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Centrum Mijdrecht
Meer dan 75 voorstellingen en optredens

1

Rabo Dichtbijfonds

11.00 - 17.00 uur

!
r
a
a
l
p
m
e
iU tneem ex

ZATERDAG 16 JUNI: STRAATTHEATERFESTIVAL DE RONDE VENEN
Dorpscentrum Mijdrecht
groot openluchttheater
tijdens 20e Straattheaterfestival

Zaterdag 16 juni is het de twintigste maal dat het Straattheaterfestival De Ronde Venen wordt gehouden.
Tussen 11.00 en 17.00 uur is het dorpscentrum van Mijdrecht die dag een openluchtpodium voor heel veel
straatkunstenaars.
Om 11.00 uur wordt het festival swingend en dansend geopend op het Raadhuisplein. Vanaf dat moment
kun je de hele dag genieten van de straattheatershows, die te vinden zijn op het Raadhuisplein, rondom de
winkelcentra De Lindeboom, De Passage en Bozenhoven en op diverse plaatsen in de Dorpsstraat.
Alle locaties liggen op loopafstand van elkaar en mede daarom staat het Straattheaterfestival De Ronde
Venen bekend om zijn intieme en ongedwongen sfeer. Struinend van de ene locatie naar de andere kom je
op straat ook nog eens van alles tegen… Zoals bijvoorbeeld twee sexy tuinkabouters, een dolkomische
fanfare, een charmante postbode, twee plantsoenendienst-medewerkers met ongeremde praatjes, levende
standbeelden, veel muziek, een onwillige huisdier-eigenaar en zijn kat die een smeerpoe(t)s blijkt te zijn en
nog veel meer!
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om een keur aan nationale en internationale professionele artiesten
naar De Ronde Venen te halen. Deze ‘crème de la crème’ van het straattheater - de meesten hebben prijzen
gewonnen op grote bekende festivals -, komt onder meer uit Spanje, Oostenrijk, België, Groot-Brittannië en,
natuurlijk, uit ons eigen land. Hun optredens worden zoals inmiddels gebruikelijk tijdens dit festival omlijst
met muziek, shows en demonstraties van een groot aantal lokale artiesten.
De unieke combinatie van professioneel straattheater met regionale culturele gezelschappen wordt mogelijk gemaakt door subsidies van gemeente De Ronde Venen, diverse landelijke en lokale culturele fondsen
en, zeker niet te vergeten: onze trouwe sponsors. Zij maken het mogelijk om vele lokale verenigingen en
individuele talenten, te midden van professionele artiesten, te laten optreden voor eigen publiek.
De 8.000 tot 10.000 festivalbezoekers die we ook dit jaar weer verwachten kunnen, terwijl ze genieten van
alle unieke straattheateracts, Mijdrecht tegelijkertijd ook nog eens beleven als het regionale koopcentrum
en centrum van bedrijvigheid waar het fijn wonen en toeven is.
Vorig jaar beleefden we een bruisend, stralend en zonnig festival. Ook dit jaar belooft het op het Raadhuisplein en in de straten daaromheen wederom een groot feest te worden. Dat Robert Vermaas wederom
als spreekstalmeester van de partij is, helpt daar zeker bij... Maar laten we ook de vele vrijwilligers die een
handje komen helpen niet vergeten!
Wil je alvast een voorproefje? Ga dan naar www.straattheaterdrv.nl en klik op de foto’s van de deelnemende
artiesten. En zorg dat je erbij bent op zaterdag 16 juni!

www.straattheaterdrv.nl
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Professionele artiesten
1. EL DIABOLERO MET ‘DIABOLIRIUM’
www.eldiabolero.com
El Diabolero komt naar Mijdrecht met zijn
adembenemende act ‘Diabolirium’, waarmee
hij vorig jaar op diverse festivals al veel succes
boekte. De bruisende acteur en jongleur Abraham Thill combineert clowneske humor met een
fenomenale manier van jongleren met diabolo’s.
Je weet af en toe echt niet wat je ziet… En elke
show is net weer even anders door het onuitputtelijke improvisatietalent van El Diabolero en de
verrassende interactie met zijn publiek.

3. BIG HAIR STRAATTHEATER SALON
www.bighair.nl
Muziek staat centraal in de Big Hair Straattheater Salon: een dag niet
gezongen is immers een dag niet geleefd. Maar ook het publiek speelt
een belangrijke rol in de act van Phil Budkiss,Trui Spijker, Sophie Hoen
en May-Jo-Li Lee. Een bezoek aan de (mobiele) salon van Big Hair is
genieten. ‘Pluk de dag’ is het motto van de vier muzikale artiesten, want
je weet maar nooit: ‘hair today, gone tomorrow.’ Een bezoek aan de
Straattheater Salon vergeet je dan ook niet gauw…

4. DE GROETEN MET ‘ZEIKWIJVEN & KAKMADAMMEN’

2. MINI-MUSICAL ‘BELLO EN HET BEEST’
www.deglazenkin.nl
‘Bello en het Beest’ is een
muzikaal avontuur van
Margo van de Linde en
Daniël van den Broeke.
Deze mini-musical gaat
over Anne-Marie van der
Veen, een supereigenwijs
meisje dat graag een
musicalster wil zijn en
na de zoveelste afwijzing
besluit om haar eigen musical te verzinnen. Met de
hulp van haar theaterdier
Bello en alle musicalliedjes die ze kent, maakt ze
haar eigen sprookje over
een meisje uit Holland dat
het helemaal maakt op
Broadway. Een echte familievoorstelling, die jong
en oud weet te boeien.
Meezingen mag!

www.degroeten.net
‘De Groeten’ is een Groningse
muziektheatergroep, die bestaat
uit Sanne Supèr, Berber de Vries
en Nina Boegschoten. In ‘Zeikwijven & Kakmadammen’ nemen
de drie dames hun publiek mee
naar de wereld waar we meestal
snel aan voorbijgaan: de wereld
van het openbaar toilet en van
de toiletjuffrouw. En zo laten
ze iedereen door een andere
wc-bril naar de wc-rol van de
vrouw kijken. En confronteren
ze op muzikale wijze de mensen
om hen heen met het denken in
wc-hokjes. Op Festival Buitenkans in Enschede, dat op 11 en
12 mei werd gehouden, won ‘De
Groeten’ met deze show in de categorie ‘Nieuw talent’ de eerste
prijs! Je vindt de dames bij hun
eigen toiletwagen.

5. HET MEUBILAIR MET DE ‘PERKY & FIDDLE SHOW’
www.hetmeubilair.nl
Perky en Fiddle zijn twee nogal ongewone kabouters. Zij reizen rond
met een waanzinnige, maar uiterst illegale show. Deze ritmische en sexy
act, waarbij het publiek wordt opgezweept, onthult een kant van het
kabouterleven waar maar weinig mensen iets van weten.
Het kost de twee undercover-kabouters zeer waarschijnlijk nogal wat
moeite om op hun speelplek aan te komen, maar wanneer dat toch is
gelukt gooien ze al gauw hun vermomming af. Perky en Fiddle blijken
twee sexy-kabouterdanseressen te zijn, die een pikante burlesquehow
opvoeren. Inclusief bloot kaboutervlees en de cancan. Totdat de politie
arriveert en de twee in een wilde achtervolging terechtkomen. Door
zeer ingenieuze transformaties weten ze echter toch de kabouterbeentjes te nemen…

6. NAKUPELLE MET ‘THE TRAP’
www.nakupelle.com
Nakupelle speelt ‘The Trap’. De Amerikaan Joe Dieffenbacher, die al
eens eerder in Mijdrecht heeft opgetreden, is de gekke komiek die
halsbrekende toeren uithaalt met een huishoudtrap. Zonder gesproken
tekst, maar met treffende mime en acrobatiek. Slapstick zoals we die
ook kennen van grootheden als Charlie Chaplin en Buster Keaton.
In ‘The Trap’ maken we kennis met een voormalig circusartiest, olifantenspringer en schnick-schnack-man. Er waren eens een plan, een
man, een plant… Technologie en natuur gaan de strijd met elkaar aan,
een sukkel raakt er ongelukkig tussen verzeild. Het levert sublieme
slapstick, excentrieke dans, merkwaardige ‘props’ en hilarische fysieke
komedie op. Uniek en ongewoon.

7. NIET VOOR DE POES THEATERPRODUCTIES MET ‘THEE, KOPJES EN SNORHAREN’
www.nvdp.eu
Een onwillige huisdiereigenaar en een kat die een smeerpoe(t)
s blijkt te zijn. Het kat-en-muis-spel van de danser en de
steltloper sleept je volledig mee in deze slapstick. Het is een
feest voor het oog. Of je nu 7 of 77 bent. Het perfect geordend
leventje van een man wordt wreed verstoord als er ineens
een huisdier bij hem op de stoep staat. Zijn geliefde orde en
regelmaat veranderen in chaos… Maar gaan daarna geruisloos
over in plezier. Spelenderwijs brengt de kat vreugde en lol in
het leven van de man. Soms heb je geen keus… Soms wordt
vriendschap gewoon in je schoot geworpen.
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8. RAMSHACKLICIOUS MET ‘YOUR NUMBER’S UP’

9. SYSTAIME D’ART MET ‘MR. RAMBOUR, LE FACTEUR D’AMOUR’

www.ramshacklicious.com

www.kami-kamu.be

Broer en zus Jack en Holly Stoddart vormen de kern van het gezelschap
Ramshacklicious: een heerlijk ongeregeld zooitje dat naar De Ronde
Venen komt met de nieuwe show ‘Your number’s up’.
Twee mysterieuze bewakers van een ‘Burton-esque’ stijl van leven (vernoemd naar de Amerikaan Tim Burton, tekenaar, producer en regisseur
van films waaronder ‘Edward Scissorhands’) hebben een zeer belangrijke
taak gekregen van een baas die zij nog nooit in levenden lijve hebben
ontmoet. Ze zijn verantwoordelijk voor een wonderlijke kaartmachine,
compleet met een digitaal display waarop de nummers verschijnen en met
luidsprekers erbovenop. Ze wachten nog op verdere instructies…
Ze hebben zelfs al zo’n tijd staan wachten dat zijn baard inmiddels op zijn
tenen hangt en haar haar een enorme warbos is geworden, zoals je dat
nog nooit hebt gezien. En ze weten eigenlijk niet eens waarop ze wachten…
Ze nodigen jou en andere mensen in het publiek uit om een nummer te
trekken en met hen te blijven wachten. Maar wat gebeurt er wanneer
jouw nummer aan de beurt is?

Mr. Rudy Rambour is een opgewekte, ‘besnorde’, rondbuikige en bovenal
charmante postbode. Hij brengt amoureuze briefjes en kaartjes rond , en belt
aan bij imaginaire deuren. Voor wie poetst hij in Mijdrecht zijn beduimelde
leesbrilletje?
In een handomdraai rolt de marionet Mr. Rambour met zijn originele, grappige liefdesact de rode loper uit voor geliefden, minnaars, jonge en oude
tortelduifjes.
De postbode geeft - na een inleidende improvisatie - één van de geliefden een
postkaart en vertelt daar wat over. Daarna moedigt hij aan tot een poëtische
vondst, zoals de mooiste verliefde blik sinds jaar en dag of een knipoog zoals
nog nooit werd gezien… En dan duwt hij een megafoon onder de lippen van
man- of vrouwlief voor het ‘moment surprême’…

10. THEATER GAJES MET ‘WANTED’
www.theatergajes.nl

11. VESSEUR & VAN ZANTEN MET ‘PLANTSOENENDIENST’
www.vesseurvanzanten.nl
Met hun plantsoenenwagen borstelen Vesseur & Van Zanten zich een
weg door het dorpscentrum van Mijdrecht. Misschien hebben ze zo nu
en dan wel wat ongeremde praatjes, maar ze wérken wel onder werktijd…
Natuurlijk zijn ze ook niet vergeten om hun pauze-bel mee te nemen.
‘Trring!’ betekent: tijd om op hun eigen wijze koffie te drinken of te
lunchen. En dan kunnen de twee medewerkers van de plantsoenendienst
meteen ook even lekker wegdromen over luxe vakanties en zo. Totdat de
bel weer gaat…

Maarten van den Berg, Christiaan Bloem, Norbert Busschers en
Joyce van Esch vormen samen Theater Gajes en zij spelen op het
twintigste Straattheaterfestival De Ronde Venen ’Wanted’, een
humoristische straatcartoon met een vleugje ware cowboyheroïek.
Na maanden van stof en ontberingen is een bende boeven het
dorp binnengetrokken en ze zijn toe aan wat afwisseling. Honger,
dorst en hun lange samenzijn maken dat ze simultaan reageren
op vele gebeurtenissen en toevalligheden die op hun pad komen.
Dit gebeurt soms met voorbedachten rade, maar vaak ook door de
spontane interactie met een toevallige passant.
De stad is met al haar aanlokkelijkheden onweerstaanbaar voor
hen. Op elke nieuwe plek die de drie manen op stelten aandoen
ontstaat een unieke voorstelling, waarbij de oude moeder op haar
paard altijd het laatste woord heeft.
‘Wanted’ verplaatst zich door de straten van het dorpscentrum, op
zoek naar de verloren gewaande vader van de familie. Het verhaal
wordt verteld in op zichzelf staande scènes, elk met een eigen
verhaallijn. Het is ook mogelijk de hele voorstelling te bekijken en
met het gezelschap mee te lopen tot aan de finale.

12. WVG-FANFARE MET ‘WVG ON WHEELS’ EN ‘WVG GOES TAPTOE’
www.wvg-fanfare.nl
Dit unieke gezelschap wordt door krukken en de liefde voor muziek op
de been gehouden. Leden van dit orkest speelden jaren aan de top, maar
de roem laat zo z’n sporen achter… Dit krakkemikkige orkest is een
markante verschijning op feesten, festivals of braderieën. Het brengt na
een chaotische aanloop een mini-concert, dat het publiek niet meer laat
bijkomen van het lachen.
De ‘WVG-Fanfare on wheels’ bestaat uit blinde, dove, manke en prettig
gestoorde muzikanten met een ‘beperking’ en deze ingrediënten staan
garant voor een uitermate humoristische voorstelling; geschikt voor jong
en oud.
De fanfare loopt, marcheert en is altijd in het gelid, nou ja, altijd… Dit
militaristische orkest loopt de taptoe op de vierkante meter. Versterkt
door een echt twirl-wonder lijkt het allemaal keurig in de pas te lopen,
maar schijn bedriegt. De leden van deze fanfare staan bekend om hun
eigenaardigheden. De schreeuwerige commandant, het verlegen twirlmeisje en de stoere soldaat vormen het decor voor een onvergetelijke
show. 		
foto’s gemaakt door en eigendom van jim van keulen

13. MIAOW PRODUCTIONS
MET ‘FENOMENARIUM’
www.miaowproductions.com
Saskia Thijs, Ben Buddhist en
Glenda Lanque van Miaow Productions komen naar Mijdrecht
met hun productie ‘Fenomenarium’. Midden in de economische
crisis zijn de eigenaren van het
Fenomenarium , Dolores en de
heer Twitchit, hun obscure collectie
van ‘freaks’ en prettig gestoorde
artiesten kwijtgeraakt. Ze zijn
weggelopen op zoek naar ander
werk. De twee besluiten dan
maar zelf te gaan optreden, er
zit niets anders op. Het resultaat
is een absurde en grappige show,
gespeeld voor een prachtig decor
dat een zekere mate van vergane
glorie verraadt… Kom ook kijken
naar de verrassende acts van het
‘Fenomenarium’, waaronder ‘De
dame met vier borsten’, ‘Half man,
half kip’, ‘Senor Rodrigues, de
Latijns-Amerikaanse Fakir’ en de
bizarre ‘Siamese Tweeling’.
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14. GROMIC MET ‘TEDERHEID VAN DE LACH’
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15. POPPENTHEATER WIM NOORDEGRAAF MET ‘LEKKER BUITEN SPELEN’
www.poppentheater.nl

www.themagomicshow.com
Wanneer hij optreedt, is de lieve clown Gromic een man van weinig
woorden. In plaats van veel te praten, laat Gromic zijn innemende
persoonlijkheid en de tedere verscheidenheid van visuele komedie aan
het woord. Hij gebruikt ook slechts een paar simpele attributen om
hilarische optredens te creëren.
Volgens Michaël Gueulette, de man achter Gromic, is de komediant
geïnspireerd door de lange traditie van de Europese clowns en magie.
Vloeiend in de universele taal van de lach was Gromic gecreëerd om
een internationaal publiek van alle leeftijden en culturen gelukkig te
maken. Hoe goed dat gelukt is, kun je zelf gaan bekijken in de Mijdrechtse straten…

16. COMPANIA M+M MET ‘CHE! KES -KE ÇE?’
www.vimeo.com/maxirivas
Een beetje magie, jongleren, een dwerg, twee stoelen, een danser… of
een ballerina? Dat zijn de ingrediënten van de show ‘Che! Kes -Ke Çe?’
van Compania M+M.
Een clown die zijn neus heeft verloren tijdens de uitvoering van een
aantal acrobatische capriolen wil alles doen om in contact te komen met
het publiek. Daarvoor opent hij zijn rode kist vol onverwachte attributen, die hij overal met zich meeneemt.
Veel improvisatie zorgt er volgens de makers Maximiliano Rivas en
Maite Rivera Carbonell vervolgens voor dat niemand tijdens deze show
meer kan ophouden met lachen…

Poppenspeler Wim Noordegraaf werkt met tien handpoppen vanuit een klassieke, reizende poppenkast. Hij speelt
lieve, leuke voorstellingen voor kinderen van vijf tot twaalf jaar over prinsesjes, zeldzame vogels en goedgemutste
toverheksen. Zelf zegt hij daarover : “Ik houd van grappige verhalen. Spannend voor de jongens en romantisch
voor de meisjes.”
Een paar voorbeelden van zijn voorstellingen, waarvan hij er drie in Mijdrecht speelt:
Zeldzame vogels: Met spanning wordt uitgekeken naar de fraai fluitende zeldzame vogel. Deze legt een ei achter
het gordijn. De heks heeft zin in kip met appelmoes en vangt de vogel…
Prinses Anneke: Prinses Anneke is per gouden koets op weg naar de poppenkast. Maar wel in de gedaante van
een kikker. Na langdurig zoenen verandert het diertje in prinses Anneke. Maar lijkt zij niet heel erg op de heks?
Deborah: De televisiekok wordt verliefd op assistente Deborah. Dat ziet de heks niet zitten en zij stuurt het mooie
keukenhulpje ver weg. De heks koopt ook nog een trouwjurk, maar dankzij het publiek loopt het goed af…
Nachtegaal aan de Nijl: We belanden (per vliegtuig!) in Egypte en ontmoeten een mummie. Egypte blijkt ook het
land te zijn van de zangeres Oem Kalsoem. De deelname aan een playbackshow gaat goed, maar vraag niet hoe!
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2 Raadhuis

Programma en plattegrond
1

11.00 - 17.00 uur
Mijdrecht
Begin
tijd

2

Raadhuisplein

Nicole

3

3

2

Diabolirium

12:45

4

Che! Kes -Ke Çe?
the Trap 7. NVDP steltendans

13:00 40. Zumba for Kids

5

14. Gromic (ES)

13:30 1. Abraham Thill (AT)
13:45

one-man comedy

14:15

sexy tuinkabouters 12:30

14:30 12. WVG Fanfare

8. Miaow Productions (BE)
vergane glorie

15:15 28. GVM`79 Acrogym
acrobatische gym

15:45 1. Abraham Thill (AT)
diaboloshow

16:00
16:15

Diabolirium

16:30 27. Fortnight
Swingband

De Turfschippers
5. Het Meubilair
sexy tuinkabouters
16. M+M Company (ES)

6

komische show
Che! Kes -Ke Çe?
35. Shantykoor

13:15
13:30

Broadway
absurde humor

De Turfschippers

6

lekker buiten spelen
12. WVG Fanfare

doldwaze muziek

15:15

volksmuziek

Uithoorn's popkoor 15:30 14. Gromic (ES)
8. Miaow Productions (BE)

15:45

one-man comedy

vergane glorie

16:00 8. Ramschacklicious (GB)
Fenomenarium 16:15
absurde humor

37. Viribus Unitis

16:30

Your number's up

pop fanfaremuziek 16:45
17:00

11:00

4. De Groeten

Dorpsstr
Zeikwijven en 11:15

Kakmadammen 11:30

26. Djembikkels

11:45

Afrikaans ritme 12:00
12:15
Zeikwijven en 12:30

Bozenho
Kakmadammen 12:45

26. Djembikkels

13:00

Afrikaans ritme 13:15

13:30

4. De Groeten

Zeikwijven en 13:45
14:15

33. Masongo

mini-musical 15. Poppentheater
Broadway

Begin
tijd

Kakmadammen 14:00

a capello folk pop

Diabolirium 15:00 30. Jack Valentijn
24. Da Capo's Popkoor

van Yperen

demonstratie

soulmuziek 14:15 2. Bello en het Beest
14:30

Dorpsstraat

demonstratie 4. De Groeten

Your number's up 23. Capoeira Uithoorn

Fenomenarium 13:45 22. Braq
14:00

5

De Passa

mini-musical 15. Poppentheater

diaboloshow 14:45

35. Shantykoor
the Trap

a capello folk pop 23. Capoeira Uithoorn

night of the ROM 13:00 8. Ramschacklicious (GB)

thee, kopjes & snorharen 1. Abraham Thill (AT)

14:45 6. Nakupelle (GB)
15:00

5

12:45

34. ROM-koor

sexy tuinkabouters 25. D-F!NE

demonstratie 7. NVDP steltendans

Trendshop/HEMA

11:45 22. Braq
12:15 2. Bello en het Beest

5. Het Meubilair

Diabolirium 5. Het Meubilair

14:00 29. Horangi Taekwondo

6

Bozenhoven

11:30

doldwaze muziek 12:00

thee, kopjes & snorharen

13:15

4

De Passage

leerling/mini-majorettes 11:15

39. VIOS opleidingsorkest

komische show

Begin
tijd
11:00

38. VIOS

diaboloshow 16. M+M Company (ES)

12:15

De Lindeboom

one-man comedy 12. WVG Fanfare

12:30 6. Nakupelle (GB)

16:45
17:00

1

Rechthuis

14. Gromic (ES)

11:45 1. Abraham Thill (AT)

15:30

Dorpsstraat

7. NVDP steltendans

11:30
12:00

4

Straattheaterfestival De Ronde Venen 2012

10:45 31. Jazz en Showballet
11:00 Officiële opening
11:15

3 Dorpsstr

West-Afrikaanse ritmes 14:30
14:45

lekker buiten spelen 4. De Groeten

Plus diverse
www.straat
Zeikwijven en 15:00

23. Capoeira Uithoorn

demonstratie
15. Poppentheater

lekker buiten spelen

Kakmadammen 15:15

33. Masongo

15:30

West-Afrikaanse ritmes 15:45

12. WVG Fanfare

16:00
doldwaze muziek 16:15

4. De Groeten

16:30

Zeikwijven en 16:45
Kakmadammen 17:00

Naast deze optredens komt u op straat diverse andere artiesten tegen, zoals:
een Belgische uiterst charmante postbode, twee zussen uit Vinkeveen als levende standbeelden, blues boogie muziek,
rauwe cowboys op stelten, de plantsoenendienst, een doldwaze fanfare, een haarsalon, en twee sexy tuinkabouters
Kinderen kunnen zich tussen 12:00 en 16:00 uur laten schminken bij De Lindeboom

A.Kamp
30-mei-2012
Programmering16juni2012
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Lokale en regionale artiesten en gezelschappen
21. BERT SUTTORP MET ‘BLUES BOOGIE’

22. ZANGGROEP BRAQ

23. CAPOEIRA UITHOORN

Bert Suttorp is een blues-, boogie- en R&R-pianist met niet voor niets
de bijnaam ‘The Pusher‘. Hij valt namelijk op door zijn torpedo-achtige
pianospel…
Vorig jaar speelde hij tijdens het festival in de Dorpsstraat en dat is hem
zo goed bevallen dat hij ook dit jaar met zijn ritmische klanken weer
van de partij is.

De zeskoppige zanggroep Braq
heeft een breed repertoire aan
bekende en minder bekende
pop- en folksongs. Die brengen ze
in verschillende samenstellingen
en vaak meerstemmig. A capella
of begeleid door piano, gitaar of
accordeon.

Capoeira is een unieke sport, waarbij acrobatiek, muziek en gevecht
maar ook dans samen komen. Het is een afro-braziliaanse gevechtskunst, die word beoefend door twee spelers in een cirkel. In deze cirkel,
beter bekend als roda, wordt het spel gespeeld door twee capoeirista’s.
Het spel dat ze spelen, is een sierlijke melange van bewegingen. Hoge
schoppen afgewisseld met lenige grondbewegingen zorgen ervoor
dat deze combinatie van schijnbewegingen, aanvallen en verdediging
prachtig is om te zien. Leden van Capoeira Uithoorn verzorgen deze
spectaculaire demonstratie.

24. DA CAPO’S POPKOOR

www.capoeirasou.eu

Da Capo’s Popkoor uit Amstelhoek en Uithoorn zingt met 60 enthousiaste
koorleden nummers uit alle popgenres van de laatste veertig jaar. Het
optreden onder leiding van dirigent Floor van Erp en pianist Colijn Buis
zal ook dit jaar wederom spetterend en geweldig zijn.
www.popkoor.nl

25. SOULKOOR D-FINE
Het soulkoor D-FINE uit Uithoorn
bestaat uit enthousiaste vrouwen
tussen de 18 en 45 jaar, die de
soul- en Motown-muziek een
warm hart toedragen. ‘Zingen en
swingen’ is hun motto. Het koor,
met maximaal 39 leden, zingt
doorgaans 3- of 4-stemmig onder
begeleiding van dirigente Julia
Scepanovic.
Onlangs trad een groot aantal leden van D-FINE op in de Amsterdam Arena, tijdens de concerten
van De Toppers op 17, 18 en 19
mei. Zij maakten deel uit van het
voor die gelegenheid samengestelde Voedselbank-koor.
www.soulkoor.nl

26. DJEMBIKKELS MET
AFRIKAANSE PERCUSSIE
“Met Afrikaanse percussie, oftewel djembé, kun je je heerlijk
uitleven. Bezig zijn met ritme
en muziek zorgen ervoor dat
je alle zorgen vergeet. Djembé
spelen is meer dan alleen ‘maar’
muziek maken.”
Dat zegt Kelsie Ruis uit Aalsmeerderbrug. Hij behoort tot
de Djembikkels, een groep uit
De Ronde Venen en omgeving
die met veel plezier bestaande
traditionele Afrikaanse trommelritmes spelen en daar een
eigen draai aan geven.
www.djembikkels.nl

30. JACK VALENTIJN
Singer/songwriter Jack Valentijn uit Mijdrecht zingt al veertig jaar met
The Jolly Jokers in heel Nederland. Maar, net zoals vorig jaar, gaat hij nu
solo tijdens het Straattheaterfestival van De Ronde Venen. Met liedjes
die hij zelf maakte over De Ronde Venen en misschien ook wel over uw
dorp!
Luister en zing mee, dat is plezier voor twee…

33. MASONGO
Een enthousiaste groep mensen,
die swingende West-Afrikaanse
ritmes spelen.
www.masongo.nl

27. FORTNIGHT SWING BAND
Verfrissend, verkwikkend en verrassend... Zo ervaart u het optreden van de 20-koppige FortNight Swing Band, de
Big Band van De Ronde Venen!
Hedendaagse hits worden afgewisseld met big-band- klassiekers en evergreens: een tijdloos en gevarieerd repertoire
van blues-, swing-, rock- maar ook pop-, soul- en disconummers zorgen voor herkenbaarheid en een volle dansvloer.
www.fortnightswing.nl

28. ACROGYM VAN GVM ‘79
Acrogym-beoefenaars geven een schitterende demonstratie van hun
kunnen.
GVM`79 is zeker geen onbekende in De Ronde Venen. Kijkt u ook eens
op de website van deze vereniging, het zal u aangenaam verrassen!
www.gvm79.nl

31. JAZZ- EN SHOWBALLET NICOLE
Verschillende groepen met in totaal zo’n 150 ‘artiesten’, voornamelijk
kinderen en tieners, voeren korte jazzdansen in diverse stijlen uit. Een
genot om naar te kijken, voor alle ouders en grootouders, maar ook
voor alle andere jazzballetliefhebbers uit De Ronde venen en voor
iedereen die in de stemming wil komen voor een gezellig straattheaterfestival.
Kom wel op tijd voor een plaatsje vooraan op het Raadhuisplein!
www.showballetnicole.nl

34. ROM-KOOR MET OPERETTEMUZIEK
Het Regionaal Operette- en Musicalkoor vierde vorig jaar het zilveren
jubileum met een geweldige uitvoering van de operette ‘Im Weissen
Rössl’, voor deze gelegenheid omgedoopt tot ‘Het Witte Ros’.
De vereniging bestaat uit zo\’n 45 enthousiaste leden en wordt gedirigeerd door Ferdinand Beuse en begeleid door Rosite van der Woude.
Het ROM-koor, zoals de vereniging gemakshalve wordt genoemd, heeft
al vele operettes en musicals uitgevoerd en concerten gegeven. Maar
daarnaast heeft het koor ook gewoon leuke melodieën op het repertoire staan. Dus kom, luister en zing mee.
En leden? Ja, natuurlijk kunnen ze die nog gebruiken… Vooral mannenstemmen zijn meer dan welkom!
www.romkoor.nl

29. HORANGI TAEKWONDO
MIJDRECHT
Taekwondo is een sport voor
iedereen!
Jong en oud van Horangi
Taekwondo uit Mijdrecht
vertonen tijdens een uitdagende
demonstratie hun kunsten van
deze Olympische dynamische
Koreaanse zelfverdedigingsport.
www.horangi.nl

32. KNUTSELCLUB
‘KINDEREN HELPEN
KINDEREN’ SCHMINKT
Natuurlijk kun je je weer laten
schminken tot echte straatartiest.
Het schminken wordt dit jaar wederom, zoals inmiddels de traditie
is, verzorgd door vrijwilligers van
de Knutselclub ‘Kinderen helpen
kinderen’.
De vergoeding die de Stichting
Straattheater De Ronde Venen
geeft aan de knutselclub wordt
overgemaakt het Liliane Fonds.
http://kinderenhelpenkinderen.
gethost.nl
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35. SHANTYKOOR DE TURFSCHIPPERS MET ZEEMANSLIEDEREN
Gevoelige en vrolijke zeemansliederen brengen De Turfschippers op een
enthousiaste manier over op het publiek. Het zijn liederen met een traan
en een lach. Kom ook en zing uit volle borst mee!
www.deturfschippers.nl

38. VIOS OPLEIDINGSORKEST
Ook het VIOS Opleidingsorkest speelt zaterdagmorgen bij De Lindeboom. Bij VIOS kun je vanaf 7 jaar deelnemen aan de gratis MusicKidz
en vanaf ongeveer 9 jaar les krijgen op een blaasinstrument. Je wordt
dan met het landelijk gehanteerde ‘raamleerplan’ opgeleid voor het
A-diploma fluit, saxofoon of koperinstrument. De lessen vinden plaats
in kleine groepen of individueel en in no-time ga je ook al gezamenlijk
met je mede-aspirantmuzikanten oefenen in het Opleidingsorkest. Na
het behalen van het A-diploma ga je repeteren met de blazers van de
Show- & Marchingband en voordat je het weet kun je meelopen op
straat. Alle zaken met betrekking tot de opleiding van muzikanten worden behartigd door Margriet Lek. Zij is bereikbaar via opleidingen@
vios-mijdrecht.nl.
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36. SISTER ACT MET ‘LIVING
STATUES’
Sister Act wordt gevormd door
Rosanne en Laura Eilander, 20
en 17 jaar oud.
Rosanne doet het standbeelden
nu vijf jaar, en ze doet dit jaar ook
al voor de vijfde keer mee met
Straattheaterfestival De Ronde
Venen.
Laura doet het standbeelden nu
drie jaar, zij doet nu ook voor de
derde keer mee aan het festival
in Mijdrecht.
Sister Act is te bewonderen als
levend standbeeld, in zelf ontworpen kostuums. Ook dit jaar komt
u ze zomaar ineens tegen in het
dorpscentrum in Mijdrecht.

37. VIOS LEERLING- EN MINIMAJORETTES
Vanaf begin 2012 heeft VIOS een wedstrijdafdeling voor de majorettes.
Kom je zaterdagmorgen ook bij De Lindeboom kijken hoe leuk het is
om majorette bij VIOS te zijn?
VIOS heeft nu drie majorette-teams. Je kunt al vanaf 6 jaar majorette
zijn. Je start als leerling en zodra je de basisvaardigheden voldoende
onder de knie hebt, kom je in het derde team en ga je mee naar wedstrijden. Al naar gelang je vorderingen promoveer je naar het tweede
en uiteindelijk naar het eerste team.
Alle majorettezaken worden behartigd door Chantal de Groot. Zij is
bereikbaar via majorettes@vios-mijdrecht.nl.

39. ZUMBA FOR KIDS MET J-SPORTS
Onder de inspirerende leiding van John Rooseman geven de jonge dames
van J-Sports een demonstratie Zumba.
In 2009 begon het met een groep enthousiaste moeders, maar al spoedig
wilden de kinderen ook meedoen aan de Zumba.
Laat je meevoeren door deze swingende dans!
www.j.sports.nl
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Professionele artiesten
1. Abraham Thill (AT)

Fantastische show van diabolotechniek, clowning, komedie en theater

2. Bello en het Beest

Een eigenwijs meisje dat haar eigen Broadway-musical maakt

3. Big Hair Straattheater Salon

Zit je eenmaal op de kruk dan maak je deel uit van de Big Hair familie

4. De Groeten

Muziek met Zeikwijven en Kakmadammen

5. Het Meubilair

Twee sexy tuinkabouters met een ondeugende show

6. Nakupelle (GB)

Een onhandige dwaas is slaags met de techniek en de natuur

7. NVDP Theaterproductions

Een onwillige huisdier-eigenaar, en een kat die een smeerpoe(t)s blijkt te zijn

8. Ramschacklicious (GB)

Neem een kaartje, en wacht samen op instructies

9. Systaime d'Art (BE)

Op stap met een opgewekte, besnorde, rondbuikige, charmante postbode

10. Theater Gajes

Een boevenfamilie komt wat afwisseling en een beetje geld zoeken

11. Vesseur & Van Zanten

De plantsoenendienst met ongeremde praatjes

12. WVG Fanfare

Op veler verzoek weer op ons festival: dolkomisch straattheaterorkest

13. Miaow Productions (BE)

Het Fenomenarium heeft zijn artiesten zien opstappen. Wie treedt er dan op?

14. Gromic (ES)

Een one-man comedy show zonder woorden

15. Poppentheater Wim Noordegraaf

Leuke voorstellingen met prinsesjes en goedgemutste toverheksen

16. Compania M+M (ES)

Een dwerg met een komedie van jongleren, dansen en stoelen

Hoofdsponsor
Rabo Dichtbijfonds

Subsponsors

Lokale artiesten en gezelschappen
21. Bert Suttorp

Blues Boogie en R&R pianist op een akoestische piano

22. Braq

A Capello Folk Pop. Braq brengt het allemaal

23. Capoeira Uithoorn

Afro-Braziliaanse sport van dans, acrobatiek, vechtsport, percussie en zang

24. Da Capo's Popkoor

Popkoor met nummers uit nieuwste concert: Streetlive

25. D-F!NE

Soul- en Motownkoor brengt heerlijke soulmuziek

26. Djembikkels

Afrikaanse trommelritmes door een groep enthousiaste mensen

27. Fortnight Swing Bigband

Diverse soorten muziek door de Bigband

28. GVM`79 Acrogym

Romeo en Juliette is combinatie van acrobatiek, dans en gymnastiek

29. Horangi Taekwondo Mijdrecht

Spectaculaire demonstratie van breektests en zelfverdediging

30. Jack Valentijn

Volksmuziek eigen gemaakte liedjes over de Ronde Venen

31. Jazz en Showballet Nicole

Jazz- en showballet op moderne muziek door kinderen tot volwassenen

32. "Kinderen Helpen Kinderen"

Kinderen kunnen zich laten grimeren tot een echte straatartiest

33. Masongo

Enthousiaste groep mensen speelt swingende West-Afrikaanse ritmes

34. ROM-koor

Delen van het succes optreden "Night of the ROM`s" in de Meijert

35. Shantykoor de Turfschippers

Zeemansliederen

36. Sister Act

Levende standbeelden, prachtige creaties vertolkt door de zusjes Eilander

37. Viribus Unitis

Fanfareorkest met originele fanfaremuziek afgewisseld met popmuziek

38. VIOS leerling- en mini-majorettes

Show door leerling- en mini-majorettes

39. VIOS opleidingsorkest

Een aantal blaasnummers door jong talent

40. Zumba for Kids van J-Sports

Latijns Amerikaanse dance en fitness workout

cnf
Overige sponsors

Ascol Verzekeringen
A.Kamp
Gemeente De Ronde Venen
30-mei-2012
Programmering16juni2012
Groenwest

www.straattheaterdrv.nl

Multifill
Polybius Beheer BV
Ronde Venen Fonds
SC Johnson Europlant B.V.
Schadenet Kranenburg Mijdrecht
Stichting Koopcentrum Mijdrecht
UBA Bouw

