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Woensdag 11 januari 2023 20.15 uur 
Klassiek ballet: De Notenkraker 
Charkov City Opera & Ballet 
Hanzehof Zutphen 
Geannuleerd 
 

Vrijdag 17 maart 2023 20.00 uur 
Cabaret: Karin Bloemen & Cor Bakker 
Waar waren we gebleven… 
Schouwburg Lochem 
Prijs: € 29,50 
 

Donderdag 23 februari 2023 20.00 uur 
Concert: Best of Ireland 
De grootse hits uit Ierland! 
Amphion theater Doetinchem 
Prijs: € 27,50 
 

Zondag 16 april 2023 14.30 uur 
Concert: Lenteconcert 
Het Oost-Gelders Symfonie Orkest (OGSO) 
Oosterberg Buitensociëteit Zutphen 
Prijs: € 23,50 
 

 
 

Klassiek ballet: De Notenkraker 
 

De Notenkraker is een prachtige klassieke 
uitvoering die de harten van jong en oud 
keer op keer verovert. De fabuleuze muziek 
van Tsjaikovski door een groot orkest, de 
virtuoze danspartijen, het schitterende corps 
de ballet maken dit prachtige ballet tot een 
magische voorstelling voor de hele familie. 
 

Cabaret: Karin Bloemen & Cor Bakker 
 

In ‘Waar waren we gebleven...’ doen Ka&Co 
net of er niets gebeurd is; het 'C-woord' zal 
niet genoemd worden, er komen ouderwets 
leuke conferences langs en natuurlijk 
worden, op het hoogste niveau, de mooiste 
liedjes gespeeld en gezongen!  
Een avondje theater zoals het hoort, zonder 
Zoom, scherm en koptelefoon, maar met al 
die echte, lachende en genietende mensen 
om je heen. 
 

Concert: Best of Ireland 
 

The Best of Ireland is een uniek theater-
concert waar je niet alleen de traditionele 
folksongs, maar ook de grote hits van 
hedendaagse Ierse artiesten hoort. 
Twee bijzondere Ierse topvocalisten brengen 
samen met liveband The Celtic Clan een 
gevarieerd twee uur durend programma, met 
veel passie en energie; het plezier straalt 
eraf! 
 

Concert: Lenteconcert 
 
Het OGSO brengt dit lenteconcert opgewekte 
melodieuze muziek uit drie windstreken.  
Het concert opent met het Lentelied van 
Finse componist Sibelius. Daarna volgt het 
energieke driedelig pianoconcert van de 
Fransman Poulenc. Tot slot klinkt de 
grandioze Zevende Symfonie van de Tsjech 
Dvořák. 

 


