Kortingen voor
cursisten van de
Lindenberg

Seizoen 2018—2019

WOORD VOORAF
Nijmegen, augustus 2018

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
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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
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
6500 AN
Nijmegen
024—327 39 11
www.delindenberg.com
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Kortingen op voorstellingen bij Arthouse LUX
Cursisten van de Lindenberg krijgen op vertoon van een geldige Lindenberg Cursistenpas € 2,- korting op alle
theater-, dans- en muziekvoorstellingen in LUX Nijmegen (theaterseizoen 2018/2019). Niet in combinatie met andere kortingen. Hiervoor selecteer je het ticket waarbij ‘Lindenbergpas’ staat vermeld.
LUX biedt een onafhankelijk en vrijzinnig podium in Nijmegen voor nieuwe ontwikkelingen in kunst, cultuur en media. Een plek waar ruimte is voor arthouse films, vlakkevloertheater, debat, dans, muziek, gesprek en alle combinaties daarvan. Door een kleinschalige en vernieuwende programmering willen wij jou als bezoeker uitnodigen anders te kijken, naar jezelf en de wereld om ons heen. Daarnaast is LUX ook een bruisend en gastvrij caférestaurant, waar je kunt flexwerken, samenkomen, en kunt napraten over films en voorstellingen.
Meer informatie over de voorstellingen kun je vinden op www.lux-nijmegen.nl

LUX Nijmegen
Marienburg 38-39
6511 PS Nijmegen
Kassa: 024 38 16 859
www.lux-nijmegen.nl

5

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

22 oktober 2018: Auteurs aan het woord: Kees Moeliker
Moeliker is directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en schrijver van columns in het NRC Handelsblad. De
meeste bekendheid heeft Moeliker te danken aan zijn observatie
van necrofiele homoseksualiteit bij de eend.
Moeliker is de schrijver van onder andere de bestseller De
eendenman (2009). Daarnaast presenteerde hij de televisieserie Fauna & Gemeenschap (2009 & 2010) en schrijft hij twee
keer per maand een column genaamd beest voor het NRC Handelsblad. Deze columns zijn gebundeld in De bilnaad van de
teek (2012) en De kloten van de mus (2016). Ieder jaar op 5 juni
organiseert hij ‘Dead Duck Day‘.
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50
Niet-cursisten: €10,-

6

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

7 November 2018: Nederland leest: Ronald Giphart
Tijdens Nederland Leest wordt de hele maand november gewijd aan het thema
voeding. Ronald Giphart, ambassadeur van Nederland Leest, schreef het voor‐
woord van het geschenkboek 'Je ben wat je leest'.
Ambassadeur van Nederland Leest en een van de populairste schrijvers van Ne‐
derland, is 7 november bij gast: Ronald Giphart. Giphart schreef kookboeken met
de grootste chefs en wijnkenners van Nederland en is een wandelende culinaire
encyclopedie.

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50
Niet-cursisten: €10,-

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

6 januari 2019: De avond van de Jeugdliteratuur
Van prentenboek tot puberroman; tijdens de avond van de jeugdliteratuur belichten we het belang van lezen bij de
jeugd.
Recencent Jaap Friso van JaapLeest.nl gaat in gesprek met jeugdauteurs Mylo Freeman, Anna Woltz en Jan Paul
Schutte. Is jeugdliteratuur een venster op de wereld? Diversiteit, hoe bereik je dat? Is fictie zaligmakend of is nonfictie misschien een beter alternatief?
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50
Niet-cursisten: €10,-

—————————————————————
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Kortingen op activiteiten bij de bieb
20 februari 2019: De avond van de debutanten
Een nieuw initiatief van de bieb in samenwerking met boekhandel Dekker v.d. Vegt op een nieuwe
locatie: De Houtwerf. We halen deze avond
meerdere auteurs naar Nijmegen die recent
een debuut hebben uitgebracht. Op 1 januari
wordt bekend welke auteurs dit zijn.
Let op: deze activiteit vindt plaats bij De Houtwerf, Harteseweg 23 in Nijmegen.

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50
Niet-cursisten: €10,——————————————————————————
11 maart 2019: Auteurs aan het woord: Hugo Borst
De moeder van Hugo Borst lijdt sinds enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer en woont op een
gesloten afdeling in het Verpleeghuis. In Ma en Ach, moedertje volgen we haar dagelijkse leven en
dat van haar acht medebewoners. Van heel dichtbij schrijft
Borst over zijn moeders achteruitgang, maar ook over het
plezier in de bonte woongroep. Hij maakt zich kwaad over
de gigantische werkdruk van de verzorgenden in het
Verpleeghuis, en over de arrogantie van de zorgbestuurders. Vanavond vertelt hij hier over.
Hugo Borst (1962) is schrijver, redacteur, voetbalcriticus en
columnist voor AD en Esquire. Hij schreef onder andere de
bestsellers De Coolsingel bleef leeg, Over vaders en
zonen, Schieten op Volkert van der G., O,Louis, Ma en Ach,
moedertje.
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Kaartjes Lindenberg-cursisten: €10,Niet-cursisten: €12,50

Kortingen op activiteiten bij de bieb

25 maart 2019: Auteurs aan het woord: Tommy Wieringa
Tommy Wieringa vertelt over zijn boeken De heilige Rita en Dit is mijn moeder,
passend bij het thema van de Boekenweek De moeder de vrouw. Interviewer
Frouke Arns vraagt hem het hemd van het lijf over deze twee boeken.
Tommy Wieringa bracht het eerste deel van zijn jeugd door op Aruba. Op zijn
negende verhuisde het gezin terug naar Nederland. Naar eigen zeggen werkte hij
onder meer als aanstekerverkoper op de markt en als lokettist bij de spoorwegen.
Na de publicatie van drie romans kwam in 2005 de doorbraak naar een groter
publiek met de roman Joe Speedboot. Dit boek werd genomineerd voor vele
prijzen waarvan hij er ook een aantal gewonnen heeft. Voor televisie en radio schreef Wieringa een
aantal scenarios en verschillende hoorspelen en zijn werk verscheen onder meer in de Volkskrant,
Vrij Nederland en Rails. Wieringa was columnist bij de gratis krant De Pers en was sinds het voorjaar van 2013 columnist bij de Wegener-dagbladen. In mei 2018 werd bekend dat hij vanaf september van dat jaar Bas Heijne op zou volgen als columnist bij NRC Handelsblad. In 2007 is hij als
gastschrijver verbonden aan de TU Delft. Hij schreef in 2010 het dictee voor het Groot Dictee der
Nederlandse Taal en in 2014 het boekenweekgeschenk.
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €10,Niet-cursisten: €12,50
————————————————————————————————————————–—————————————————
10 april 2019: De Johannes-Passion ontrafeld

Bij de mateloze populariteit van de Matthäus stond de Johannes-Passion altijd wat in de schaduw.
Heel terecht komt daar de laatste jaren verandering in, en krijgt ook dit meesterwerk van Bach de
aandacht die het verdient.
De ‘Johannes’ is anders: feller, gedurfder en met enorme emotionele contrasten. Reden genoeg om
ook deze compositie door Jeroen Swarte van de KlankZaak eens uitgebreid te laten ontrafelen.
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €5,Niet-cursisten: €7,50
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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 breekt de tent af.
Niet in combinatie met andere kortingen
Theatergroep Kwatta
Daalseweg 262

Jabber 6+

6523 CD Nijmegen

6 okt 2018 t/m 18 nov 2018

(024) – 3600588
Sommige vogels bouwen een nest en willen daar altijd blijven. Andere vogels
hebben geen rust en vliegen steeds weer af en aan. Flierefluiters, dwaalgasten,
binnenvetters, gelukszoekers en holbewoners. Maar wat gebeurt er als vreemde
vogels elkaar ontmoeten. Kunnen ze met elkaar praten? Kunnen ze elkaar verstaan?
Vinden ze elkaar vreemde vogels? Vechten ze elkaar het nest uit? Of dromen ze
dezelfde dromen en maken ze ruimte voor elkaar?

www.kwatta.info

Jabber is een voorstelling over vier vogels en één nest, in een taal die niemand kan
verstaan. Jabber is een jabbertalkopera voor de hele familie die, zoals het hoort bij
vogels, geheel wordt gezongen.

De Familie van Niele breekt de tent af 6+

14 dec 2018 t/m 03 mrt 2019
De Familie van Nielie, een splinternieuw gezin, woont sinds kort met elkaar onder
één dak. Samen met een hond, een varkentje, oma en een filosoof in de kast.
Het is winter, iedereen heeft het koud, Jonathan is jarig en dan…. gebeurt er iets
waardoor de zon gaat schijnen en de Familie van Nielie zich plotseling in het
hartje van de zomer bevindt. Maar de Familie van Nielie is niet alleen.
Als een groot gevaar dreigt, lijkt Jonathan de enige die de familie kan redden.
Maar waar is hij gebleven? Kan iets tegelijkertijd echt en niet echt zijn? Bij de
Familie van Nielie weet je het maar nooit. Geen wonder dat ze verzeild raken in
een wereld waar in de winter de zon altijd schijnt, robots een hart hebben, oma’s
geheimzinnige missies krijgen en niets is wat het lijkt.
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De Familie van Nielie is een vierluik over een kersvers samengesteld gezin. Avontuurlijk
muziektheater voor de hele familie (vanaf 6 jaar), bomvol liedjes, live muziek en poppen.

Cursisten van De Lindenberg kunnen met flinke kor ng genieten van verschillende concerten van Het Geld‐
ers Orkest in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Op vertoon van je cursistenpas mag je twee kaar‐
ten tegen het CKV‐tarief van € 10,‐ p.p. bestellen (2de rang‐ kaarten). De kor ngsprijs is excl. de ser‐
vicekosten 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

Hannes Minnaar speelt Brahms’ Tweede pianoconcert
Zondag 7 oktober 2018
De Vereeniging, 14.15 uur (inleiding 13.15 uur)
Martin Sieghart dirigent
Hannes Minnaar piano

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

Oosterse sferen met Sheherazade
Zaterdag 24 november
De Vereeniging, 20.15 uur (inleiding 19.15 uur)
Antonello Manacorda dirigent
Antje Weithaas viool
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Kortingen op concerten van Het Gelders Orkest

Kerstconcert Beethoven Negen
Donderdag 20 december
De Vereeniging, 20.15 uur, inleiding 19.15 uur
Claus Peter Flor dirigent
Ilse Eerens zang
Rosanne van Sandwijk zang
Marcel Beekman zang
Erik Caves tenor
Andrew Schroeder zang
Nederlands Concertkoor
Toneelgroep Oostpool

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

Nieuwsjaarsconcert met Pacho Flores
Zondag 6 januari
De Vereeniging, 14.15 uur, inleiding 13.15 uur
Christian Vásquez dirigent
Pacho Flores trompet
——————————————————————————————————————————————

Less is more
Zaterdag 19 januari
De Vereeniging, 20.30 uur
Bas Wiegers dirigent
Lavinia Meijer harp
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Kortingen op concerten van Het Gelders Orkest
Wagners ode aan de verboden liefde
Zaterdag 2 februari
De Vereeniging, 20.15 uur, inleiding 19.15 uur
Ben Glassberg dirigent
Kelly God sopraan
———————————————————————————–——————
Mozart, je zou maar een wonderkind zijn (5+)
Zondag 17 februari
De Vereeniging, 11.00 uur, instrumententuin 10.00 uur
Pieter-Jelle de Boer dirigent
Edwin Rutten verteller

————————————————————–———————————————————————————————————————————-—

Dvoráks Celloconcert met Pablo Ferrández
Donderdag 28 maart
De Vereeniging, 20.15 uur, inleiding 19.15 uur
Alpesh Chauhan dirigent
Pablo Ferrández cello

13

Kortingen op concerten van Het Gelders Orkest

A tribute to James Bond
Vrijdag 17 mei
De Vereeniging, 20,15 uur
Diego Navarro dirigent
Christina Ramos zang
Esther Ovejero zang
Fran Léon zang

———————————————————————————————————

Flor dirigeert de Negende van Sjostakovitsj
Zondag 26 mei
De Vereeniging, 14.15 uur, voorprogramma Groot Gelders Haydn
Orkest 13.00 uur
Claus Peter Flor dirigent

—————————————————————————–————————————————————————————————————————-
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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
10% korting op alle afdrukken uit eigen huis
(m.u.v. lopende acties of aanbiedingen)
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