
 

   

Seizoen 2019—2020 

Kortingen voor cursisten van  

Lindenberg Cultuurhuis 2021-2022 



 

 

WOORD VOORAF 

 

 

Beste cursist, 

Als cursist van de Lindenberg heb je een streepje voor bij verschillende podia en winkels in Nijmegen. Op vertoon van je 

inschrijfbevestiging 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. Je inschrijfbevestoging, met daarin je cursusgegevens, heb je per mail ontvangen. Zorg ervoor dat je hier een screenshot 
van maakt of de mail bij de hand hebt, zodat je het kan laten zien als je gebruik wilt maken van één van de kortingen.  
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Kortingen op voorstellingen bij de Lindenberg 

Op alle professionele voorstellingen in de Lindenberg geldt een korting van € 2,- op de entreeprijs op vertoon van 
je cursusinschrijving. (Nb: aanbieding is niet geldig op amateurvoorstellingen (zaalhuur) en presentaties van de Lin-
denberg). 

Kijk voor een overzicht van alle professionele voorstellingen in de agenda van het Lindenberg Theater in de bro-
chure of op delindenberg.com/theater.  

 

Lindenberg Cultuurhuis 
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  

30 januari | 9.15u, 10.30u en 11.45u | Nationale 

Voorleesdagen 

Maar eerst ving ik een monster 2+  

 

Poppenspeler Jogchem Jalink heeft voor zijn voorstelling 
‘Maar eerst ving ik een monster’ speciaal nieuwe poppen 
gemaakt. Jogchem is te herkennen aan zijn zwart-witte haar 
en die extra letter G in zijn voornaam. Hij speelt onder andere 
Salamander Klöpping in ZML, Opper de Pop in De 
Boterhamshow en de Sesamstraatfiguren Angsthaas en Elmo. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: € 4- 

Niet-cursisten: € 5,- 
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http://www.obgz.nl
https://www.obgz.nl/agenda/NationaleVoorleesdagen-30jan.html
https://www.obgz.nl/agenda/NationaleVoorleesdagen-30jan1.html
https://www.obgz.nl/agenda/NationaleVoorleesdagen-30jan11.html
https://www.obgz.nl/eenmalige-activiteiten/nationale-voorleesdagen-2022.html
https://www.obgz.nl/eenmalige-activiteiten/nationale-voorleesdagen-2022.html
https://www.obgz.nl/zoekresultaten.website.html?q=maar%20eerst%20ving%20ik%20een%20monster


 

   

Piepschuim - Een ode aan de eerste liefde  

In het kader van de Boekenweek 2022 

7 maart | Bibliotheek de Mariënburg 

10 maart | Bibliotheek Elst  

11 maart | Bibliotheek Beuningen 

 

Tijdens de 87ste Boekenweek brengt theatergroep Piepschuim in Bibliotheek De Mariënburg een ode aan 

De Eerste Liefde. De mannen van Piepschuim bezingen deze liefde: de liefde die je van je sokken blaast, 

die je totaal onverwachts overkomt en die je volkomen overmant. 

Vol overgave zal Piepschuim de liefde met jullie vieren: met 
schitterende liedjes over de schoonheid en de verwarring 
van de liefde, over de bijbehorende twijfel en soms het 
verdriet. Met prachtige muziek, want hoe kun je de eerste 
liefde beter vieren dan met muziek? 

Je eerste liefde neemt een plek in die nooit meer 
ingenomen kan worden door een ander. En mocht je 
Piepschuim niet kennen, laat dit dan je eerste 
kennismaking zijn: je zult verliefd worden! 

Over Piepschuim 
Piepschuim bestaat uit taalfilosoof en componist Cor 
Burger (teksten, zang, gitaren) en multi-instrumentalist en 
acteur Robbert Koekoek (blaasinstrumenten, bas en percussie). Ze maken shows vol humor, muziek en 
actualiteit en zijn graag geziene gasten in de Nederlandse theaters en op festivals als Oerol en de Zwarte 
Cross. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: € 4,- 
Niet-cursisten: € 5,- 

 

——————————————————————————–———————— 

4 april | 20.00u | Boekenproeverij 

 

Deze avond bespreken we de ‘pareltjes’ uit de boekenwereld. 
Niet de populaire titels die momenteel in de lijsten van kranten 
en tijdschriften staan, maar boeken die óók aandacht verdienen. 
Een klantadviseur van de bieb, een literatuurwetenschapper en 
een boekverkoper van Dekker v.d. Vegt vertellen over boeken 
die hun hart hebben gestolen. 

 
Titels die heel geschikt zijn voor leeskringen, maar ook voor een 
bredere groep leesliefhebbers. De presentatie is in handen van 
Heidi Koren, stadsdichter van Nijmegen. Laat je inspireren! 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €10,- 

Niet-cursisten: €12,50 

 7 

https://www.obgz.nl/agenda/kc-op-reis-door-ruimte-en-tijd-15sep.html
https://www.obgz.nl/agenda/piepschuim-7mrt.html
https://www.obgz.nl/agenda/piepschuim-10mrt.html
https://www.obgz.nl/agenda/piepschuim-11mrt.html
https://www.obgz.nl/agenda/Boekenproeverij-27sep.04042022.html
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7 juni | 10.30u | De Guernica van Pablo Picasso  

Universiteit van Muntweg 

 

Marleen Derks maakte in 2018 een pelgrimstocht door Spanje en overnachtte nabij 

Guernica. Daar zag ze een muurschildering van ‘Guernica’ 

en was geïntrigeerd. In deze lezing vertelt ze wat ze te 

weten is gekomen over dit beroemde schilderij. 

 

Op 26 april 1937 wordt het stadje Guernica in Baskisch 

Spanje gebombardeerd door Duitse en Italiaanse 

bommenwerpers. Circa 1.600 mensen worden gedood en 

er zijn 850 gewonden. Een gruweldaad door de nationalisten onder leiding van Franco 

tijdens de Spaanse Burgeroorlog. In 1937 maakt Pablo Picasso voor de 

wereldtentoonstelling in Parijs een kunstwerk over Guernica. Hij gebruikt zwart, wit en 

grijs. Het doek ‘Guernica’ heeft ongebruikelijke afmetingen: 3,49 hoog en 7,76 breed. 

Binnen twee maanden voltooid Picasso de opdracht. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €4,- 

Niet-cursisten: €5,- 

——————————————————————————–———————— 

13 juni | Eva Meyer 

Schrijver in de Hortus 

 

In de prachtige tuinen van de Hortus Nijmegen luisteren naar schrijver 

Eva Meijer: een unieke ervaring! Natuur is een belangrijk thema in haar 

werk, dus qua locatie kan het bijna niet beter. Terwijl je luistert naar 

haar verhalen, word je omgeven door groene bomen, kleurrijke 

planten, tjilpende vogels en zoemende insecten. 

Over Eva Meijer 
Eva Meijer (Hoorn, 1980) is filosoof en schrijver. Ze schreef vijf romans, 
waaronder de internationale bestseller Het vogelhuis (2016) en 
Voorwaarts (2019). Als essayist maakte Eva in 2017 naam met haar 
grensverleggende essay De soldaat was een dolfijn. In 2021 verscheen de novelle Haar 
vertrouwde gedaante.  In hetzelfde jaar schreef ze het essay voor de Maand van de 
Filosofie: Vuurduin. Aantekeningen bij een wereld die verdwijnt. Haar boeken werden 
lovend besproken in internationale media, waaronder The Guardian, Der Spiegel en The 
New York Review of Books. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: € 7,50 

Niet-cursisten: € 10,- 

https://www.obgz.nl/agenda/schrijverindehortus-13jun.html
https://www.obgz.nl/agenda/schrijverindehortus-13jun.html
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Maart t/m mei 2022 | Metamorfosen (8+) 
 
Metamorfosen is een humoristische en ontroerende voor-
stelling, boordevol herkenbare verhalen en met livemu-
ziek van Camerata Trajectina. Oude instrumenten, zoals 
de luit, viola de gamba en de harp, maken nieuwe klan-
ken. Zo versmelten kunstvormen en komen oude en nieu-
we werelden samen. En daar is natuurlijk geen woord 
Grieks bij!  
 

Ooit een mens in een boom zien veranderen? In een spin 

of een hert? Of gehoord van Athene, die nog 

nooit had verloren. Nee toch? Dat verhaal moet dus ge-

woon fake news zijn! En ja, Daphne was mooi, maar dat 

kon haar toch niks schelen. Ze was grappig en slim, had 

een bulderlachbrul. Of wat denk je van Narcissus? Aan zijn 

lijf geen polonaise, niet van jongens of meisjes. Mis-

schien was hij daar wel nooit aan toe. En anders Arachne? 

Het is toch niet niks, als je the best in fashion bent.  

Hoezo sluiten die verhalen naadloos aan op deze tijd?  

 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: € 10, 79 (volwassenen) / € 7,79 (kinderen) 

Niet-cursisten: € 12,79 (volwassenen) / € 9,79 (kinderen) 

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

Korting op voorstelling van Theatergroep Kwatta  

Cursisten van de Lindenberg krijgen dit seizoen op vertoon van een Lindenberg Cursistenpas €2,- korting op de voorstellng 
Metamorfosen. 
Niet in combinatie met andere kortingen  

Theatergroep Kwatta 

Daalseweg 262 

6523 CD Nijmegen 

(024) – 3600588 

www.kwatta.info 

https://www.obgz.nl/agenda/kc-ik-zoek-een-woord-2feb.html
https://www.camerata-trajectina.nl/
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12 februari | 20.15 uur | Klarinetconcert Saariaho en Symphonie 

fantastique 

 

Geniaal en waanzinnig, met de beroemdste Franse symfonie aller tijden. 

 

Ariane Matiakh   dirigent 

Annelien Van Wauwe klarinet 

 

Bacewicz  Ouverture 

Saariaho  D’om le vrai sens 

Berlioz  Symphonie fantastique 

 

 

Korting op concerten van Phion Phion 
Velperbuitensingel 12  
6828 CV Arnhem  
(026) – 789 01 30  
www.hetgeldersorkest.nl  

Cursisten van de Lindenberg kunnen met flinke korting genieten van verschillende concerten van Phion in 
Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Op vertoon van je cursistenpas mag je twee kaarten tegen het CKV-
tarief van € 12,50 p.p. bestellen (2de rangs- kaarten). De kortingsprijs is excl. de servicekosten van Concertgebouw 
De Vereeniging. Hieronder tref je een overzicht van de concerten waar je korting op krijgt.  



 

   

——————————————————————————–———————— 

 

15 mei | 14.15 uur |  Otto Tausk dirigeert Prokofjev en Stravinsky 

 

Maria Milstein speelt Prokofjevs 

vioolconcert net zo levendig als Otto 

Tausk Stravinsky’s Vuurvogel laat dansen. 

 

Otto Tausk  dirigent 

Maria Milstein  viool 

 

Debussy  Printemps 

Prokofjev  Vioolconcert nr. 1 

Ravel  Pavane pour une infante 

défunte 

Stravinsky  Suite uit De vuurvogel 
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20 maart | 14.15 uur | Tsjaikovski’s Vioolconcert en Sjostakovitsj 8 

 

Een van de mooiste soloconcerten voor viool, aangevuld met een 

indrukwekkend requiem als beklemmende aanklacht tegen de oorlog. 

 

Alpesh Chauhan dirigent 

Alena Baeva  viool 

 

Tsjaikovski  Vioolconcert 

Sjostakovitsj  Symfonie nr. 8 
 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Pro Art 

Kunstenaarsbenodigheden & creatieve  

hobymaterialen 

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 

 

 

 

 

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 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 

 
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 
 

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) 

10% korting op het assortiment 
(m..u.v. acties of aanbiedingen en lijstenmakerij)  

10% korting op het dansassortiment  
voor cursisten dans   

(m.u.v. lopende acties of aanbiedingen) 

5 tot 10% korting op het gehele assortiment 
m.u.v. aanbiedingen of tweedehands producten 

10% korting op fotowerk 
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