
Meer informatie 

& kaarten

Op 15, 16 en 17 januari 2016 vindt in bijna 40 theaters in 

Nederland de eerste editie plaats van het BankGiro Loterij 

Theaterweekend. Een mooie aanleiding om (hernieuwd) 

kennis te maken met het theater of andere genres te 

ontdekken. In Theater De Nieuwe Kolk zijn er dit weekend 

zes voorstellingen geprogrammeerd met elk een entree 

Daarnaast zijn er veel gratis toegankelijke activiteiten, 

praatprogramma Beleef Live!

Meer informatie & kaarten

Kaarten voor de voorstellingen in de Rabo Zaal en de Grote Zaal zijn allemaal voor 
slechts € 10,- per stuk te boeken via dnk.nl / 088-0128550 (ma t/m za 10.00 - 17.00 uur). 
Ook boekt u hier uw tafel voor de Theater-tapas. Het open huis en de muziekoptredens 
zijn vrij toegankelijk.

dnk.nl
nationaaltheaterweekend.nl

ontdek, ervaar & beleef 
Theater De Nieuwe Kolk, Assen 



Cultuur-

portaal

Grote Zaal Rabo Zaal Theatercafé Theaterfoyer Kunsten-

centrum

Hele 

pand

Bibliotheek

Assen

Yellow 

Shoes
19.00-20.30 uur

Dit trio brengt 
grote hits van 
uiteenlopende 
artiesten terug tot 
de essentie. Klein 
en sfeervol.
vrij entree

Barrage 8
20.00-21.50 uur

Of het nu Mendelssohn is 
of Metallica, folksongs, 
pop, bigband klassiekers of 
latin jazz; het internationale 
strijkersensemble Barrage 
gaat geen stijl uit de weg. 
Ondersteund door live 
drums, percussie en elek-
tronische beats en krachtige 
videobeelden.
entree € 10,- / boek via dnk.nl

Sven Ratzke

Starman
20.30-22.50 uur

Geïnspireerd door de songs van 
David Bowie creëert de theatrale 
alleskunner Sven Ratzke een kame-
leontisch alter ego: Starman. Ratzke 
brengt unieke interpretaties die 
klinken als één grote, ontroerende 
liefdesverklaring gericht aan 
muzikale duizendpoot Bowie. 
entree € 10,- / boek via dnk.nl

Aphranova
21.50-23.30 uur

De vijfkoppige Gronings/
Drentse band Aphranova 
bestaat slechts een jaar 
en brengt een mix van 
zelfgeschreven jazz, soul 
en popsongs. De band 
was o.a. te zien in de 
North Sea Jazz Club, op 
Bevrijdingsfestival Drenthe 
en het Preuvenement. 
vrij entree

Cabarestafette
20.00-22.15 uur

Laat u verrassen door jonge 
cabarettalenten en zie mis-
schien wel dé grote nieuwe 
cabaretsensatie! Met drie 
uiteenlopende acts, virtuoze 
presentatie en muziek van 
Pica DJ is een prikkelende 
avond gegarandeerd. 
entree € 10,- / boek via dnk.nl

Zazí

Supernova
20.30-21.50 uur

Zazí bestaat uit Dafne Holtland, 
Margriet Planting en Sabien 
Bosselaar. Het trio zingt 
meerstemmig en bespeelt daarbij 
een grenzeloos spectrum aan 
instrumenten.
entree € 10,- / boek via dnk.nl

Theater-

tapas
18.00-19.30 uur

Geniet van een proeverij van 
hoofdgerechten geserveerd 
op een ‘toneeltje’. Muzikale 
begeleiding: Jazzuzzy.
€ 14,50 indien vooraf geboekt, 
tijdens weekend € 17,50 p.p.

Jazzuzzy
17.30-20.00 uur
Muzikaal combo dat 
vooral rustige jazz 
brengt, maar ook 
uitstapjes maakt naar 
blues en latin.
vrij entree

The Package
22.00 - 23.15 uur
Harmonische 
samenzang door trio, 
dat ook viool, banjo en 
contrabas bespeelt.
vrij entree

Beleef Live!
15.00-17.30 uur

In een intieme 
theatercafé-setting, 
ontvangt en 
interviewt journalist 
en Assenaar, 
Angelique van 
Os, diverse gasten 
zoals cabaretier Jan 
Beuving, de dames 
van Zazí en de jazzy 
familie Hoorweg. We 
sluiten culinair af 
met Tasty Jazz.
vrij entree

Rond-

leiding
14.00 & 15.00 
& 16.00 uur

Ontdek 
onverwachte 
kanten van 
het pand 
tijdens de 
theatrale 
rondleiding!
ter plekke 
aanmelden, 
vol = vol

Quiz
13.30 & 15.00 & 
16.00 uur

Pak de Ipad en speel 
de spannende en 
uitdagende quiz in 
de Bibliotheek.
vrij entree

Roy 

Sipma /

Josie 

Miller
13.00-14.15 uur

Jonge Drentse 
singer-songwriters 
pakken het podium.
vrij entree

Basix 

World class 
vocal pop
14.00-15.50 uur

Wat deze Denen met
uitsluitend hun stembanden 
als gereedschap neerzetten, 

Ze beheersen allerlei 
genres, van pop en r&b 
tot jazz, soul en rock. 
Ze zingen spectaculair 
eigen werk en brengen 
schitterende, vernieuwende 
arrangementen van bekende 
nummers.
entree € 10,- / boek via dnk.nl

Iep! (7+)
14.30-15.40 uur

Deze familievoorstelling is 
gebaseerd op het bekroonde boek 
van Joke van Leeuwen. Ook de 

Viegeltje zal velen heugen. De 
Volkskrant over het stuk: “Ottolien 
Boeschoten en Gerold Guthman 
kiezen voor de kracht van de 
verbeelding met middelen als 

houten vogelhuisjes.” (****) 
entree € 10,- / boek via dnk.nl

Denysha 

Sihasale /

Ilse Noorman

14.45 uur

Jonge Drentse singer-
songwriters pakken het 
podium. 
vrij entree

Sharon Eileen /

Nadua & Moísha

15.40-16.30 uur 

Jonge Drentse singer-
songwriters pakken het 
podium.
vrij entree

Knutselen 

voor Kids
13.00-14.00 uur

Knutsel je gek! Kom 
gezellig voor de 
voorstelling van Iep! 
knutselen.
vrij entree voor bezoe-
kers Iep!

Quiz 
13.30 & 15.30 uur
Pak de Ipad en speel 
de spannende en 
uitdagende quiz in 
de Bibliotheek.
vrij entree

Workshop

Ik word 

beroemd (8+)

14.30-15.30 uur
Kom op deze 
middag lekker 
toneelspelen en leer 
de basistechnieken 
van het acteren.
Gratis, aanmelden via 
bibliotheekassen.nl
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