Nijkerk

Kunstbus Nijkerk
Programma seizoen 2022

Kunstbus Nijkerk volgt de Corona richtlijnen van de overheid
Distributieplaatsen van dit programma en aanmeldingsformulier zijn:
UVV Nijkerk, Frieswijkstraat 97, 3861 BK Nijkerk
Dorpshuis ‘t Veense Hart in Nijkerkerveen
Bibliotheek in Nijkerk
Dorpshuis De Stuw in Hoevelaken

Nieuwjaarsconcert

Tentoonstelling

Musical Meets Opera

Carel Willink,
Mathilde en Fong Leng

Vrijdag 7 januari 2022

Woensdag 2 februari 2022

De Doelen, Rotterdam
Duur 20.15 - 22.15 uur
Prijs € 74,00 p.p. incl. garderobe en drankje
Toprang (parterre en frontring)

Kasteel en Oranjerie, Ruurlo

Prijs € 69,00 p.p. incl. consumpties en lunch
in de Oranjerie

Vertrek bus vanaf Nijkerk 17.45 uur
Vertrek bus vanaf Hoevelaken 18.05 uur

Vertrek bus vanaf Nijkerk 9.15 uur
Vertrek bus vanaf Hoevelaken 9.35 uur

Omschrijving
De loper wordt uitgerold voor sopraan Katrien
Baerts, tenor Jonathan Andrew Hume en zangeres
Alice Fearn. De verlichting wordt aangeknipt voor
het orkest en er wordt ruim baan gemaakt voor
dirigent Dirk Brossé. De vijfde editie van Musical
Meets Opera komt eraan.

Omschrijving
Deze dagtrip voert u naar het idyllisch gelegen Kasteel
Ruurlo. Bij aankomst drinken we eerst een kopje
koffie/thee in de sfeervolle Oranjerie. Daarna lopen
we naar het 520 meter verderop gelegen kasteel.
U krijgt een inspirerende lezing over de bijzondere
kunstcollectie van het kasteel. Vervolgens kunt u het
oeuvre van kunstschilder Carel Willink bewonderen.
Hij wordt gezien als een belangrijk schilder van het
magisch realisme, een schilderstijl die met licht, kleur,
vorm en diepte een vervreemdende sfeer schept.

In deze speciale Nieuwjaarseditie komt het
beste van twee muzikale werelden samen. Een
gloednieuw programma met de mooiste songs
en de gevoeligste aria’s door een internationale
topcast en het Rotterdams Philharmonisch Orkest
in grote bezetting. De feestelijkste manier om het
nieuwe jaar te beginnen. Gelukkig 2022!

Eén van Willinks echtgenotes was de excentrieke en
kleurrijke Mathilde de Doelder. Zij droeg kleding van
Fong Leng, die in de jaren zeventig furore maakte met
extravagante creaties. In het kasteel zijn vijf jurken
van deze Chinees-Nederlandse modeontwerpster
tentoongesteld.
Na het bezoek aan de tentoonstelling wandelen we
terug naar de Oranjerie, waar ons een lekkere lunch
wacht. Verzadigd en verkwikt keren we huiswaarts.
Er zijn leenrolstoelen beschikbaar als u moeite
heeft om de 520 meter af te leggen. U kunt op het
aanmeldingsformulier aangeven of u hier gebruik
van wilt maken.

Opera

Musical

Puccini’s La Bohème

Amélie

Dinsdag 8 maart 2022

Donderdag 24 maart 2022

Vertrek bus vanaf Nijkerk 18.45 uur
Vertrek bus vanaf Hoevelaken 19.05 uur

Vertrek bus vanaf Nijkerk 18.00 uur
Vertrek bus vanaf Hoevelaken 18.20 uur

Omschrijving
Heel wat bezoekers hebben het theater snotterend
verlaten na een opvoering van Puccini’s La
Bohème. Het meeslepende liefdesverhaal is een
van de succesvolste opera’s uit de geschiedenis.
Kenmerkend voor deze opera is de meesterlijke
balans tussen komedie en dramatiek. En natuurlijk
de prachtige, onvergetelijke melodieën. Het
verhaal vertelt ons over de arme dichter Rodolfo
die verliefd is op het naaistertje Mimi. Zij lijdt echter
aan een dodelijke ziekte. Na een korte scheiding
wordt het stel herenigd. Lang duurt dit geluk niet;
Mimi sterft in de armen van haar Rodolfo.

Omschrijving
Beleef het schitterende verhaal van Amélie
Poulain nu in het theater. Morssinkhof Terra
Theaterproducties toverde de beroemde Franse
film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain om tot
een indrukwekkende musicalproductie. Natuurlijk
ontbreekt de ontroerende muziek van Yann Tiersen
niet!

Kunstlinie, Almere
Aanvang 20.15 uur
Prijs € 65,00 p.p. incl. pauzedrankje
Eerste rang

Deze indrukwekkende opera wordt uitgevoerd
door Italiaanse topsolisten, het koor en orkest van
de Nationale Opera van Odessa. Er werken 120
zangers, muzikanten en technici aan mee. Er is
boventiteling bij deze opera.

Theater De Spiegel, Zwolle
Duur 20.00 - 23.00 uur
Prijs € 50,00 p.p. incl. pauzedrankje
Eerste rang

De musical vertelt het verhaal van de Parijse
Amélie (Christanne de Bruijn). Als kind leefde ze
immer in haar eigen fantasiewereld en sloot zich
af van haar leeftijdgenoten. Nu ze volwassen is,
leeft ze een eenvoudig leven als serveerster in een
Parijs café. Ze geniet van de kleine dingen, zoals
het breken van het suikerlaagje op een crème
brûlée. Als ze een klein schatkistje vindt in haar
huis besluit ze om andere mensen meer liefde en
geluk te bezorgen. Dat doet Amélie geheel op haar
eigen manier. Tijdens haar missie wordt ze plots
zelf verliefd.

Corona maatregelen
Wij volgen de Corona richtlijnen van de overheid. Op dit
moment is het noodzakelijk dat u uw Corona-toegangsbewijs
(QR-code) toont bij het instappen van de bus. Zonder QRcode kunnen wij u helaas niet meenemen. Wij vragen u een
zelf meegebracht mondkapje te dragen, zowel in de bus
als bij binnenkomst in de theaters. Op uw zitplaats kunt u
uw mondkapje afdoen. Mocht het uitstapje niet kunnen
doorgaan vanwege gewijzigd Corona-beleid van de overheid
of doordat het theater/museum de voorstelling annuleert
of uitstelt, dan doen wij ons uiterste best om het betaalde
deelnamebedrag terug te krijgen. Een garantie kunnen wij
echter niet geven.
Voor wie is de Kunstbus Nijkerk bestemd?
Vijftigplussers uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken zijn
welkom. Rollators en opvouwbare rolstoelen kunnen met
de bus mee. Wij vragen rolstoelgebruikers om zelf voor een
begeleider te zorgen die u de bus in/uit helpt en de rolstoel
duwt. De bus brengt u veilig naar de voorstelling en weer
terug.

Wanneer weet ik of de voorstelling doorgaat?
Vlak na de sluitingsdatum van vrijdag 26 november 2021
ontvangt u bericht of de voorstelling doorgaat; of u al een
plaats in de bus heeft; of dat u op de wachtlijst staat. U
ontvangt dan ook alle details van de reis.
Wanneer wordt het deelnamebedrag geïncasseerd?
Vlak na de sluitingsdatum van vrijdag 26 november 2021
wordt het deelnamebedrag geïncasseerd. Dat is zo vroeg
nodig omdat wij uw gereserveerde plaats vooraf met de
theaters moeten afrekenen. Alleen zo zijn we verzekerd
van plaatsen. Het deelnamebedrag bestaat uit de busreis,
fooi voor de chauffeur en toegangskaart. Eventuele
extra’s staan vermeld bij de desbetreffende voorstelling.
De toegangskaarten worden in de bus op weg naar
de voorstelling uitgereikt door een begeleider van het
Kunstbusteam.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u
deze laten terugboeken. U heeft daarvoor een uniek
machtigingskenmerk nodig. Dit kenmerk staat in de
bevestigingsbrief die u van ons ontvangt.

Spelregels
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst
verwerkt. Er zijn 50 zitplaatsen in een bus. Melden zich
minder personen aan, dan gaat de reis naar de voorstelling
niet door. Melden zich meer dan 50 personen aan, dan
komen zij op een wachtlijst. De ervaring leert dat de
mensen op de wachtlijst een redelijke kans hebben toch
mee te kunnen.

Waar kan ik opstappen?
Op het aanmeldingsformulier kunt u invullen waar u op wilt
stappen. Er zijn twee opstapplaatsen:

Hoe kan ik mij inschrijven?
Dit programmablad bevat een aanmeldingsformulier, dat u
kunt invullen en opsturen naar:

En natuurlijk geldt ‘samen uit, samen thuis’. U wordt na de
voorstelling weer netjes afgezet bij de opstapplaats.

UVV Nijkerk
Ter attentie van Kunstbus Nijkerk
Frieswijkstraat 97
3861 BK Nijkerk
Met dit aanmeldingsformulier geeft u UVV Nijkerk tevens
een eenmalige machtiging om het deelnamebedrag af te
schrijven van uw rekening.
Tot wanneer kan ik mij inschrijven?
Wij moeten uiterlijk op vrijdag 26 november 2021 van u
weten of u mee wilt. U kunt dit alleen schriftelijk (via het
aanmeldingsformulier) aan ons doorgeven.

Bezoek- en postadres
UVV Nijkerk, Frieswijkstraat 97
3861 BK Nijkerk
Telefoon:
033 - 246 01 15
E-mail:
kunstbus@uvv-nijkerk.nl
Website:
www.uvv-nijkerk.nl

1. in Nijkerk voor &/entree (UVV en bibliotheek),
Frieswijkstraat 97
2. in Hoevelaken ter hoogte van Dorpshuis De Stuw aan de
Kantemarsweg

Belangrijk
Wanneer u zich heeft aangemeld, maar verhinderd bent,
kan het reeds betaalde bedrag niet worden teruggegeven.
Wel kunt u iemand anders in uw plaats laten meegaan.
Gebruikt u een rollator of rolstoel en/of bent u slechthorend, vermeld dit dan op het aanmeldingsformulier.
Speciale verzoeken kunt u ook op dit formulier vermelden.
Deelname aan Kunstbus Nijkerk is op eigen risico.
Wanneer een reis naar een voorstelling door overmacht
niet kan doorgaan, dan is Kunstbus Nijkerk c.q. UVV Nijkerk
niet aansprakelijk.

UVV: Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk
Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk, daar staat
de Unie van Vrijwilligers voor. Samen met heel veel
betrokken vrijwilligers, zorgt de UVV ervoor dat (oudere)
plaatsgenoten actief betrokken blijven bij het leven van
alledag. Wij bieden praktische hulp, mogelijkheden om
lekker te bewegen en bovenal gezelligheid. Wij zijn actief
binnen de gemeente Nijkerk (kernen Nijkerk, Hoevelaken
en Nijkerkerveen).

