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Kerstconcert  

met Henk Poort  
en Grootkoor

Operette 

Wenen * New York *
Parijs

Musical

Les Misérables
Museum/dagtrip  

Ton Schulten

Donderdag 15 december 2022
Theater de Spiegel in Zwolle
Duur: 20.00 - 22.15 uur
Prijs: € 49,50 p.p. incl. garderobe
Rang: 1e rang

Vertrek bus vanaf Nijkerk 18.10 uur
Vertrek bus vanaf Hoevelaken 18.30 uur

Kom alvast in de Kerststemming!
Het is inmiddels een traditie geworden. In 
december genieten jaarlijks vele mensen van de 
befaamde Grootkoor kerstconcerten. Kom alvast in 
de kerststemming met zanger Henk Poort. Samen 
met Grootkoor Zwolle (groot gemengd koor) en 
met pianist Rob van Dijk, vertolken ze de grootste 
kerstklassiekers aller tijden. Laat u betoveren door 
de magie van kerst en geniet samen. De dirigenten 
van deze avond zijn Etty van der Mei en Nan van 
Groeningen van Grootkoor Zwolle.

Poort is een bariton. Hij heeft een klassieke zang- 
opleiding gevolgd aan het Sweelinck Conser- 
vatorium in Amsterdam. Hij won nog tijdens zijn 
zangopleiding het Cristina Deutekom Concours. 
Poort zong bij diverse Europese operahuizen, zoals 
in Ulm en Krefeld. Hij deed gastoptredens voor 
bijvoorbeeld De Nederlandse Opera, de Deutsche 
Oper am Rhein, het Hessische Staatstheater in 
Wiesbaden, de Nationale Reisopera, de VARA  
(Opera-matinee in het Amsterdamse Concert- 
gebouw). Poort was medejurylid bij het muziek- 
programma Una voce particolare. Poort nam ook 
deel aan een theatertournee door heel Nederland 
met De 3 Baritons (Marco Bakker, Ernst Daniël 
Smid en hijzelf).

Zaterdag 7 januari 2023
Goudse Schouwburg in Gouda
Duur: 20.00 - ca. 22.30 uur
Prijs: € 53,00 p.p. incl. drankje en garderobe
Rang: 1e rang

Vertrek bus vanaf Nijkerk 18.10 uur
Vertrek bus vanaf Hoevelaken 18.30 uur

Het mooiste uit operette én musical!
WENEN * NEW YORK * PARIJS - Neujahrskonzert, 
luidt 2023 feestelijk in met pareltjes uit de Weense, 
Amerikaanse én Franse operette, waarbij de cancan 
natuurlijk niet mag ontbreken! Ook hoogtepunten uit 
de beroemdste musicals passeren de revue.

Het groot orkest van De Nationale Operette wordt 
enthousiast geleid door de vermaarde maestro Jeroen 
Weierink. De zang wordt vertolkt door voortreffelijke 
solisten die hun sporen op internationale podia 
ruimschoots hebben verdiend: sopraan Wilma 
Bierens, tenor Arnold Bezuyen en bariton Bert 
Simhoffer. Bijzonder is dat zij ooit samenwerkten 
bij de voormalige Hoofdstad Operette! Een vocaal 
ensemble – bestaande uit aanstormende talenten 
– werkt dit seizoen ook mee. Het ballet zorgt – met 
dansen van choreografe Tessa Wouters – in een 
sprookjesachtig decor voor een oogverblindend 
totaalplaatje. 

Woensdag 22 februari 2023
Kunstlinie in Almere
Duur: 20.00 - 23.00 uur
Prijs: € 72,00 p.p. incl. garderobe
Rang: 1e rang

Vertrek bus vanaf Nijkerk 18.30 uur
Vertrek bus vanaf Hoevelaken 18.50 uur

De legende is terug!
Het verhaal over vriendschap, vrijheid en liefde 
keert terug naar Nederland. Beleef de klassieker 
nu als nooit tevoren met een geheel nieuw decor 
en een Nederlandse sterrencast!

Het verhaal speelt zich af in Frankrijk in een tijd 
van onrust, armoede en oneerlijkheid. Na 19 
jaar gevangenschap lijkt Jean Valjean zijn vrijheid 
tegemoet te gaan. Javert helpt hem uit de droom 
en laat hem weten aan welke voorwaarden hij 
de rest van zijn leven moet voldoen. Om hieraan 
te ontsnappen verscheurt Jean Valjean zijn 
vrijlatingsbrief en neemt een nieuwe identiteit 
aan. Door de jaren heen bewijst hij een goed 
persoon te zijn en probeert hij zijn verleden achter 
zich te laten. Lukt het Jean Valjean om uit handen 
te blijven van de geobsedeerde Javert, die hem 
koste wat kost wil bestraffen voor het breken met 
de voorwaarden?

Les Misérables, een legendarisch, maar vooral 
zeer aangrijpend en tijdloos verhaal. Geschreven 
door Victor Hugo. Een musical die je gezien moet 
hebben!
 

Woensdag 29 maart 2023
Ootmarsum (City of Art)
Duur: dagprogramma/ca. 17.30 weer thuis
Prijs: € 57,00 p.p. 

Vertrek bus vanaf Nijkerk 9.00 uur
Vertrek bus vanaf Hoevelaken 9.20 uur

Omschrijving
We starten met koffie/thee en gebak in Hotel 
Deventer, gevolgd door een bezoek aan Museum 
Ton Schulten. Daarna is er een lunch in Restaurant 
’t Pläske (2 minuten lopen vanaf het museum) en 
tot slot kunt u rondwandelen door het mooie en 
compacte Ootmarsum. De bus zal rond 16.00 uur 
weer vertrekken richting Nijkerk/Hoevelaken.

Ton Schulten is een groot Nederlands schilder. 
Geboren als zoon van een bakker in Ootmarsum 
groeide hij op in een katholiek middenstandsgezin 
met zes kinderen. Vanaf 1956 bezocht hij de 
Academie voor Kunst en Industrie in Enschede, 
waar hij in 1962 cum laude afstudeerde als  
grafisch ontwerper en vormgever. Na carrière 
gemaakt te hebben in de reclamewereld besloot 
Schulten in 1989 zich geheel te gaan wijden aan 
de schilderkunst. Hij ontdekte in 1992 het Twentse 
coulisselandschap als inspiratiebron, nadien 
werd zijn werk meer figuratief. In 2004 kreeg de 
enigszins expressionistische schilderstijl van Ton 
Schulten een zekere mate van erkenning, door 
zijn kenmerkende stijl. Schulten werkt in zijn 
geboorteplaats Ootmarsum, waar ook ‘Museum 
Ton Schulten’ is gevestigd dat een overzicht van 
zijn werk biedt. 



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).

Bezoek- en postadres
UVV Nijkerk • Frieswijkstraat 97 • 3861 BK  Nijkerk

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.  

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.  

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

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 12 september 2022 van u weten 
of u mee wilt. U kunt dit alleen schriftelijk (via het 
aanmeldingsformulier) aan ons doorgeven.   

Wanneer weet ik of de voorstelling doorgaat?
Vlak na de sluitingsdatum van 12 september 2022 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 12 september 2022 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 Kunstbus-team. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze 
laten terugboeken. 

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

1. in Nijkerk bij UVV voor &/entree, Frieswijkstraat 97
2.  in Hoevelaken ter hoogte van Dorpshuis De Stuw aan de 

Kantemarsweg

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

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.

Telefoon:
033 - 246 01 15

E-mail:
kunstbus@uvv-nijkerk.nl

Website:
www.uvv-nijkerk.nl


