLY BROTHERS

DE GRUFFALO 3+

DE Nederlandse ode aan Don & Phil Everly

Spannend familietheater over De Gruffalo

DE Nederlandse ode aan Don & Phil Everly, Koningen van de samenzang.
Vertaald door de awardwinnende rock’n’roll band The Wieners! Alle
hits zoals Wake Up Little Susie, Bird Dog, Till I Kissed You en All I Have To
Do Is Dream, klinken alsof Don & Phil vlak voor u staan. ook verrassende
B-kantjes, met hoorbaar veel liefde voor het origineel, omlijst met anekdotes
uit de levens van The Everly Brothers en het ontstaan van de nummers.

Een kleine muis loopt door het diepe donkere bos en wordt beslopen door
drie dieren die niets liever willen dan hem opeten. Gelukkig weet de muis zijn
fantasie te gebruiken, hij bedenkt een list. Maar wat gebeurt er als hij opeens
wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels? Oranje ogen, een tong
zwart als drop? Wij kent hem niet? De Gruffalo! Naar het wereldberoemde
boek van schrijfster Julia Donaldson en tekenaar axel Scheffler.

29 september 2018 | 20:00 uur | 16,00

20 oktober 2018 | 16:00 uur | 7,50

THEATER

THEATER

VELE HEMELS BOVEN DE ZEVENDE
Film met een toefje ZorgAccent
Als een rots in de branding voor haar puberende nichtje, ruziënde ouders
en dolverliefde zus is Eva kampioen in geven, behalve aan zichzelf.
Achter haar brede glimlach en overdosis begrip groeit een knagende
eenzaamheid. In deze indrukwekkende film, naar de roman van Griet op
den Beeck, vechten vijf personages meer met zichzelf dan met elkaar, in
dit bestaan dat belachelijk mooi en geweldig lastig is, allemaal tegelijk.

22 november 2018 | 20:00 uur | 6,00

MUZIEK

MA

CREEBLES PLAYS TOP2000

Indrukwekkende monoloog over Alzheimer

Meezingen, rocken, dansen en feesten

Ma stond altijd klaar voor haar zoon. Nu draait ‘Meneer Alzheimer’ de
rollen om. Maar hoe zorgt een zoon voor zijn moeder? Gebaseerd op
het boek dat Hugo Borst schreef over de aftakelende geest van zijn
moeder, kruipt Penoza-acteur Loek Peters in zijn huid. Hij zet een echt en
belangrijk theaterstuk neer van afscheid, herinneringen, angst voor het
onbekende en harde humor over de laatste fase van een mensenleven.

Na het succes van vorig jaar speelt de band Creebles wederom een
speciaal Top2000- concert voor jong en oud. De coverband, opgericht in
2006 en bestaande uit regionale muzikanten, kan haar ei als coverband
volledig kwijt in het Top2000 repertoire. De artiesten komen maar
met één doel: het spreekwoordelijke dak er weer af spelen en hun
enthousiasme in het maken van muziek overbrengen op het publiek!

9 november 2018 | 20:00 uur | 17,50

24 november 2018 | 21:00 uur | 10,00

THEATER

MUZIEK

TOM LASH | ONDER VOORBEHOUD
Jonge, bevlogen en scherpe cabaretier
In 2012 stond hij op 18-jarige leeftijd in de finale van één van de grootste
cabaretfestivals van Nederland: De Cameretten. Zijn allereerste show
gaat over meningen, hoe mensen die vormen en wat je er mee moet.
Dat zegt ‘ie nu... Onder voorbehoud! Tom is scherp, bevlogen, niet snel
tevreden, wil overtreffen en als hij zich ergens kwaad over maakt gaan
alle remmen los. Alles om zijn punt te maken. En berg je dan maar...

1 december 2018 | 20:00 uur | 15,00
Mede mogelijk
gemaakt door:

MUZIEK

THE BEGGARS CLAN

ENORM | KERST MET BALLEN

A beggars view on Irish History

Deze muzikale (kerst)show wilt u niet missen!

whiskyteacher Henri Goossen en zijn geweten Thijs Jeurissen nemen u mee
naar de Ierse geschiedenis waarin de eeuwenlange Engelse overheersing,
de hongersnood, drank en liefde centraal staan. The Beggars Clan haakt
aan met authentieke Ierse volksmuziek en laat u deze bijzonder werkelijk
ervaren. In deze avondvullende show vol humor, geschiedenis en singa-longs wordt u meegenomen naar het oude en magische van Ierland.

Hét spektakel van het jaar met het kerstige tintje! De Enschedese
band ENorm, bekend van de Serious Request knaller ‘Op hoes an veur
kesmis’, komt ook dit jaar weer naar Het Punt met hun geweldige
muzikale avondvullende show Kerst met Ballen. Tijdens deze show
luistert en danst u op een mix van pop-, rock- en kerstclassics. Een
bijzondere avond vol herkenning, kerstsfeer, vriendschap en muziek!

8 december 2018 | 20:00 uur | 12,50

15 december 2018 | 20:00 uur | 17,50

MUZIEK

MUZIEK

SUNDAYS’ CLASSIC | G-GROOT
‘Sit back & relax’, een heerlijke muzikale middag
Altijd wel een piek tijdens het luisteren naar G-Groot: bij zowel
modern als klassiek! In intieme setting kunt u weer genieten van een
heerlijke, ontspannen zondagmiddag met muzikale omlijsting door
Dubbelkwartet G-Groot uit Vroomshoop/Geerdijk. Alles onder leiding van
dirigent Caspar Rodijk. De kopergroep van De Harmonie Vroomshoop
zal deze middag ook een bijdrage leveren. Inclusief kop koffie/thee.

16 december 2018 | 15:30 uur | 15,00

MUZIEK

BOOM, LIKE THAT! DIRE STRAITS

LISANNE SPAANDER | KIJK NAAR MIJ

Tributeband brengt 40 jaar Dire Straits in 1 avond!

Ontroerende theatershow van ex-kankerpatiënte

Liefhebbers van Dire Straits en Mark Knopfler kunnen bij dit theaterconcert
hun hart ophalen en genieten van Sultans Of Swing, Brothers In Arms,
Telegraph Road en nog veel meer! Met een 2,5 uur durende show neemt
BOOM, like that! u mee van het prille begin van de Dire Straits tot aan
de meer recentere hits van Mark Knopfler. De show wordt gezien als
de beste en meest succesvolle Dire Straits tribute band van Nederland!

Lisanne was altijd aan het zingen. Behalve toen zij in oktober 2014 op 16-jarige
leeftijd te horen kreeg dat zij een kwaadaardige tumor had. Haar wereld stond
stil... Sindsdien zit ze in een achtbaan van emoties en belevenissen en heeft ze met
haar verhaal vele mensen geraakt en geïnspireerd. Onder begeleiding van haar
band brengt deze vechtersbaas haar verhaal via haar mooiste liedjes ten gehore.

19 januari 2019 | 20:00 uur | 19,50

26 januari 2019 | 20:00 uur | 17,50

THEATER

!

BIERPROEVERIJ | ‘BIER EN MEER’
Op ontdekkingsreis door diverse speciaalbieren

CHT
O
K
ER

UITV

Ook dit theaterseizoen kunt u weer genieten van een proeverij in ons
Grand Café. Dit keer neemt de Arnhemse bierspecialist (en sinds kort
ook bierbrouwer) Thijs Tichelaar u tijdens een avondvullend programma
mee in de wondere wereld van verschillende typen en smaaksoorten
bier. Voor de echte bierliefhebber een zeer gevarieerde smaakuitdaging
met spijzen afgestemd op de te proeven bieren en muziek. Proost!

25 januari 2019 | 20:00 uur | 27,50

THEATER

HARALD VEENSTRA | SAMEN DOOR AMSTERDAM

HELLIGEN HENDRIK | OALD ZEER

Veenstra brengt Amsterdam naar Twenterand1

Snoeihard en recht voor zijn raap

Oud-Vroomshoper Harald Veenstra komt ook dit theaterseizoen weer
terug naar Twenterand! In ‘Samen door Amsterdam’ neemt Veenstra u
(per toeval op Valentijnsdag), in muziek en beeld mee naar de stad van
Ciske de Rat, De Nachtwacht, Simon Carmiggelt en niet te vergeten:
Toon in Carré! Een stad met zijn eigen taaltje en gekke uitdrukkingen
en heel, héél veel leuke liedjes en verhalen! Gaat u mee? Jottum!

Helligen Hendrik is weer terug: zwartgalliger en chagrijniger dan ooit.
De toornige Tukker staat aan de vooravond van zijn 65ste verjaardag en
dat maakt hem alles behalve vrolijk. Tegelijkertijd beseft Hendrik dat hij
ruim over de helft is van zijn aardse bestaan en dat levert automatisch
een hoop pijnlijke bespiegelingen op. ‘Oald zeer’ dus. De meesten worden
milder van toon; Hendrik niet. “Helligheid is net stront, ut moet d’r oet”.

14 februari 2019 | 14:30 uur | 7,50

23 februari 2019 | 20:00 uur | 18,50

THEATER

THEATER
Met Joes

Boonen!

BENDE VAN BEUVING

DIKKIE DIK EN DE TAART 2+

‘Klap van de korenmolen’ als spoedcursus geluk

Muzikale voorstelling voor peuters en kleuters

‘Klap van de korenmolen’, ook wel spoedcursus geluk. Gegeven door
Ernest Beuving, die zelf ooit in de psychiatrie belandde en daar vooral
leerde: hoe gek het is om het niet te zijn. Samen met zijn vaste band
en Vriezenveens koor Update zet hij “de zaal op z’n kop”. De koorleden
zingen heerlijk mee en liggen tijdens zijn vele acts tussendoor onder
de stoel van het lachen. Deze avond gaat u zich nog lang herinneren!

Dikkie Dik is jarig. Op tafel staat een grote taart. Dikkie Dik neemt een
hapje van de taart. Wat is dat lekker! Hij neemt nog een hap en nog één...
Dikke Dik hou op, je wordt nog ziek! Maar Dikkie Dik luistert niet. De taart
is op en Dikkie Dik moet zelf op zoek naar melk, eitjes en appels voor de
taart. Kan het feest wel doorgaan? Is er wel taart voor zijn vriendjes? Een
klein, sfeervolle muziekvoorstelling voor peuters, kleuters en hun ouders.

9 maart 2019 | 20:00 uur | 15,00

23 maart 2019 | 15:30 uur | 7,50

THEATER

MUZIEK

PAUWER GIRLS

LA CLIQUE | DOE MAAR SHAFFY

Muziek met een knipoog en een snufje theater

Ode aan de Nederlandse muziekmannen

Rondom hun oude radio brengen Jasmijn Utemark, Aleid Borghardt en
Monique Huisman een muzikale driestemmige voorstelling boordevol
vaart en een flinke scheut theater. Soms intiem en ingetogen en dan
weer uitbundig met de nodige interactie: ze kennen hun klassiekers en
het is een feest der herkenning voor jong en oud. Energiek, boordevol
humor en mooie liedjes. Inclusief kop koffie/thee en glas bubbels.

Van Ramses Shaffy tot Typhoon, van Herman van Veen tot Acda en de
Munnik. In geheel nieuwe arrangementen komen de mooiste liedjes
voorbij die volgens deze dames niet vergeten mogen worden en een
breed publiek verdienen. Het programma wordt omlijst met korte teksten,
anekdotes en odes aan de zangers. Muzikaal begeleid door pianist
Sander Simonse. Inclusief glas bubbels en “Cliquejes” uit onze keuken!

19 maart 2019 | 20:00 uur | 12,50

30 maart 2019 | 20:00 uur | 17,00

MUZIEK

Dit seizoen te gast in ons theater!
Naast alle geprogrammeerde voorstellingen zijn er vele gasten die graag in ons
mooie theater optreden. Kaarten zijn via de organisatoren van de gastoptredens te
verkrijgen. Kijkt u voor kaartverkooplocaties bij het evenement op onze website.

SHANTYKORENFESTIVAL
Haal herinneringen op: Deel in muzikale vreugde!
Ga mee naar de tijd van de zeevaarders tijdens het avondvullende
Shantykorenfestival in Het Punt! Zing mee met alle Nederlands-, Duitsen Engelstalige vreugdige en gezellige zeemansliederen gezongen door
de Sibculose Kloosterzangers en de Tubbergse Schuytenvaerders. De
zangers brengen een avond vol plezier op de ritmische liederen en onder
begeleiding van hun muzikanten. Inclusief haring en korenwijn in de pauze!

13 april 2019 | 20:00 uur | 7,50

HEEL VROOMSHOOP ZINGT
Altijd al eens willen zingen in een koor maar geen zin om wekelijks te repeteren? Dan is dit uw kans! In 4 repetities wordt toegewerkt naar een popconcert met live band in Theater Het Punt!

13 oktober 2018 | 20:00 uur

SOUNDSET
Ga met ons mee terug in de tijd! De band SoundSet, opgericht in 1985,
neemt u mee terug naar de ‘60’s. De heren uit de regio Twenterand
verzorgen traditiegetrouw een geweldige muzikale avond in Het Punt.

27 oktober 2018 | 20:00 uur

MUZIEK

NAJAARSCONCERT DE HARMONIE
Vaar mee op muzikale reis met het orkest en de malletband van
De Harmonie Vroomshoop en shantykoor de Kloosterzangers. De
afterparty in het Grand Café met verrassingsact wilt u ook niet missen!

27 oktober 2018 | 20:00 uur

100% MEEZINGFEEST
Het leukste Hollandse café van Nederland!
Vanaf de eerste beats van de 100% NL DJ’s staat u in het leukste
Hollandse café van Nederland, gewoon in Het Punt! De mannen van 100%
NL zetten de hele tent op zijn kop met de populairste feestnummers.
Alle muzikale helden uit ons eigen landje komen deze avond voorbij.
We gaan dus in één avond langs de hits van Jan Smit en André Hazes
maar ook van Guus Meeuwis tot Armin van Buuren. Zingt u ook mee?

11 mei 2019 | 20:00 uur | 15,00

DE SMOEZEN
De residentie van Carnavalsvereniging De Smoezen is al geruime tijd Het Punt. Ook dit jaar worden het Prinsenbal
en de gala-avonden hier georganiseerd! Feest u ook mee?

10 november 2018 | 20:00 uur

TONEELAVONDEN ORANJEVERENIGING
De
Oranjevereniging
Vroomshoop
organiseert
ook
dit
jaar weer toneelavonden in ons theater. Het beloven weer
twee geweldige toneelfeestjes te worden. Komt u ook?

Houd onze website in de gaten voor data!

Sponsoren, bedankt!
Jullie zijn de STEUNpilaren van Het Punt!

WORD SPONSOR
ONTMOET
VERBIND
ONDERSTEUN

Dé plek om te netwerken!
Jaarlijks weten duizenden bezoekers ons prachtige pand steeds
beter te vinden. Een thuishaven voor diverse (maatschappelijke)
organisaties, scholen, sportverenigingen en Eredivisie
volleybalteam Eurosped. Daarnaast vinden er in ons pand zeer
regelmatig zakelijke bijeenkomsten en vergaderingen plaats en
weten ook cultuur- en muziekliefhebbers ons goed te vinden.
Wilt u als bedrijf of organisatie uitdragen dat u maatschappelijk
verantwoord onderneemt en cultuur belangrijk vindt?
Wat denkt u van...
- Uw logo op de voorgevel van ons theater?
- Uw logo op onze website?
- Uw advertentie op onze tv-schermen?
- Eén van onze vergaderruimtes vernoemd naar u?
- Tickets voor een voorstelling?
- Een uitnodiging voor dé netwerkbijeenkomst?
- Een ruimte huren?
Welk sponsorschap past het beste bij uw organisatiedoelstellingen?

ALGEMENE INFORMATIE
Alle informatie met betrekking tot ticketverkoop en overige informatie is
na te lezen op www.welkombijhetpunt.nl.
Bezoekersregels

Wees op tijd. Smartphones, tablets en
andere apparatuur dienen op stil gezet
te worden. Eten en drinken meenemen
in

de

theaterzaal

is

niet

toegestaan.

Kaartverkoop

Online
via
www.welkombijhetpunt.nl
Telefonisch via 0546-705050 (donderdag en
vrijdag van 12:00 uur tot 17:30 uur, zaterdag
van 10:00 uur tot 12:00) Theaterkassa vanaf
één uur voorafgaand aan de voorstelling.

Betaalmogelijkheden

Online via iDEAL en aan de balie zowel
contant als met pin. Ook kunt u hier uw
cadeaubon

van

Het

Punt

verzilveren.

Servicekosten

Voor elke reservering brengen wij € 2,50
servicekosten inrekening. Dit geldt als u
de kaarten via onze website bestelt maar
ook als u kaarten telefonisch reserveert
of

aan

de

balie

uw

kaarten

koopt.

Wachtlijst

Indien een voorstelling is uitverkocht kunt
u bellen naar onzebalieverkoop. U wordt
dan op de wachtlijst geplaatst. Indien er
kaarten vrijkomen informeren wij u daarover.

Annuleren van een voorstelling

Soms wordt een voorstelling geannuleerd.
Wij stellen u hier altijd persoonlijk van op
de hoogte via telefoon, e-mail of per brief.
Wanneer er geen alternatieve datum voor de
voorstelling wordt gevonden ontvangt u een
tegoedbon van Het Punt of uw geld terug.

Gereserveerde kaarten

De gereserveerde kaarten dient u binnen 7
dagen na reservering via de betaallink te hebben
voldaan. Reserveert u binnen 14 dagen voor
de voorstellingsdatum, dan dienen de kaarten
binnen 48 uur via de betaallink te zijn voldaan.
Reserveert u vanaf 48 uur voor aanvang van
de voorstelling, dan dient u de kaarten uiterlijk
1 uur voor de voorstelling via de betaallink te
hebben voldaan. Niet tijdig betaalde reserveringen
gaan weer in de verkoop. Gereserveerde
kaarten dienen altijd betaald te worden.

Retourneren

Tot 3 dagen voorafgaand aan de voorstelling
retourneren, telefonisch of bij de balieverkoop.
In ruil ontvangt u een waardebon van Het Punt of
mag u een andere voorstelling uitzoeken (alleen
voorstellingen die door Het Punt georganiseerd
zijn. Bij een duurdere voorstelling betaalt u het
verschil bij). De servicekosten (€ 2,50) blijven
staan. Deze kosten worden in mindering gebracht
op het bedrag dat op de waardebon vermeld
wordt. Excl. €2,50 administratiekosten per kaart.

Parkeren

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij en
rondom Het Punt (adres voor navigatie: Linderflier
25 of Stobbelaan 1 8). Het Punt is ook per
openbaar vervoer perfect bereikbaar. Vanaf het
perron gaat u met de trap naar beneden, slaat
u rechtsaf en dan daarna direct weer rechts
(Burgemeester Koetjestraat). De hoofdingang
bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw.
Loopafstand
circa
2/3
minuten.
		

Zaalplattegrond

Zie hiernaast de plattegrond van
Theaterzaal Het Punt.

WAT WORDEN UW HOOGTEPUNTEN
van dit theaterseizoen?
September 2018
Za 22 sept | Gewoon Aans
Za 29 sept | The Wieners: Everly Brothers

Oktober 2018

Za 20 okt | De Gruffalo 3+

November 2018
Vr 9 nov | Ma, naar het boek van Hugo Borst
Do 22 nov | Vele hemels boven de zevende
Za 24 nov | Creebles plays Top2000

December 2018
Za 1 dec | Tom Lash - Onder voorbehoud
Za 8 dec | Beggars Clan
Za 15 dec | ENorm - Kerst met ballen
Zo 16 dec | Sundays’ Classic - G-Groot

Januari 2019
Za 19 jan | BOOM, like that! Dire Straits
Vr 25 jan | Bierproeverij
Za 26 jan | Lisanne Spaander - Kijk naar mij

Februari 2019
Do 14 feb | Harald Veenstra - Samen door Amsterdam
Za 23 feb | Helligen Hendrik - Oald Zeer

Maart 2019
Za 9 mrt | Bende van Beuving - Klap van de korenmolen
Za 16 mrt | Pauwer Girls
Za 23 mrt | Dikkie Dik en de taart - Met Joes Boonen
Za 30 mrt | La Clique - Doe maar Shaffy

April 2019

Za 13 apr | Shantykorenfestival

Mei 2019

Za 11 mei | 100% NL Meezingfeest

GRAND CAFÉ
NIEUW!
Bestel nu ook uw bedrijfslunches
bij Het Punt! Op locatie bezorgd of
geserveerd in ons gezellige Grand Café!
Informeer eens naar de mogelijkheden!

Grand Café Het Punt is een gezellige ontmoetingsplek
waar gastvriendelijkheid voorop staat. Een plek waar u
’s avonds even afspreekt met vrienden of vriendinnen,
u heeft er een zakelijke meeting of u drinkt er een
drankje in de pauze of als afsluiter van een voorstelling.
Het Grand Café heeft een sportieve hoek met
2 biljarts, maar u kunt ook heerlijk loungen op
de banken of werken aan een van de tafeltjes.
U kunt er altijd terecht voor een heerlijke kop koffie met ons
huisgemaakt appelgebak of een lekker fris getapt biertje.
Op onze menukaart staan een aantal eenvoudige
maar heerlijke gerechten voor lunch en diner
zoals tosti’s, uitsmijters, broodjes en soep.
Het Grand Café is open vanaf 9 uur ‘s ochtends
tot het einde van de laatste activiteit in het pand.

Menukaart

Broodje ham/kaas			
Pistolet / waldkorn gezond		
Pistolet brie				
Pistolet zalm				
Tosti ham/kaas				
Soep van de week			
Uitsmijter spek/ham/kaas			
Bordje friet				
Broodje kroket				
Diverse snacks				

€ 1,50
€ 3,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 2,00
€ 3,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,75

“Lisanne wil
Twenteranders graag
laten zien en horen
wat positiviteit met
een mens kan doen.
Een onvergetelijke
voorstelling, waar u nog
wel eens aan terug zult
denken”,
Harry ten Brinke.

“Kinderen (vanaf 3+)
en hun ouders, gaan
De Gruffalo geweldig
vinden! Een spannende
voorstelling om uw
kinderen kennis te laten
maken met het theater”,
Betsie Ribberink.

“Op aanraden van onze
theaterbezoekers, een
muzikale terugblik naar
The Everly Brothers
en Dire Straits/Mark
Knopfler! Vertaald door de
beste tributebands”,
Warner Warringa
(oud-lid).

sport
grand café
theater
zakelijk

