Kortingen voor
cursisten van de
Lindenberg

Seizoen 2017—2018

WOORD VOORAF
Nijmegen, augustus 2017

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. Voor reserveringen en informatie bel: 024-3273737.

De Lindenberg
Ridderstraat 23
6500 AN
Nijmegen
Reserveringen: 024 327 37 37
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 2016/2017). Niet in combinatie met andere
kortingen. Hiervoor selecteer je het ticket waarbij ‘Lindenbergpas’ staat vermeld.
LUX Nijmegen is in het jaar 2000 ontstaan uit een fusie tussen filmhuis Cinemariënburg en debatcentrum & podium
O42. Naast zes filmzalen met de mooiste, meest verrassende en belangrijkste films die in Nederland te zien zijn,
biedt LUX een uitgebalanceerd programma van vlakkevloertheater, dans, muziek, spraakmakende debatten, festivals
en events. Ook herbergt het arthouse een café-restaurant met grootsteedse allure en een actieve, creatieve
Verhuur afdeling.
Meer informatie over de voorstellingen kun je vinden op www.lux-nijmegen.nl
Lux Nijmegen
Marienburg 38-39
6511 PS Nijmegen
Kassa: 0900 5894636
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

21 september: Het jaar van Mondriaan tot Dutch Design
In 2017 wordt de 100ste verjaardag van internationale kunststroming De Stijl en 100 jaar vernieuwing in
kunst, architectuur en design gevierd.
Een feest van grote en kleine tentoonstellingen. Kunsthistorica Walda Bosman-Kok laat je hernieuwd kennismaken met de kunstenaars
en hun werken uit De Stijl en vertelt over de tentoonstellingen die je
niet mag missen.

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €5,Niet-cursisten: €7,50

———————————————————————————————————————
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27 september: Wim Daniels vraagt
In boeken zie je vaak specifieke interesses van schrijvers terugkomen. Een fascinatie waar ze graag over vertellen.
In onze bibliotheek nodigen bekende auteurs zélf hun gasten uit om het gesprek aan te gaan over een onderwerp:
van waanzin tot culinaire literatuur. De avonden zijn soms luchtig, soms serieus en met de nodige humor. Maar
boeken staan altijd centraal!
De interesse van Wim Daniëls is duidelijk:
taal. Deze bekende columnist goochelt met
woorden en pakt je in met ijzersterke taalobservaties. Zijn berg aan kennis brengt hij
op een heldere en humoristische over. Wie
nodigt hij uit?

Foto: Heidi Wils
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50
Niet-cursisten: €10,-

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

24 oktober: Arzbach, Brunt en Smit
Nico Arzbach en Roland Brunt, gitarist en saxofonist van popgroep De Dijk, treden op met verhalenverteller Peter
Smit.
Samen brengen ze een ode aan Jan Wolkers. Met liedjes van hun laatste cd en hits van de enthousiast ontvangen
albums Zeilen op een vreemde zee en Nieuw Gezicht. De nummers worden aangevuld en ingeleid met grappige
anekdotes en mooie verhalen van Wolkerskenner Smit.
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €10,Niet-cursisten: €12,50

———————————————————————————————————————————————————————————————————
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Kortingen op activiteiten bij de bieb
20 februari: Roos Schlikker vraagt
In boeken zie je vaak specifieke interesses van schrijvers terugkomen. Een fascinatie waar ze graag
over vertellen. In onze bibliotheek nodigen bekende auteurs zélf hun
gasten uit om het gesprek aan te gaan over een onderwerp: van
waanzin tot culinaire literatuur. De avonden zijn soms luchtig, soms
serieus en met de nodige humor. Maar boeken staan altijd centraal!
Goede schrijvers proberen de gekte vaak op te zoeken, het buitenissige, de diepste wensen en angsten van hun personages. Met een
moeder die aan een bipolaire stoornis lijdt, ziet Roos het als haar
missie om aandacht te vragen voor depressie en psychiatrische aandoeningen. Daar (be)vraagt ze de ideale gast voor.

Foto: Fjodor Buis
Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50
Niet-cursisten: €10,————————————————————————————————————————

18 april: Abdelkader Benali vraagt
In boeken zie je vaak specifieke interesses van schrijvers terugkomen. Een fascinatie waar ze graag
over vertellen. In onze bibliotheek nodigen bekende auteurs zélf hun gasten uit om het gesprek aan
te gaan over een onderwerp: van waanzin tot culinaire literatuur. De avonden zijn soms luchtig,
soms serieus en met de nodige humor. Maar boeken staan altijd centraal!
Abdelkader Benali kreeg als auteur diverse prestigieuze literaire prijzen. Met TV-serie 'Chez Benali'
en het kookboek Casa Benali kwam er in 2016 één passie van Benali extra in de spotlights. Kun jij al
bedenken met wie Benali vanavond in gesprek gaat over de kruisbestuiving tussen eten en literatuur?
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
Botje en €2,50 korting op de voorstelling De familie van Nielie barst van liefde op 23
december in de Stadsschouwburg (alleen mogelijk aan de kassa).
Theatergroep Kwatta
Daalseweg 262
6523 CD Nijmegen

Botje 4+

(024) – 3600588

30 sep t/m 26 nov 2017
Het Badhuis Nijmegen

www.kwatta.info

In het huis van mevrouw Botje gaat alles op zijn Botjes. De stofzuiger slaapt iedere
ochtend uit, de wasmachine heeft altijd honger en de luie stoel doet precies waar
hij zelf zin in heeft.
De telefoon, de wasmachine en de luie stoel komen in actie. Alleen de jurk van
mevrouw Botje vindt de broek wel aardig. Samen zorgen ze voor een bijzondere
ontknoping.

Botje is een voorstelling vol vreemde knopen en losse eindjes. Maar ook in een
wereld op zijn kop, komt alles op zijn pootjes terecht.

De Familie van Niele barst van liefde 6+

23 december 2017
Stadsschouwburg Nijmegen
Een splinternieuwe familie, met een nieuwe vader, een nieuwe moeder, een nieuw broertje, een
nieuwe zus, een nieuwe oma, een oude hond, een nieuw varken, kortom de Familie van Nielie,
die almaar groter en groter wordt.
Maar eerst gaat de Familie van Nielie op huwelijksreis. Naar Siberië natuurlijk, daar zijn beren en
ijskoude steppen. Of naar Venetië, daar wonen duizend katten en daar is het carnaval!
In de Familie van Nielie is alles mogelijk. Maar wat als er iets misgaat? Als dochter
Pam verdwijnt, de kattenmaffia opduikt, de filosoof zijn hoofd door een raam steekt, en
er tussen al dat nieuwe soms iets ouds en verdrietigs oppiept…
Dan barst de Familie van Nielie van liefde soms bijna uit elkaar.
De Familie van Nielie barst van liefde is het eerste deel van een spannend familieavontuur dat je vier jaar lang op de voet kunt volgen. Bomvol liedjes, live muziek en
poppen, in een wereld vol bouwstenen. De familie van Nielie is een muziektheater
familievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar.
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Kortingen op voorstellignen van Het Gelders Orkest

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 rang‐ 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

De spin die veel scheetjes laat (Kinderconcert 3+)
Zondag 8 oktober 2017
De Vereeniging, 15.00 uur (instrumententuin 14.00 uur)
Filemon Wesselink verteller
Clarinde Wesselink illustraties
Toek Numan compositie en arrangementen
Het Gelders Orkest

———————————————————————————————

Manacorda dirigeert Sibelius' Vijfde symfonie
Zondag 5 november
De Vereeniging, 14.15 uur, inleiding 13.15 uur
Antonello Manacorda dirigent
Maximilian Hornung cello
Cécile Huijnen viool
Adriessen Ricercare
rahms Concert voor viool, cello en orkest
Sibelius Symfonie nr. 5
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——

Ed Spanjaard dirigeert Tawfiq en Liszt
Zondag 10 december
De Vereeniging, 14.15 uur, inleiding 13.15 uur
Ed Spanjaard dirigent
Tawfiq Unificazione
Liszt Eine Faust Symfonie

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

————

Romantische Kerst met Griegs Pianoconcert
Woensdag 20 december
De Vereeniging, 20.15 uur, inleiding 19.15 uur
Antonello Manacorda dirigent
Marianna Shirinyan piano
Grieg Pianoconcert
Strauss Till Eulenspiegels lustige Streiche
Strauss Suite uit ‘Der Rosenkavalier’

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

Legendarisch nieuwjaar met Lakatos
Zondag 7 januari
De Vereeniging, 14.15 uur, inleiding 13.15 uur
Dirk Brossé dirigent
Roby Lakatos viool
Klassieke werken en Hongaarse volksmuziek
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100 jaar Bernstein met Liza Ferschtman
Vrijdag 2 februari
De Vereeniging, 20.15 uur, inleiding 19.15 uur
Christian Vásquez dirigent
Liza Ferschtman viool
Gershwin Cuban Overture (Rhumba)
Bernstein Serenade (After Plato's Symposium)
Ives Unanswered Question
Copland Suite uit Billy the Kid
Gershwin An American in Paris
———————————————————————————

Maestro Jules onthult: Griegs Pianoconcert
Zaterdag 10 februari
De Vereeniging, 20.15 uur
Jules van Hessen dirigent
Aidan Mikdad piano
Grieg Pianoconcert

————————————————————–———————————————————————————————————————————-—
De Vijfde van Mahler
Zondag 11 maart
De Vereeniging, 14.15 uur, Groot Gelders Mahler Orkest voorprogramma 13.15 uur
Antonello Manacorda dirigent
Ronald Brautigam piano
Mozart Pianoconcert nr. 25
Mahler Symfonie nr. 5
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————————————————————————–———————————————————————————————————-—————–
Mozarts betoverende klarinetconcert
Vrijdag 13 april
De Vereeniging, 20,15 uur, inleiding 19.15 uur
Bas Wiegers dirigent
Arno Stoffelsma klarinet
Ralph van Raat piano
MacMillan Cumnock Fair
Mozart Concert voor klarinet en orkest
Mendelssohn Symfonie nr. 3 'Schotse'
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Eerbetoon aan Debussy
Zondag 29 april
De Vereeniging, 14.15 uur, inleiding 13.15 uur
David Marlow dirigent
Jean Guihen Queyras cello
Fauré Pelléas et Mélisande Suite
Lalo Concert voor cello en orkest
Debussy Ibéria
Debussy La Mer
—————————————————————————

Alexeev vlamt met Symfonische dansen
Zaterdag 12 mei
De Vereeniging, 20.15 uur, inleiding 19.15 uur
Nikolai Alexeev dirigent
Alexander Melnikov piano
Rimski-Korsakov Ouverture Groot Russisch Paasfeest
Sjostakovitsj Pianoconcert nr. 1
Rachmaninov Symfonische dansen
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——————————————————————————————————————————————————————————————————
Slagwerkspektakel met Colin Currie
Zaterdag 26 mei
De Vereeniging, 20.15 uur, inleiding 19.15 uur
Christian Vásquez dirigent
Colin Currie slagwerk
Beethoven Egmont Ouverture
Roukens Percussion concerto; for solo percussion and large ensemble
Beethoven Symfonie nr. 3 'Eroïca'
———————————————————–——————————————————————

–——

Broer (Kinderconcert 8+)
Zondag 3 juni
De Vereeniging, 15.00 uur (instrumententuin 14.00 uur)
Alexander de Blaeij dirigent
Thijs Borsten arrangementen
Theater Sonnvanck
Het Gelders Orkest

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

Maestro Jules onthult: Beethoven Symfonie nr. 3 ‘Eroïca’
Vrijdag 8 juni
20.15 uur
Jules van Hessen dirigent
Beethoven Symfonie nr. 3 ‘Eroïca’
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Korting bij winkels

Op vertoon van cursuspas
Schreeven muziekinstrumenten B.V.

Pop & Classic
Plein 1944-24
6511 JC Nijmegen
T 024-3222129
www.schreeven.nl
ma: gesloten
di, wo, vrij: 10.00—18.00 uur
do: 10.00—21.00 uur
za: 10.00—17.00 uur
koopzondagen geopend!

Spincity
Plein 1944-24
6511 JC Nijmegen
T 024-3222129
www.schreeven.nl
ma: gesloten
di, wo, vrij: 10.00—18.00 uur
do: 10.00—21.00 uur
za: 10.00—17.00 uur
zondagen gesloten

Brass & Wood
Celsiusstraat 31
6604 CV Wijchen
T 024-3220068
www.schreeven.nl
ma: gesloten
di t/m vrij: 09.00—18.00 uur
za: 09.00 –17.00 uur
zondagen gesloten
10% korting op instrumenten en accessoires
5% korting op bladmuziek
(m.u.v. lopende acties of aanbiedingen)

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)

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)
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