TheaterCafé ‘De Mix’
55+ familie en vrienden

Vanaf januari t/m april 2022 zijn er diverse
TheaterCafé De Mix middagen in het
Zeeheldentheater in Den Haag.
Ontmoetingen met elkaar, klassieke muziek,
reisverhalen/lezingen, jazz- en wereldmuziek.
Heerlijke hapjes, drankjes en soep
uit alle windstreken.

Kijk voor het programma en de tickets op:
www.zeeheldentheater.nl
Toegang: € 12,50 incl. koffie/thee/hapje
Ooievaarspas: 50% korting
Streaming: € 6,25
Studenten: € 6,25

TheaterCafé ‘De Mix’
55+ familie en vrienden

Programma vanaf januari t/m april 2022

Zondag 3 april

Zondag 10 april

15.30 uur tot 17.30 uur
New French Touch : Ruud
Pennings (gitaar), John Baltus
(gitaar), Ed Bouwens (bas) en
Hans van der Maas (accordeon).
Het repertoire van New French
Touch bestaat uit gypsy jazz,
jazzstandards met een frans
jazzsausje, bossa nova en ook
de valse musette komt aan bod.
Uiteraard spelen ze alles met
een New French Touch.

15.30 uur tot 17.30 uur
Woodstreet Big Band is het
oudste nog spelende jazzorkest
uit Den Haag (1972), met
zangeres Natascha de Jong en
dirigent Stanislav Mitrovic.
De Woodstreet Big Band speelt
een uniek Haagse Beat meets
Jazz repertoire maar ook
jazz klassiekers die de band
in de afgelopen 50 jaar heeft
gespeeld.

15.30 uur tot 17.30 uur
Pandit Ashok Pathak is een
beroemd Sitar- & Surbahar
speler en componist. Hij komt
uit een oude Indiase familie van
musici. Ashok Pathak wordt
begeleid door een Tabla speler.
Ellis Mensinga, voormalig
conservator van het Museon,
geeft een introductie over zijn
familiegeschiedenis en over de
Indiase klassieke muziek in het
algemeen.

Zondag 17 april

Zondag 15 mei

Zaterdag 12 februari

15.30 uur tot 17.30 uur
Muziektheater Briza speelt ‘75
jaar Vrijheid & mijn familie’.
Briza vertelt familieverhalen uit
WOII en ook over verzetshelden
als George Maduro, Anton de
Kom en Ru Paré. Daarbij speelt
Briza liedjes van o.a. Willy
Derby. Lou Bandy, klassieke
muziek, eigen muziekimpressies
en korte scenes met als
hoogtepunt natuurlijk de
bevrijding!

15.30 uur tot 17.30 uur
Ensemblezang met (v.l.n.r.)
Catelijn van Berkel, Rosalie de
Kloe en Meia Oei
Klassieke muziek uit alle
windstreken, van J.S. Bach tot
Selga Mence gezongen door
studenten van het Koninklijk
Conservatorium Den Haag en
Utrechts Conservatorium.

Check de website voor
eventuele wijzigingen i.v.m.
corona.

Koop de tickets online: www.zeeheldentheater.nl
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