Seizoen 2019—2020
Kortingen voor cursisten van
de Lindenberg

WOORD VOORAF
Nijmegen, juni 2019

Beste cursist,
Als cursist van de Lindenberg heb je een streepje voor bij verschillende podia en winkels in Nijmegen. Op vertoon van je
cursistenpasje kom je namelijk in aanmerking voor aantrekkelijke kortingen! In dit boekje vind je hier een overzicht van.
Een professionele voorstelling of concert kan een prachtige inspiratiebron zijn voor je eigen praktijk als (amateur)kunstenaar.
Misschien droom je er wel van uiteindelijk zelf in zo’n voorstelling of concert terecht te komen!
Namens de deelnemende instellingen en winkeliers hopen we dat jullie veel gebruik zullen maken van de korting, en wensen
we jullie een heel fijn cursusseizoen!

Vriendelijke groeten,
De Lindenberg

PS. Sinds dit seizoen is het cursistenpasje digitaal. Het is per mail naar je toegestuurd. Zorg ervoor dat je hier een screenshot
van maakt of de mail opslaat op je smartphone, zodat je je pasje kan laten zien als je gebruik wilt maken van één van de
kortingen.

2

INHOUDSOPGAVE

Korting op voorstellingen Lindenberg Theater………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Korting op activiteiten Bibliotheek Gelderland Zuid…………………………………………………………………………………………………………………
Korting op voorstellingen van Theatergroep Kwatta………………………………………………………………………………………………………………
Korting op concerten voor Het Gelders Orkest……………………………………………………………………………………………………………………….
Korting bij winkels…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3

Kortingen op voorstellingen bij de Lindenberg

Op alle professionele voorstellingen in de Lindenberg geldt een korting van € 2,- op de entreeprijs op vertoon van
de Lindenberg cursistenpas. (Nb: aanbieding is niet geldig op amateurvoorstellingen (zaalhuur) en presentaties van
de Lindenberg).
Kijk voor een overzicht van alle professionele voorstellingen in de agenda van het Lindenberg Theater in de
maandfolder en op www.delindenberg.com.

De Lindenberg
Ridderstraat 23
6511 TM
Nijmegen
024—327 39 11
www.delindenberg.com
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Kortingen op activiteiten bij de bieb

Cursisten van de Lindenberg krijgen korting bij evenementen van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Jullie betalen nu
de ledenprijs!
Kaarten voor deze Evenementen zijn te koop via de site van de bieb: www.obgz.nl. Bij het online reserveren kies je
voor ‘Korting partnerorganisatie’. Vergeet niet je cursistenpas mee te nemen naar het evenement!

Bibliotheek De Mariënburg
Marienburg 29
6511 PS
Nijmegen
024 327 49 77
www.obgz.nl

9 september 2019 en 6 april 2020 : Boekenproeverij

Een klantadviseur en adviseur media van
de bieb en een boekverkoper van Dekker
v.d. Vegt bespreken de mooiste boeken.
Titels die heel geschikt zijn voor
leeskringen. Maar ook voor mensen die niet
bij een leeskring zijn aangesloten, is deze
avond interessant.

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €6Niet-cursisten: €8,-

————————————————————————————————————–—————————————————————————
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15 september 2019: Kindercollege: Op reis door ruimte en tijd 8+

Door wetenschapsjournalist Govert Schilling
Als je op reis gaat naar een ver land, beleef je allerlei avonturen en zie je heel veel nieuwe dingen. Maar
het is nog veel spannender als je op reis gaat naar het heelal! Journalist Govert Schilling weet ontzettend
veel over ons sterrenstelsel en schreef er tientallen boeken over. Hij neemt je mee op reis naar andere
planeten, naar verre sterren, zwarte gaten en zelfs naar het begin van het heelal! Daarbij ontdek je dat
een reis door de ruimte ook meteen een reis door de tijd is. Na Goverts verhaal is er natuurlijk volop
gelegenheid om al je vragen over het heelal te stellen.
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €6,Niet-cursisten: €8,-

—————————————————————————–—————————————————————————————————————————

25 oktober 2019: Stoere mannen, sterke verhalen met Nico Dijkshoorn & The Hank Five

Nico Dijkshoorn is een multitalent. De meeste mensen kennen
hem als auteur. Hij schrijft toneelstukken, gedichten en romans,
onder meer De tranen van Kuif den Dolder, Nooit ziek
geweest en in februari verscheen zijn nieuwste boek Ooit
gelukkig. Daarnaast is hij al jarenlang de huisdichter van DWDD.
Iedereen die Nico een beetje volgt weet dat hij een ontzettend
groot muziekliefhebber is. Hij treedt als gitarist en zanger veel
op met zijn band The Hank Five, die behalve Nico bestaat uit
Fred van Klaveren (bas) en Herman Klaassen (drums). Verwacht
alles. Een eerbetoon aan Lou Reed, een cover van The Band,
een verhaal over zijn ontmoeting met Kurt Cobain, een
voordracht uit zijn nieuwste boek of een net een uur voor de
voorstelling een nieuwe reeks gedichten. Alles kan!

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €10,Niet-cursisten: €12,50
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Kortingen op activiteiten bij de bieb
11 december 2019: Luisterlezing Messiah van Händel
De Messiah van Georg Friedrich Händel wordt meestal
opgevoerd rond Kerst, maar eigenlijk is het een oratorium over
het complete leven van Jezus. Het uitbundige Halleluja kennen
we allemaal, maar er is veel meer te ontdekken in dit grootse
werk dat twee en een half uur duurt. Jeroen Swarte van de
Klankzaak neemt je tijdens deze luisterlezing mee door de
geschiedenis, de verhalen, de uitvoeringen en natuurlijk de
prachtige muziek zelf.
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €4,Niet-cursisten: €6,——————————————————————————–————————
15 januari 2020: Auteurs aan het woord: Joke Hermsen
Zielsverwanten. Ziel en zaligheid. Bezield. Ons taalgebruik
zit nog vol uitdrukkingen over de ziel, maar wat verstaan
we er nu precies onder? Schrijver en filosoof Joke Hermsen
gaat vanavond dieper in op deze term. Ze verbindt
hedendaagse interpretaties van de ziel aan begrippen als
innerlijke tijd, een dieper gelegen zelf en het onbewuste.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Joke Hermsen
Hermsen studeerde literatuur en filosofie
in Amsterdam en Parijs. In 1993 promoveerde zij aan
de Universiteit Utrecht op een proefschrift over Lou
Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann.
Tevens deed zij onderzoek naar het gedachtegoed
van Hannah Arendt, Simone Weil en Emmanuel Levinas.
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €10,Niet-cursisten: €12,50
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Kortingen op activiteiten bij de bieb

2 februari 2020: Kindercollege: Ik zoek een woord 8+

Door Hans en Monique Hagen
Op bijzondere momenten kom je vaak
gedichten tegen. Ze staan op geboortekaartjes
en op rouw- en trouwkaarten. Er zijn gedichten
om te lachen, om te huilen en om over na te
denken. Met poëzie kun je ook spelen. Dat
laten Hans & Monique Hagen zien tijdens het
kindercollege ‘Ik zoek een woord’. Een poëtisch
programma voor kinderen, (groot)ouders, juffen
en meesters tijdens de Nijmeegse Poëzieweek.
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €6Niet-cursisten: €8,————————————————————————————————————————–———————————–19 feburari 2020: De avond van de debutanten
Maak kennis met de auteurs van de toekomst, laat je verrassen door kersverse literatuur!
We halen deze avond meerdere auteurs naar Nijmegen die recent een debuut hebben uitgebracht. Na 1 januari maken we op onze website de namen van de auteurs bekend.
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50
Niet-cursisten: €10,-
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Kortingen op voorstellingen van Theatergroep Kwatta
Cursisten van de Lindenberg krijgen dit seizoen op vertoon van een Lindenberg Cursistenpas €2,- korting op de voorstellng
Jabber en €2,50 korting op de voorstelling De familie van Nielie in alle staten.
Niet in combinatie met andere kortingen
Theatergroep Kwatta
Daalseweg 262

Jabber 6+

28 september 2019 t/m 24 november 2019

6523 CD Nijmegen
(024) – 3600588

Na grote successen in binnen- en buitenland komt Theatergroep Kwatta terug met
de familievoorstelling Jabber! Jabber is een familievoorstelling over vier vogels en
één nest, in een taal die niemand kan verstaan. Maar wat nou als we elkaar niet
verstaan, en toch begrijpen? Dan zijn we voor je het weet, geen vreemde vogels
voor elkaar.

www.kwatta.info

De familie van Nielie in alle staten 6+

28 december 2019 t/m 23 februari 2020
Kalkoenen, woestijnen, wolkenkrabbers filmsterren! Amerika is het land van de
onbegrensde mogelijkheden. De familie van Nielie gaat naar Los Angeles, waar
vader Theo is uitgenodigd voor Het Uitvinderscongres. Maar al op het vliegveld van
New York raakt het gezin elkaar kwijt en zetten ze alles op alles om elkaar terug te
vinden. Avontuurlijk muziektheater voor de hele familie (vanaf 6 jaar) bomvol
liedjes.
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Cursisten van de Lindenberg kunnen met flinke kor ng genieten van verschillende concerten van Het Gelders
Orkest in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Op vertoon van je cursistenpas mag je twee kaarten tegen
het CKV‐tarief van € 10,‐ p.p. bestellen (2de rangs‐ kaarten). De kor ngsprijs is excl. de servicekosten van
Concertgebouw De Vereeniging. Hieronder tref je een overzicht van de concerten waar je kor ng op krijgt.

Het Gelders Orkest
Velperbuitensingel 12
6828 CV Arnhem
(026) – 789 01 30
www.hetgeldersorkest.nl

Kortingen op concerten van Het Gelders Orkest
Classsh
Donderdag 3 oktober 2019
20.15 uur

Classsh is een boeiende ontmoeting tussen symfonische tradities en
de regels van een popconcert. Geen etiquette, wel intimiteit,
adventure seats en een snufje experiment.
—————————————————————————————————–—————

Wonderful Town (ism Orkest van het Oosten en de Nederlandse Reisopera)
Zondag 6 oktober 2019
14.15 uur
Wayne Marshall
Consensus Vocalis
Alistair Digges
Esther Maas
Laetitia Gerards
Allan Boxer

dirigent
koor
koorleider
zang
zang
zang
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Kortingen op concerten van Het Gelders Orkest
Liza Ferschtman speelt Prokofjevs Vioolconcert
Zaterdag 19 oktober 2019
20.15 uur, inleiding 19.15 uur
Per-Otto Johansson
Liza Ferschtman
Prokofjev
Sibelius
Sibelius

dirigent
viool

Vioolconcert nr. 2
Zwaan van Tuonela
Karelia Suite

——————————————————————————————————————————————–——————————————————————————

Maestro Jules presenteert… het orkest!
Zondag 27 oktober 2019
15.00 uur
Jules van Hessen dirigent
Dirigent Jules van Hessen brengt een interactief concert vol symfonische hits. Terwijl Maestro Jules laat
zien wat er mogelijk is met een symfonieorkest,
bepaalt het publiek wat er gespeeld wordt.

——————————————————————————————————————————————

Boris Giltburg overtuigt met Rachmaninovs Derde
Zondag 1 december 2019
14.15 uur, inleiding 13.15 uur

Alpesh Chauhan dirigent
Boris Giltburg
piano
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Rachmaninov
Strauss

Pianoconcert nr. 3
Ein Heldenleben

Kortingen op concerten van Het Gelders Orkest
Kerst met Karin Strobos & Mahler 4
Zondag 22 december 2019
14.15 uur, inleiding 13.15 uur
Alexandre Bloch
Karin Strobos

dirigent
mezzosopraan

Mozart Ouverture Zauberflöte
Mozart Aria's uit diverse opera's
Mahler Symfonie nr. 4
——————————————————————————–——————–———————————–————————————————————

An American New Year’s Concert
Zaterdag 4 januari 2020
20.15 uur, inleiding 19.15 uur
Per-Otto Johansson
Aidan Mikdad
Gershwin
Korngold
Gershwin
Bernstein
Gershwin
Rodgers

dirigent
piano

Ouverture Girl Crazy (arr. Mcbride)
Thema en Variaties
Rhapsody in Blue
Three Dance Episodes uit ‘On the Town’
An American in Paris
The Carousel Waltz
——————————————————————————–——————–———————————–———

Ouder worden met Eric Corton
Vrijdag 17 januari 2020
20.15 uur
Jonathon Heyward
Eric Corton

dirigent
host

Hoe klinkt ouder worden? Eric Corton onderzoekt het verschil tussen jong en
oud. Samen met ons orkest onder leiding van Jonathon Heyward legt hij componisten op jonge en late leeftijd naast elkaar.
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Kortingen op concerten van Het Gelders Orkest

Brahms, Britten & Bernstein
Vrijdag 24 januari 2020
20.15 uur, inleiding 19.15 uur
Massimo Quarta dirigent
Silvia Careddu fluit
Britten
Four Sea Interludes uit Peter Grimes
Bernstein Halil
Brahms
Symfonie nr. 1

———————————————————————————————————–—————————————————————————

La douce France met Otto Tausk
Zondag 17 mei 2020
14.15 uur, inleiding 13.15 uur
Otto Tausk
Roger Muraro
Debussy
Ravel
Connesson
Stravinsky
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dirigent
piano

Prélude à l'après d'un faune
Pianoconcert voor de linkerhand
Compositieopdracht (wereldpremière)
Vuurvogel Suite 1911

Korting bij winkels

Op vertoon van cursuspas
Schreeven muziekinstrumenten B.V.
Hulzenseweg 4
6534 AN Nijmegen
www.schreeven.nl
ma: gesloten
di t/m vrij: 9.00—18.00 uur
za: 9.00—17.00 uur
zo: gesloten

10% korting op de adviesprijs van instrumenten en
accessoires (let op: dit kan afwijken van de
winkelprijs)
5% korting op bladmuziek
(m.u.v. lopende acties of aanbiedingen)

Pro Art
Kunstenaarsbenodigheden & creatieve hobbymaterialen
van Welderenstraat 45 t/m 47
6511 MC Nijmegen
T 024-3822222
www.proart.nl
ma: 12.00 – 17.30 uur
di, wo, vrij: 09.00-17.30 uur
do: 09.00 – 21.00 uur
za: 09.30 – 17.00 uur
zondagen gesloten
10% korting op het assortiment
(m..u.v. acties of aanbiedingen en lijstenmakerij)

Podium
Dans– en balletartikelen, theatermake-up e.a.
Van Welderenstraat 107
6511 MG Nijmegen
T 024-3240527
www.podium-nijmegen.nl
ma: gesloten
di t/m vrij: 09.30—17.30 uur
do: 09.30—20.00 uur
za: 09.30—17.00 uur
koopzondagen: 12.00—17.00 uur
10% korting op het dansassortiment
voor cursisten dans
(m.u.v. lopende acties of aanbiedingen)

Stockenhof Muziek
Rijksstraat 193a
6573 CR Beek-Ubbergen
T 024-6844455
www.stockenhofmusic.com
ma: gesloten
di t/m vrij: 10.00—18.00 uur
za: 10.00—17.00 uur
zo: gesloten
10 tot 15% korting op het gehele assortiment
(m.u.v. lopende acties of aanbiedingen)

Foto Combi Verweij
Plein 1944-145
6511 JH Nijmegen
T 024-3226831
www.fotoverweij.nl
ma, di, wo, vrij: 09.00—18.00 uur
do: 09.00—21.00 uur
za: 09.00 –17.00 uur
koopzondagen: 12.00—17.00 uur
€20,- korting bij besteding van minimaal €100,-
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