
 

   

Seizoen 2019—2020 

Kortingen voor cursisten van  

Lindenberg Cultuurhuis 2022-2023 



 

 

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 cursuspas 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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Korting op voorstellingen bij de Lindenberg 

Op alle professionele voorstellingen in de Lindenberg geldt een korting van € 2,- op de entreeprijs op ver-
toon van je cursuspas. (De 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 
via delindenberg.com/theater.  

Lindenberg Cultuurhuis 
Ridderstraat 23 
6511 TM 
Nijmegen  
024—327 39 11 
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Korting op activiteiten bij de bieb 

Cursisten van de Lindenberg krijgen korting bij evenementen van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Jullie 
betalen nu de ledenprijs! Alle activiteiten worden gehouden in Bibliotheek de Mariënburg in Nijmegen. 

Kaarten voor deze evenementen zijn te koop via de site van de bieb: www.obgz.nl. Bij het online reserv-
eren kies je bij het afrekenen voor de optie ‘Ticket de Lindenberg’. 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  

6 december 2022 | 20:00 uur | Optimistische woede: Literair collectief  
Fixdit on tour 

Kwestie van tijd, hoor je vaak als het gaat om gendergelijkheid in de literatuur. 
Vrouwelijke auteurs zijn overal. Maar anno 2022 is de literaire canon nog altijd 
overwegend mannelijk (en wit), winnen vrouwen minder literaire prijzen en 
worden leeslijsten op scholen gedomineerd door boeken van mannen. 
Schrijverscollectief Fixdit wil dat veranderen. Fixen. Vanuit optimisme en 
bondgenootschap. In het zinderende Manifest ‘Optimistische woede: Fix het 
seksisme in de literatuur’ geven elf Fixdit-auteurs hun visie op gender(on)
gelijkheid en vastgeroeste aannames over schrijverschap en literatuur. 

Met dit manifest in de hand brengen Fixdit-auteurs Jannah Loontjes 
en Shantie Singh een prikkelend programma. Zij dragen voor uit het 
manifest én uit eigen werk. Ook gaan ze met elkaar en met het 
publiek in gesprek over de thema’s uit het manifest. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: € 6- 

Niet-cursisten: € 8,- 
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28 februari 2023 | 20:00 uur | Verdriet in woorden vangen: schrijvers over rouw 

Tijdens deze avond staan verschillende uitingen van 
rouw centraal. Rouw ontziet niemand, ongeacht 
rangen en standen, maar hoe we ermee omgaan kan 
flink verschillen. Schrijvers James Worthy, Tatjana 
Almuli en Lotte de Schouwer zijn vanavond te gast, zij 
schreven alle drie een boek over rouw. 

Boeken en kunst kunnen veel steun bieden in het 
rouwproces, via herkenning of doordat iemand de 
woorden en beelden vond voor waar jij zelf niet bij 
kon. Daarnaast biedt het maakproces voor de 
schrijver/kunstenaar in rouw ook een bepaalde 
houvast. Wat betekenden boeken en kunst voor de 
schrijvers tijdens hun eigen maak- en rouwproces?   

 

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: € 10,- 
Niet-cursisten: € 12,50,- 

 

 

——————————————————————————–———————— 

3 april 2023 | 20:00 uur | Boekenproeverij 

Je kent het vast wel, je loopt in de bieb of de boekhandel, en hebt geen idee welk boek je moet kiezen. 
Tijdens de Boekenproeverij op maandag 3 april in Bibliotheek De Mariënburg krijg je leestips van 
boekenexperts. 

Tijdens de Boekenproeverij neemt een boekenpanel op het podium in de bieb plaats. Het panel bestaat uit 
boekverkoper van Dekker v.d. Vegt, een literatuurwetenschapper van de Radboud Universiteit en een 
medewerker van Bibliotheek Gelderland Zuid. Zij zullen enthousiast vertellen over hun favoriete boeken. 
Boeken die al enige tijd geleden zijn gepubliceerd, maar opnieuw aandacht verdienen. Oftewel, de 
‘pareltjes’ uit de collectie van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Of juist de nieuwste boeken die extra 
aandacht verdienen. Leeskringleden en andere 
leesliefhebbers kunnen deze avond inspiratie opdoen. 

De presentatie is in handen van stadsdichter Heidi Koren. 
Na afloop krijgen de bezoekers een boekje mee naar huis 
met de titels die deze avond zijn besproken, plus een groot 
aantal aanvullende leestips. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €6,- 

Niet-cursisten: €8,- 
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https://www.obgz.nl/agenda/Boekenproeverij-27sep.04042022.html
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13 November 2022 | 15.30 uur (voorprogramma 14:30 uur) | Filmmuziek 
The Gadfly en Othello  
 
Phion duikt in de wereld van de films. Niet de glitter en 
glamour van Hollywood maar de rijke filmtraditie van de 
Sovjet-Unie uit de vorige eeuw. Het orkest speelt onder 
leiding van Maxim Rysanov filmmuziek van de drie bekendste 
Sovjet-componisten. Luister naar muziek die Chatsjatoerjan 
componeerde bij Othello en Prokofjevs noten bij de nooit 
voltooide film gebaseerd op de novelle Pique Dame van 
Poesjkin. Maar de belangrijkste plek in dit programma is voor 
de muziek die Sjostakovitsj componeerde voor de film The 
Gadfly (de horzel) met de beroemde Romance.  

De muziek uit The Gadfly wordt geïllustreerd met beelden uit 
de film in een vrije bewerking van videokunstenaars Jurjen 
Alkema en Andrea 

 

Programma 

Chatsjatoerjan   Muziek voor de film Othello van 
 Sergei Yutkevich (1956) 

Prokofiev   Muziek voor de nooit voltooide film Pique dame van 
 Mikhail Romm (1937) 

Pauze  

Sjostakovitsj   Muziek voor de film Ovod (The Gadfly)    
    van Aleksandr Faintsimmer (1955) 

 

Korting op concerten van Phion 

Cursisten van de Lindenberg kunnen met flinke korting genieten van verschillende concerten van Phion in 
Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Op de website van De Vereeniging selecteer je de optie 
’Lindenbergcursisten’ om tegen het  gereduceerde tarief van € 12,50 te bestellen (3de 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. Vergeet niet je 
cursistenpas mee te nemen naar het concert!  Phion 

Velperplein 19 
6811 AH Arnhem  
085 – 023 08 00  
www.phion.nl  

https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/


 

   

——————————————————————————–———————— 

15 januari 2023 | 14.15 uur |  Nieuwjaarsconcert met Dvořák & Kodály 

 

Phion viert dit seizoen Nieuwjaar in Oost-Europa, met een 

veelheid aan melodieën die reiken van de Oostzee tot diep in 

de Balkan. Natuurlijk ook klassieke composities van 

grootheden als  Dvořák, Liszt en Kodály. Henrik Schaefer, een 

ervaren en vakkundig dirigent, bekend als juryvoorzitter van 

‘Maestro’ en directeur van de Folkopera Stockholm, leidt hij 

het orkest met veel plezier in dit feestelijke concert.  

 

Henrik Schaefer Dirigent 

Met speciale gasten: Slobodan Trkulja & Balkanopolis 
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20 December 2022 | 20:15 uur (inleiding 19:15 uur) | Kerstconcert met 
Mahlers Derde symfonie 
 
Phion, kerst en Mahler zijn drie begrippen die je bijna in één adem kunt 
noemen. Het orkest heeft een mooie traditie opgebouwd om met kerst één van 
Mahlers symfonische werken uit te voeren. De voorloper van 
Phion, de Arnhemse Orkest Verenging o.l.v Martin Heuckeroth, 
speelde in 1903 in Musis Sacrum als eerste orkest in Nederland 
Mahler, met zijn Derde symfonie. Nu Musis Sacrum 175 jaar 
bestaat is er weer gekozen voor dit monumentale werk. Phion 
vraagt voor dit alles een groot dirigent. Met zijn meer dan 
veertig jaar ervaring is Claus Peter Flor dat ten voeten uit. 

 

Claus Peter Flor  Dirigent 

Katarina Bradić  Mezzosopraan 

Concensus Vocalis koor 

Nationaal Kinderkoor  

Nationaal Jongenskoor 
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10 februari 2023 | 20:15 uur (voorprogramma 19:15 uur) | Symfonische Oriënt met Aylin Sezer 
en Nai Barghouti 

 
Reis met Phion mee naar de Oriënt. De muziek die daar klinkt is van een betoverende schoonheid 
en rijkdom. Exotisch, maar tegelijkertijd met onverwachte en verrassende raakvlakken met de 
‘westerse’ muziek. Zo zingt de Turks-Nederlandse mezzosopraan Aylin Sezer Sheherazade van 
Ravel, geïnspireerd op 1001 Nacht. De Palestijnse Nai Barghouti vertolkt liederen van de 
Egyptische componist Abdel Wahab. Deze liederen werden oorspronkelijk gezongen door Umm 
Kulthum, de beroemdste zangeres die Egypte ooit gekend heeft, en de Libanese ster Fairouz. 
Beiden waren in de vorige eeuw in het hele Midden-Oosten levende legendes. 

 

Aylin Sezer   Sopraan  

Nai Barghouti   Zang 

 

Programma 

Debussy    Nuages en Fêtes uit Trois Nocturnes 

Abdel Wahab    Inta Omry (oorspronkelijk gezongen door Umm Kulthum) 
Abdel Wahab    Sakan Al-Layl (oorspronkelijk gezongen door Fairouz) 

Pauze 

Ravel    Shéhérazade   

Bartók    Danssuite  

 



 

   

 

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 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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Op vertoon van je cursuspas krijg je korting bij de 

volgende winkels. 

 

Korting bij winkels 


