
JANUARI 2014

do 2 FILM
 Rien a declarer
  Deze komedie van de regisseur 

van kassucces Bienvenue 
Chez les Ch’tis , gaat over twee 
douanebeambten die te horen 
krijgen dat hun douanepost 
zal verdwijnen. De Belg Ruben 
Vandevoorde, overijverig douanier 
én zelfverklaard francofoob moet 
gaan samenwerken met de Franse 
Mathias Ducatel. Ruben weet echter 
niet dat Mathias al een jaar een 
geheime relatie heeft met zijn zus 
Louise, en haar ten huwelijk heeft 
gevraagd...

prijs e 6,–

za 11 KINDERVOORSTELLING
  ‘Was ik maar een banaan’ door 

Nummer13producties.  
Appel is het zat om rood, rond en 
bol te zijn en gaat op reis om Banaan 
te worden. Banaan blijkt stoer en 
grappig te zijn. Vrolijk, fantasierijk 
theater over blij zijn met wie je bent.

leeftijd 4+
tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

zo 12 JAMSESSIE LIVE AT KLOOSTER 5
  Muziek maken. Iedereen is van harte  

welkom om te komen spelen. 
tijd 14.30 u. – 18.00 u.
prijs toegang – gratis

do16 FILM
 Le Havre 
  Marcel Marx heeft zijn oude 

zwerversleven vaarwel gezegd en 
probeert een huiselijk bestaan op te 
bouwen in Le Havre.

  Daar helpt hij een jonge Afrikaanse 
illegaal uit handen te blijven van 
de politie. Tragisch absurdisme in 
een nihilistische, doch hoopvolle 
komedie

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 18 TONEEL
 Nachtgasten
  Improvisatietoneel waarbij elke 

avond anders is. De toeschouwer is 
ervan getuige hoe een toneelstuk 
ontstaat. Acteurs krijgen een rol in 
een verhaal toebedeeld en we zien 
hen zowel in het repetitielokaal als 
in het theater aan het werk.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–
  
za 25 CABARET
 De Cabaretpoel met ‘Vier keer leuk!’
  Vier aanstormende cabarettalenten 

met elk een voorstelling van 
ongeveer 25 minuten. Het zijn 
finalisten en prijswinnaars van 
diverse cabaretfestivals.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

FEBRUARI 2014

za 1 MUZIEKTHEATER
  Marjolein Meijers band met 

‘Niemands meisje’
  In haar muzikale roadshow met 

heartbreakers en tearjerkers  wordt 
Meijers muzikaal ondersteund 
door Walter en Onno Kuipers. De 
liedteksten zijn van haar eigen hand

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–
  
do 6 FILM
 The Artist
  Zwart-wit film over Hollywood in 

1927 was de hit in 2011. De film 
kreeg 5 Oscars en vertelt het verhaal 
van de ijdele acteur George Valentin 
die nog in stomme films speelt 
en Peppy Miller die al optreedt in 
geluidsfilms..

tijd  20.15 u.
prijs e 6,–

vrij 7 JEUGDTONEEL
  Presentatievoorstelling van Jong Arto II. 
  De spelers van Jong Arto II laten hun acteurtalent zien
tijd  19.30 u.
prijs  e 3,–

za 8  KINDERVOORSTELLING
   Thijs Goverde met ‘Opgeruimd’.
  Waarom moeten kinderen van de Grote 

Mensen altijd hun kamer opruimen, 
terwijl die mensen zelf altijd overal zo’n 
puinhoop van maken? Thijs heeft naar 
die Grote Mensen gekeken en vertelt 
over hun vreemde gedrag. 

leeftijd 6+
tijd  14.30 u.
priis  e 8,–

za 15 TONEEL
  Het Volk met ‘Herfst in Schoorl’
  Toneelgroep Het Volk maakt 

voorstellingen waarin met 
relativerende humor gekeken wordt 
naar het alledaagse, menselijke 
getob over ernstige levensvragen. 
Het echtbaar Van Beem gaat na 
veertig jaar huwelijk terug naar hun 
pensionnetje ‘Duinzicht’ in Schoorl. 
Tragisch en komisch tegelijk, maar 
bovenal herkenbaar.

tijd  20.15 u.
prijs  e 12,-

do 20  FILM
 De rouille et d’os
  Voormalig kickbokser Ali trekt 

samen met zijn zoontje in bij z’n 
zus in Zuid-Frankrijk. Hij ontmoet 
de mooie orkatrainster Stéphanie, 
die bij een ongeluk allebei haar 
onderbenen verliest. Hij probeert 
haar uit de depressie te halen.

tijd 20.15 u.
prijs  e 6,–

za 22  CABARET
  Jan van Maanen met ‘Voor het Zingen’ 

‘Tijdloos entertainment met een modern 
randje’ volgens Het Parool. ‘Tegenover al 
het absurdisme staan prachtige liedjes, 
waarin zijn muzikaliteit en taalgevoel 
zonder ironie tot hun recht komen’.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

do 27 AVOND VAN DE KLASSIEKE FILM
tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

MAART 2014

do 6 FILM
 The Girl with the Dragon Tattoo
  De Amerikaanse remake van de 

Zweedse thriller Millennium: 
Mannen Die Vrouwen Haten. Een 
bekende journalist werkt samen 
met een mysterieuze vrouwelijke 
hacker om een familiegeheim 
te onderzoeken. Jaren geleden 
verdween het meisje Harriet. Haar 
oom wil weten wat er is gebeurd.

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 8 KINDERVOORSTELLING
 Max Verstappen met ‘En nu…van 
 vroeger’
  “De Kikker die niet wilde zoenen 

is een muzikale voorstelling over 
een stokoude poppenspeler die nog 
éénmaal het wel duizend jaar oude 
sprookje van de Kikker en de Prinses 
probeert op te voeren. De poppen gedragen 
zich anders dan de sprookjesfiguren en zijn 
met hun tijd meegegaan. Misschien wil de 
kikker wel helemaal niet zoenen en gewoon 
een popster worden.

tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

 TONEEL
  Arto Post Laboro met ‘Adem van de 

dood’. Hoe zorgt een stuk
   kinderspeelgoed voor algehele 

paniek en een moord? In een rap 
tempo volgen de gebeurtenissen 
in deze beklemmende en 
bloedstollende thriller zich op 
en blijft men zich tot het einde 
afvragen; wie is de moordenaar? 

za 15 20.15 u.
zo 16 14.30 u.
prijs e 9,50

do 20 FILM
 De Marathon
  De garage van 4 klaverjassende, 

rokende en bier drinkende 
automonteurs dreigt failliet te gaan. 
Het viertal komt op het lumineuze 
idee zich te laten sponsoren en 
mee te doen aan de marathon 
van Rotterdam om op die manier 
de garage van de ondergang te 
redden. Maar hoe krijg je de deze 
levensgenieters aan het hardlopen?

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–
 
 TONEEL
  Arto Post Laboro met ‘Adem van de dood’.
vrij 21 20.15 u.
za 22 20.15 u.
zo 23 14.30 u.

za 29 CABARET
 Poolvogel met ‘Wachtlokaal 9’
  Poolvogel maakt een mix van 

muzikaal, fysiek en absurdistisch 
cabaret. Telkens als je verwacht op 
het verkeerde been gezet te worden, 
slaat de groep tóch de voorspelbare 
weg in. Poolvogel werd begeleid 
door Peter Heerschop en Viggo 
Waas. Peter over Poolvogel: ‘Ze zijn 
slim, grappig, vreemd en toch heel 
aanraakbaar.’

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

APRIL 2014

do 3 FILM
 Monsieur Lazhar
  Het hartverwarmende verhaal van 

Monsieur Lazhar, een Algerijnse 
immigrant, die leraar wordt op 
een lagere school in Montréal. 
Hij neemt er de plaats in van 
een lerares die om het leven 
is gekomen. Een ontroerende 
film over verwerking van rouw, 
schuldgevoel, vriendschap en hoop.

tijd  20.15 u.
prijs e 6,–

za 5 MUZIEKTHEATER
  Ilonka Ory bezingt met haar 

donkere stem haar kijk op het leven. 
De muzikale begeleiding bestaat uit 
drie multi-instrumentalisten, die 
samen zo’n twintig instrumenten 
bespelen

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

za. 12 KINDERVOORSTELLING
 Pieter Tiddens met ‘Bent’
  Wil je zingen, dansen, een 

instrument spelen, een filmpje 
laten zien waar live muziek bij 
moet. Dat kan allemaal. Want je 
BENT uitgenodigd.

leeftijd 6+
tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

zo 13  JAMSESSIE LIVE AT 
KLOOSTER 5

  Muziek maken. Iedereen is van 
harte welkom om te komen spelen.

tijd 14.30 u. – 18.00 u. 
prijs toegang gratis

do 17 FILM
  Drie jongens in de Ardennen: hun 

zomer wordt een avontuur zonder 
ouders, zonder geld en op zeker 
moment ook zonder dak boven hun 
hoofd. 

   Wiet roken, joyriden en voedsel jat-
ten. maar ook zelfredzaamheid en 
groeiende vriendschap.

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 19 CABARET
 Brokstukken met ‘Heavy Balls’
  In een vrijwel leeg decor zetten 

de drie heren van Brokstukken 
een bizarre wereld neer. Met 
onzinparades hilarische personages 
en mooie muziek. Allemaal op een 
theatrale manier in scène gezet, 
perfect getimed en uitgevoerd.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

JUNI 2014

vrij 13 JEUGDTONEEL
 Presentatievoorstelling van
za 14 Jong Arto III (Arto Post Laboro)
tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

Provence
Haven 63

Schoonhoven
Tel. 0182 38 2040

www.provence.nl en
www.artotheater.nl

ARTO Theater
Het Klooster 5

2871 BJ Schoonhoven
Tel. 0182 38 71 30

www.artotheater.nl

Kaartverkoop:

Gewoon het leukste 
theater van  
Zuid-Holland

www.artotheater
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JANUARI 2014

do 2 FILM
 Rien a declarer
  Deze komedie van de regisseur 

van kassucces Bienvenue 
Chez les Ch’tis , gaat over twee 
douanebeambten die te horen 
krijgen dat hun douanepost 
zal verdwijnen. De Belg Ruben 
Vandevoorde, overijverig douanier 
én zelfverklaard francofoob moet 
gaan samenwerken met de Franse 
Mathias Ducatel. Ruben weet echter 
niet dat Mathias al een jaar een 
geheime relatie heeft met zijn zus 
Louise, en haar ten huwelijk heeft 
gevraagd...

prijs e 6,–

za 11 KINDERVOORSTELLING
  ‘Was ik maar een banaan’ door 

Nummer13producties.  
Appel is het zat om rood, rond en 
bol te zijn en gaat op reis om Banaan 
te worden. Banaan blijkt stoer en 
grappig te zijn. Vrolijk, fantasierijk 
theater over blij zijn met wie je bent.

leeftijd 4+
tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

zo 12 JAMSESSIE LIVE AT KLOOSTER 5
  Muziek maken. Iedereen is van harte  

welkom om te komen spelen. 
tijd 14.30 u. – 18.00 u.
prijs toegang – gratis

do16 FILM
 Le Havre 
  Marcel Marx heeft zijn oude 

zwerversleven vaarwel gezegd en 
probeert een huiselijk bestaan op te 
bouwen in Le Havre.

  Daar helpt hij een jonge Afrikaanse 
illegaal uit handen te blijven van 
de politie. Tragisch absurdisme in 
een nihilistische, doch hoopvolle 
komedie

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 18 TONEEL
 Nachtgasten
  Improvisatietoneel waarbij elke 

avond anders is. De toeschouwer is 
ervan getuige hoe een toneelstuk 
ontstaat. Acteurs krijgen een rol in 
een verhaal toebedeeld en we zien 
hen zowel in het repetitielokaal als 
in het theater aan het werk.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–
  
za 25 CABARET
 De Cabaretpoel met ‘Vier keer leuk!’
  Vier aanstormende cabarettalenten 

met elk een voorstelling van 
ongeveer 25 minuten. Het zijn 
finalisten en prijswinnaars van 
diverse cabaretfestivals.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

FEBRUARI 2014

za 1 MUZIEKTHEATER
  Marjolein Meijers band met 

‘Niemands meisje’
  In haar muzikale roadshow met 

heartbreakers en tearjerkers  wordt 
Meijers muzikaal ondersteund 
door Walter en Onno Kuipers. De 
liedteksten zijn van haar eigen hand

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–
  
do 6 FILM
 The Artist
  Zwart-wit film over Hollywood in 

1927 was de hit in 2011. De film 
kreeg 5 Oscars en vertelt het verhaal 
van de ijdele acteur George Valentin 
die nog in stomme films speelt 
en Peppy Miller die al optreedt in 
geluidsfilms..

tijd  20.15 u.
prijs e 6,–

vrij 7 JEUGDTONEEL
  Presentatievoorstelling van Jong Arto II. 
  De spelers van Jong Arto II laten hun acteurtalent zien
tijd  19.30 u.
prijs  e 3,–

za 8  KINDERVOORSTELLING
   Thijs Goverde met ‘Opgeruimd’.
  Waarom moeten kinderen van de Grote 

Mensen altijd hun kamer opruimen, 
terwijl die mensen zelf altijd overal zo’n 
puinhoop van maken? Thijs heeft naar 
die Grote Mensen gekeken en vertelt 
over hun vreemde gedrag. 

leeftijd 6+
tijd  14.30 u.
priis  e 8,–

za 15 TONEEL
  Het Volk met ‘Herfst in Schoorl’
  Toneelgroep Het Volk maakt 

voorstellingen waarin met 
relativerende humor gekeken wordt 
naar het alledaagse, menselijke 
getob over ernstige levensvragen. 
Het echtbaar Van Beem gaat na 
veertig jaar huwelijk terug naar hun 
pensionnetje ‘Duinzicht’ in Schoorl. 
Tragisch en komisch tegelijk, maar 
bovenal herkenbaar.

tijd  20.15 u.
prijs  e 12,-

do 20  FILM
 De rouille et d’os
  Voormalig kickbokser Ali trekt 

samen met zijn zoontje in bij z’n 
zus in Zuid-Frankrijk. Hij ontmoet 
de mooie orkatrainster Stéphanie, 
die bij een ongeluk allebei haar 
onderbenen verliest. Hij probeert 
haar uit de depressie te halen.

tijd 20.15 u.
prijs  e 6,–

za 22  CABARET
  Jan van Maanen met ‘Voor het Zingen’ 

‘Tijdloos entertainment met een modern 
randje’ volgens Het Parool. ‘Tegenover al 
het absurdisme staan prachtige liedjes, 
waarin zijn muzikaliteit en taalgevoel 
zonder ironie tot hun recht komen’.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

do 27 AVOND VAN DE KLASSIEKE FILM
tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

MAART 2014

do 6 FILM
 The Girl with the Dragon Tattoo
  De Amerikaanse remake van de 

Zweedse thriller Millennium: 
Mannen Die Vrouwen Haten. Een 
bekende journalist werkt samen 
met een mysterieuze vrouwelijke 
hacker om een familiegeheim 
te onderzoeken. Jaren geleden 
verdween het meisje Harriet. Haar 
oom wil weten wat er is gebeurd.

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 8 KINDERVOORSTELLING
 Max Verstappen met ‘En nu…van 
 vroeger’
  “De Kikker die niet wilde zoenen 

is een muzikale voorstelling over 
een stokoude poppenspeler die nog 
éénmaal het wel duizend jaar oude 
sprookje van de Kikker en de Prinses 
probeert op te voeren. De poppen gedragen 
zich anders dan de sprookjesfiguren en zijn 
met hun tijd meegegaan. Misschien wil de 
kikker wel helemaal niet zoenen en gewoon 
een popster worden.

tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

 TONEEL
  Arto Post Laboro met ‘Adem van de 

dood’. Hoe zorgt een stuk
   kinderspeelgoed voor algehele 

paniek en een moord? In een rap 
tempo volgen de gebeurtenissen 
in deze beklemmende en 
bloedstollende thriller zich op 
en blijft men zich tot het einde 
afvragen; wie is de moordenaar? 

za 15 20.15 u.
zo 16 14.30 u.
prijs e 9,50

do 20 FILM
 De Marathon
  De garage van 4 klaverjassende, 

rokende en bier drinkende 
automonteurs dreigt failliet te gaan. 
Het viertal komt op het lumineuze 
idee zich te laten sponsoren en 
mee te doen aan de marathon 
van Rotterdam om op die manier 
de garage van de ondergang te 
redden. Maar hoe krijg je de deze 
levensgenieters aan het hardlopen?

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–
 
 TONEEL
  Arto Post Laboro met ‘Adem van de dood’.
vrij 21 20.15 u.
za 22 20.15 u.
zo 23 14.30 u.

za 29 CABARET
 Poolvogel met ‘Wachtlokaal 9’
  Poolvogel maakt een mix van 

muzikaal, fysiek en absurdistisch 
cabaret. Telkens als je verwacht op 
het verkeerde been gezet te worden, 
slaat de groep tóch de voorspelbare 
weg in. Poolvogel werd begeleid 
door Peter Heerschop en Viggo 
Waas. Peter over Poolvogel: ‘Ze zijn 
slim, grappig, vreemd en toch heel 
aanraakbaar.’

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

APRIL 2014

do 3 FILM
 Monsieur Lazhar
  Het hartverwarmende verhaal van 

Monsieur Lazhar, een Algerijnse 
immigrant, die leraar wordt op 
een lagere school in Montréal. 
Hij neemt er de plaats in van 
een lerares die om het leven 
is gekomen. Een ontroerende 
film over verwerking van rouw, 
schuldgevoel, vriendschap en hoop.

tijd  20.15 u.
prijs e 6,–

za 5 MUZIEKTHEATER
  Ilonka Ory bezingt met haar 

donkere stem haar kijk op het leven. 
De muzikale begeleiding bestaat uit 
drie multi-instrumentalisten, die 
samen zo’n twintig instrumenten 
bespelen

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

za. 12 KINDERVOORSTELLING
 Pieter Tiddens met ‘Bent’
  Wil je zingen, dansen, een 

instrument spelen, een filmpje 
laten zien waar live muziek bij 
moet. Dat kan allemaal. Want je 
BENT uitgenodigd.

leeftijd 6+
tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

zo 13  JAMSESSIE LIVE AT 
KLOOSTER 5

  Muziek maken. Iedereen is van 
harte welkom om te komen spelen.

tijd 14.30 u. – 18.00 u. 
prijs toegang gratis

do 17 FILM
  Drie jongens in de Ardennen: hun 

zomer wordt een avontuur zonder 
ouders, zonder geld en op zeker 
moment ook zonder dak boven hun 
hoofd. 

   Wiet roken, joyriden en voedsel jat-
ten. maar ook zelfredzaamheid en 
groeiende vriendschap.

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 19 CABARET
 Brokstukken met ‘Heavy Balls’
  In een vrijwel leeg decor zetten 

de drie heren van Brokstukken 
een bizarre wereld neer. Met 
onzinparades hilarische personages 
en mooie muziek. Allemaal op een 
theatrale manier in scène gezet, 
perfect getimed en uitgevoerd.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

JUNI 2014

vrij 13 JEUGDTONEEL
 Presentatievoorstelling van
za 14 Jong Arto III (Arto Post Laboro)
tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

Provence
Haven 63

Schoonhoven
Tel. 0182 38 2040

www.provence.nl en
www.artotheater.nl

ARTO Theater
Het Klooster 5

2871 BJ Schoonhoven
Tel. 0182 38 71 30

www.artotheater.nl

Kaartverkoop:

Gewoon het leukste 
theater van  
Zuid-Holland

www.artotheater
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JANUARI 2014

do 2 FILM
 Rien a declarer
  Deze komedie van de regisseur 

van kassucces Bienvenue 
Chez les Ch’tis , gaat over twee 
douanebeambten die te horen 
krijgen dat hun douanepost 
zal verdwijnen. De Belg Ruben 
Vandevoorde, overijverig douanier 
én zelfverklaard francofoob moet 
gaan samenwerken met de Franse 
Mathias Ducatel. Ruben weet echter 
niet dat Mathias al een jaar een 
geheime relatie heeft met zijn zus 
Louise, en haar ten huwelijk heeft 
gevraagd...

prijs e 6,–

za 11 KINDERVOORSTELLING
  ‘Was ik maar een banaan’ door 

Nummer13producties.  
Appel is het zat om rood, rond en 
bol te zijn en gaat op reis om Banaan 
te worden. Banaan blijkt stoer en 
grappig te zijn. Vrolijk, fantasierijk 
theater over blij zijn met wie je bent.

leeftijd 4+
tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

zo 12 JAMSESSIE LIVE AT KLOOSTER 5
  Muziek maken. Iedereen is van harte  

welkom om te komen spelen. 
tijd 14.30 u. – 18.00 u.
prijs toegang – gratis

do16 FILM
 Le Havre 
  Marcel Marx heeft zijn oude 

zwerversleven vaarwel gezegd en 
probeert een huiselijk bestaan op te 
bouwen in Le Havre.

  Daar helpt hij een jonge Afrikaanse 
illegaal uit handen te blijven van 
de politie. Tragisch absurdisme in 
een nihilistische, doch hoopvolle 
komedie

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 18 TONEEL
 Nachtgasten
  Improvisatietoneel waarbij elke 

avond anders is. De toeschouwer is 
ervan getuige hoe een toneelstuk 
ontstaat. Acteurs krijgen een rol in 
een verhaal toebedeeld en we zien 
hen zowel in het repetitielokaal als 
in het theater aan het werk.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–
  
za 25 CABARET
 De Cabaretpoel met ‘Vier keer leuk!’
  Vier aanstormende cabarettalenten 

met elk een voorstelling van 
ongeveer 25 minuten. Het zijn 
finalisten en prijswinnaars van 
diverse cabaretfestivals.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

FEBRUARI 2014

za 1 MUZIEKTHEATER
  Marjolein Meijers band met 

‘Niemands meisje’
  In haar muzikale roadshow met 

heartbreakers en tearjerkers  wordt 
Meijers muzikaal ondersteund 
door Walter en Onno Kuipers. De 
liedteksten zijn van haar eigen hand

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–
  
do 6 FILM
 The Artist
  Zwart-wit film over Hollywood in 

1927 was de hit in 2011. De film 
kreeg 5 Oscars en vertelt het verhaal 
van de ijdele acteur George Valentin 
die nog in stomme films speelt 
en Peppy Miller die al optreedt in 
geluidsfilms..

tijd  20.15 u.
prijs e 6,–

vrij 7 JEUGDTONEEL
  Presentatievoorstelling van Jong Arto II. 
  De spelers van Jong Arto II laten hun acteurtalent zien
tijd  19.30 u.
prijs  e 3,–

za 8  KINDERVOORSTELLING
   Thijs Goverde met ‘Opgeruimd’.
  Waarom moeten kinderen van de Grote 

Mensen altijd hun kamer opruimen, 
terwijl die mensen zelf altijd overal zo’n 
puinhoop van maken? Thijs heeft naar 
die Grote Mensen gekeken en vertelt 
over hun vreemde gedrag. 

leeftijd 6+
tijd  14.30 u.
priis  e 8,–

za 15 TONEEL
  Het Volk met ‘Herfst in Schoorl’
  Toneelgroep Het Volk maakt 

voorstellingen waarin met 
relativerende humor gekeken wordt 
naar het alledaagse, menselijke 
getob over ernstige levensvragen. 
Het echtbaar Van Beem gaat na 
veertig jaar huwelijk terug naar hun 
pensionnetje ‘Duinzicht’ in Schoorl. 
Tragisch en komisch tegelijk, maar 
bovenal herkenbaar.

tijd  20.15 u.
prijs  e 12,-

do 20  FILM
 De rouille et d’os
  Voormalig kickbokser Ali trekt 

samen met zijn zoontje in bij z’n 
zus in Zuid-Frankrijk. Hij ontmoet 
de mooie orkatrainster Stéphanie, 
die bij een ongeluk allebei haar 
onderbenen verliest. Hij probeert 
haar uit de depressie te halen.

tijd 20.15 u.
prijs  e 6,–

za 22  CABARET
  Jan van Maanen met ‘Voor het Zingen’ 

‘Tijdloos entertainment met een modern 
randje’ volgens Het Parool. ‘Tegenover al 
het absurdisme staan prachtige liedjes, 
waarin zijn muzikaliteit en taalgevoel 
zonder ironie tot hun recht komen’.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

do 27 AVOND VAN DE KLASSIEKE FILM
tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

MAART 2014

do 6 FILM
 The Girl with the Dragon Tattoo
  De Amerikaanse remake van de 

Zweedse thriller Millennium: 
Mannen Die Vrouwen Haten. Een 
bekende journalist werkt samen 
met een mysterieuze vrouwelijke 
hacker om een familiegeheim 
te onderzoeken. Jaren geleden 
verdween het meisje Harriet. Haar 
oom wil weten wat er is gebeurd.

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 8 KINDERVOORSTELLING
 Max Verstappen met ‘En nu…van 
 vroeger’
  “De Kikker die niet wilde zoenen 

is een muzikale voorstelling over 
een stokoude poppenspeler die nog 
éénmaal het wel duizend jaar oude 
sprookje van de Kikker en de Prinses 
probeert op te voeren. De poppen gedragen 
zich anders dan de sprookjesfiguren en zijn 
met hun tijd meegegaan. Misschien wil de 
kikker wel helemaal niet zoenen en gewoon 
een popster worden.

tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

 TONEEL
  Arto Post Laboro met ‘Adem van de 

dood’. Hoe zorgt een stuk
   kinderspeelgoed voor algehele 

paniek en een moord? In een rap 
tempo volgen de gebeurtenissen 
in deze beklemmende en 
bloedstollende thriller zich op 
en blijft men zich tot het einde 
afvragen; wie is de moordenaar? 

za 15 20.15 u.
zo 16 14.30 u.
prijs e 9,50

do 20 FILM
 De Marathon
  De garage van 4 klaverjassende, 

rokende en bier drinkende 
automonteurs dreigt failliet te gaan. 
Het viertal komt op het lumineuze 
idee zich te laten sponsoren en 
mee te doen aan de marathon 
van Rotterdam om op die manier 
de garage van de ondergang te 
redden. Maar hoe krijg je de deze 
levensgenieters aan het hardlopen?

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–
 
 TONEEL
  Arto Post Laboro met ‘Adem van de dood’.
vrij 21 20.15 u.
za 22 20.15 u.
zo 23 14.30 u.

za 29 CABARET
 Poolvogel met ‘Wachtlokaal 9’
  Poolvogel maakt een mix van 

muzikaal, fysiek en absurdistisch 
cabaret. Telkens als je verwacht op 
het verkeerde been gezet te worden, 
slaat de groep tóch de voorspelbare 
weg in. Poolvogel werd begeleid 
door Peter Heerschop en Viggo 
Waas. Peter over Poolvogel: ‘Ze zijn 
slim, grappig, vreemd en toch heel 
aanraakbaar.’

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

APRIL 2014

do 3 FILM
 Monsieur Lazhar
  Het hartverwarmende verhaal van 

Monsieur Lazhar, een Algerijnse 
immigrant, die leraar wordt op 
een lagere school in Montréal. 
Hij neemt er de plaats in van 
een lerares die om het leven 
is gekomen. Een ontroerende 
film over verwerking van rouw, 
schuldgevoel, vriendschap en hoop.

tijd  20.15 u.
prijs e 6,–

za 5 MUZIEKTHEATER
  Ilonka Ory bezingt met haar 

donkere stem haar kijk op het leven. 
De muzikale begeleiding bestaat uit 
drie multi-instrumentalisten, die 
samen zo’n twintig instrumenten 
bespelen

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

za. 12 KINDERVOORSTELLING
 Pieter Tiddens met ‘Bent’
  Wil je zingen, dansen, een 

instrument spelen, een filmpje 
laten zien waar live muziek bij 
moet. Dat kan allemaal. Want je 
BENT uitgenodigd.

leeftijd 6+
tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

zo 13  JAMSESSIE LIVE AT 
KLOOSTER 5

  Muziek maken. Iedereen is van 
harte welkom om te komen spelen.

tijd 14.30 u. – 18.00 u. 
prijs toegang gratis

do 17 FILM
  Drie jongens in de Ardennen: hun 

zomer wordt een avontuur zonder 
ouders, zonder geld en op zeker 
moment ook zonder dak boven hun 
hoofd. 

   Wiet roken, joyriden en voedsel jat-
ten. maar ook zelfredzaamheid en 
groeiende vriendschap.

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 19 CABARET
 Brokstukken met ‘Heavy Balls’
  In een vrijwel leeg decor zetten 

de drie heren van Brokstukken 
een bizarre wereld neer. Met 
onzinparades hilarische personages 
en mooie muziek. Allemaal op een 
theatrale manier in scène gezet, 
perfect getimed en uitgevoerd.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

JUNI 2014

vrij 13 JEUGDTONEEL
 Presentatievoorstelling van
za 14 Jong Arto III (Arto Post Laboro)
tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

Provence
Haven 63

Schoonhoven
Tel. 0182 38 2040

www.provence.nl en
www.artotheater.nl

ARTO Theater
Het Klooster 5

2871 BJ Schoonhoven
Tel. 0182 38 71 30

www.artotheater.nl

Kaartverkoop:

Gewoon het leukste 
theater van  
Zuid-Holland

www.artotheater
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JANUARI 2014

do 2 FILM
 Rien a declarer
  Deze komedie van de regisseur 

van kassucces Bienvenue 
Chez les Ch’tis , gaat over twee 
douanebeambten die te horen 
krijgen dat hun douanepost 
zal verdwijnen. De Belg Ruben 
Vandevoorde, overijverig douanier 
én zelfverklaard francofoob moet 
gaan samenwerken met de Franse 
Mathias Ducatel. Ruben weet echter 
niet dat Mathias al een jaar een 
geheime relatie heeft met zijn zus 
Louise, en haar ten huwelijk heeft 
gevraagd...

prijs e 6,–

za 11 KINDERVOORSTELLING
  ‘Was ik maar een banaan’ door 

Nummer13producties.  
Appel is het zat om rood, rond en 
bol te zijn en gaat op reis om Banaan 
te worden. Banaan blijkt stoer en 
grappig te zijn. Vrolijk, fantasierijk 
theater over blij zijn met wie je bent.

leeftijd 4+
tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

zo 12 JAMSESSIE LIVE AT KLOOSTER 5
  Muziek maken. Iedereen is van harte  

welkom om te komen spelen. 
tijd 14.30 u. – 18.00 u.
prijs toegang – gratis

do16 FILM
 Le Havre 
  Marcel Marx heeft zijn oude 

zwerversleven vaarwel gezegd en 
probeert een huiselijk bestaan op te 
bouwen in Le Havre.

  Daar helpt hij een jonge Afrikaanse 
illegaal uit handen te blijven van 
de politie. Tragisch absurdisme in 
een nihilistische, doch hoopvolle 
komedie

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 18 TONEEL
 Nachtgasten
  Improvisatietoneel waarbij elke 

avond anders is. De toeschouwer is 
ervan getuige hoe een toneelstuk 
ontstaat. Acteurs krijgen een rol in 
een verhaal toebedeeld en we zien 
hen zowel in het repetitielokaal als 
in het theater aan het werk.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–
  
za 25 CABARET
 De Cabaretpoel met ‘Vier keer leuk!’
  Vier aanstormende cabarettalenten 

met elk een voorstelling van 
ongeveer 25 minuten. Het zijn 
finalisten en prijswinnaars van 
diverse cabaretfestivals.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

FEBRUARI 2014

za 1 MUZIEKTHEATER
  Marjolein Meijers band met 

‘Niemands meisje’
  In haar muzikale roadshow met 

heartbreakers en tearjerkers  wordt 
Meijers muzikaal ondersteund 
door Walter en Onno Kuipers. De 
liedteksten zijn van haar eigen hand

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–
  
do 6 FILM
 The Artist
  Zwart-wit film over Hollywood in 

1927 was de hit in 2011. De film 
kreeg 5 Oscars en vertelt het verhaal 
van de ijdele acteur George Valentin 
die nog in stomme films speelt 
en Peppy Miller die al optreedt in 
geluidsfilms..

tijd  20.15 u.
prijs e 6,–

vrij 7 JEUGDTONEEL
  Presentatievoorstelling van Jong Arto II. 
  De spelers van Jong Arto II laten hun acteurtalent zien
tijd  19.30 u.
prijs  e 3,–

za 8  KINDERVOORSTELLING
   Thijs Goverde met ‘Opgeruimd’.
  Waarom moeten kinderen van de Grote 

Mensen altijd hun kamer opruimen, 
terwijl die mensen zelf altijd overal zo’n 
puinhoop van maken? Thijs heeft naar 
die Grote Mensen gekeken en vertelt 
over hun vreemde gedrag. 

leeftijd 6+
tijd  14.30 u.
priis  e 8,–

za 15 TONEEL
  Het Volk met ‘Herfst in Schoorl’
  Toneelgroep Het Volk maakt 

voorstellingen waarin met 
relativerende humor gekeken wordt 
naar het alledaagse, menselijke 
getob over ernstige levensvragen. 
Het echtbaar Van Beem gaat na 
veertig jaar huwelijk terug naar hun 
pensionnetje ‘Duinzicht’ in Schoorl. 
Tragisch en komisch tegelijk, maar 
bovenal herkenbaar.

tijd  20.15 u.
prijs  e 12,-

do 20  FILM
 De rouille et d’os
  Voormalig kickbokser Ali trekt 

samen met zijn zoontje in bij z’n 
zus in Zuid-Frankrijk. Hij ontmoet 
de mooie orkatrainster Stéphanie, 
die bij een ongeluk allebei haar 
onderbenen verliest. Hij probeert 
haar uit de depressie te halen.

tijd 20.15 u.
prijs  e 6,–

za 22  CABARET
  Jan van Maanen met ‘Voor het Zingen’ 

‘Tijdloos entertainment met een modern 
randje’ volgens Het Parool. ‘Tegenover al 
het absurdisme staan prachtige liedjes, 
waarin zijn muzikaliteit en taalgevoel 
zonder ironie tot hun recht komen’.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

do 27 AVOND VAN DE KLASSIEKE FILM
tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

MAART 2014

do 6 FILM
 The Girl with the Dragon Tattoo
  De Amerikaanse remake van de 

Zweedse thriller Millennium: 
Mannen Die Vrouwen Haten. Een 
bekende journalist werkt samen 
met een mysterieuze vrouwelijke 
hacker om een familiegeheim 
te onderzoeken. Jaren geleden 
verdween het meisje Harriet. Haar 
oom wil weten wat er is gebeurd.

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 8 KINDERVOORSTELLING
 Max Verstappen met ‘En nu…van 
 vroeger’
  “De Kikker die niet wilde zoenen 

is een muzikale voorstelling over 
een stokoude poppenspeler die nog 
éénmaal het wel duizend jaar oude 
sprookje van de Kikker en de Prinses 
probeert op te voeren. De poppen gedragen 
zich anders dan de sprookjesfiguren en zijn 
met hun tijd meegegaan. Misschien wil de 
kikker wel helemaal niet zoenen en gewoon 
een popster worden.

tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

 TONEEL
  Arto Post Laboro met ‘Adem van de 

dood’. Hoe zorgt een stuk
   kinderspeelgoed voor algehele 

paniek en een moord? In een rap 
tempo volgen de gebeurtenissen 
in deze beklemmende en 
bloedstollende thriller zich op 
en blijft men zich tot het einde 
afvragen; wie is de moordenaar? 

za 15 20.15 u.
zo 16 14.30 u.
prijs e 9,50

do 20 FILM
 De Marathon
  De garage van 4 klaverjassende, 

rokende en bier drinkende 
automonteurs dreigt failliet te gaan. 
Het viertal komt op het lumineuze 
idee zich te laten sponsoren en 
mee te doen aan de marathon 
van Rotterdam om op die manier 
de garage van de ondergang te 
redden. Maar hoe krijg je de deze 
levensgenieters aan het hardlopen?

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–
 
 TONEEL
  Arto Post Laboro met ‘Adem van de dood’.
vrij 21 20.15 u.
za 22 20.15 u.
zo 23 14.30 u.

za 29 CABARET
 Poolvogel met ‘Wachtlokaal 9’
  Poolvogel maakt een mix van 

muzikaal, fysiek en absurdistisch 
cabaret. Telkens als je verwacht op 
het verkeerde been gezet te worden, 
slaat de groep tóch de voorspelbare 
weg in. Poolvogel werd begeleid 
door Peter Heerschop en Viggo 
Waas. Peter over Poolvogel: ‘Ze zijn 
slim, grappig, vreemd en toch heel 
aanraakbaar.’

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

APRIL 2014

do 3 FILM
 Monsieur Lazhar
  Het hartverwarmende verhaal van 

Monsieur Lazhar, een Algerijnse 
immigrant, die leraar wordt op 
een lagere school in Montréal. 
Hij neemt er de plaats in van 
een lerares die om het leven 
is gekomen. Een ontroerende 
film over verwerking van rouw, 
schuldgevoel, vriendschap en hoop.

tijd  20.15 u.
prijs e 6,–

za 5 MUZIEKTHEATER
  Ilonka Ory bezingt met haar 

donkere stem haar kijk op het leven. 
De muzikale begeleiding bestaat uit 
drie multi-instrumentalisten, die 
samen zo’n twintig instrumenten 
bespelen

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

za. 12 KINDERVOORSTELLING
 Pieter Tiddens met ‘Bent’
  Wil je zingen, dansen, een 

instrument spelen, een filmpje 
laten zien waar live muziek bij 
moet. Dat kan allemaal. Want je 
BENT uitgenodigd.

leeftijd 6+
tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

zo 13  JAMSESSIE LIVE AT 
KLOOSTER 5

  Muziek maken. Iedereen is van 
harte welkom om te komen spelen.

tijd 14.30 u. – 18.00 u. 
prijs toegang gratis

do 17 FILM
  Drie jongens in de Ardennen: hun 

zomer wordt een avontuur zonder 
ouders, zonder geld en op zeker 
moment ook zonder dak boven hun 
hoofd. 

   Wiet roken, joyriden en voedsel jat-
ten. maar ook zelfredzaamheid en 
groeiende vriendschap.

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 19 CABARET
 Brokstukken met ‘Heavy Balls’
  In een vrijwel leeg decor zetten 

de drie heren van Brokstukken 
een bizarre wereld neer. Met 
onzinparades hilarische personages 
en mooie muziek. Allemaal op een 
theatrale manier in scène gezet, 
perfect getimed en uitgevoerd.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

JUNI 2014

vrij 13 JEUGDTONEEL
 Presentatievoorstelling van
za 14 Jong Arto III (Arto Post Laboro)
tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

Provence
Haven 63

Schoonhoven
Tel. 0182 38 2040

www.provence.nl en
www.artotheater.nl

ARTO Theater
Het Klooster 5

2871 BJ Schoonhoven
Tel. 0182 38 71 30

www.artotheater.nl

Kaartverkoop:

Gewoon het leukste 
theater van  
Zuid-Holland

www.artotheater
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JANUARI 2014

do 2 FILM
 Rien a declarer
  Deze komedie van de regisseur 

van kassucces Bienvenue 
Chez les Ch’tis , gaat over twee 
douanebeambten die te horen 
krijgen dat hun douanepost 
zal verdwijnen. De Belg Ruben 
Vandevoorde, overijverig douanier 
én zelfverklaard francofoob moet 
gaan samenwerken met de Franse 
Mathias Ducatel. Ruben weet echter 
niet dat Mathias al een jaar een 
geheime relatie heeft met zijn zus 
Louise, en haar ten huwelijk heeft 
gevraagd...

prijs e 6,–

za 11 KINDERVOORSTELLING
  ‘Was ik maar een banaan’ door 

Nummer13producties.  
Appel is het zat om rood, rond en 
bol te zijn en gaat op reis om Banaan 
te worden. Banaan blijkt stoer en 
grappig te zijn. Vrolijk, fantasierijk 
theater over blij zijn met wie je bent.

leeftijd 4+
tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

zo 12 JAMSESSIE LIVE AT KLOOSTER 5
  Muziek maken. Iedereen is van harte  

welkom om te komen spelen. 
tijd 14.30 u. – 18.00 u.
prijs toegang – gratis

do16 FILM
 Le Havre 
  Marcel Marx heeft zijn oude 

zwerversleven vaarwel gezegd en 
probeert een huiselijk bestaan op te 
bouwen in Le Havre.

  Daar helpt hij een jonge Afrikaanse 
illegaal uit handen te blijven van 
de politie. Tragisch absurdisme in 
een nihilistische, doch hoopvolle 
komedie

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 18 TONEEL
 Nachtgasten
  Improvisatietoneel waarbij elke 

avond anders is. De toeschouwer is 
ervan getuige hoe een toneelstuk 
ontstaat. Acteurs krijgen een rol in 
een verhaal toebedeeld en we zien 
hen zowel in het repetitielokaal als 
in het theater aan het werk.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–
  
za 25 CABARET
 De Cabaretpoel met ‘Vier keer leuk!’
  Vier aanstormende cabarettalenten 

met elk een voorstelling van 
ongeveer 25 minuten. Het zijn 
finalisten en prijswinnaars van 
diverse cabaretfestivals.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

FEBRUARI 2014

za 1 MUZIEKTHEATER
  Marjolein Meijers band met 

‘Niemands meisje’
  In haar muzikale roadshow met 

heartbreakers en tearjerkers  wordt 
Meijers muzikaal ondersteund 
door Walter en Onno Kuipers. De 
liedteksten zijn van haar eigen hand

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–
  
do 6 FILM
 The Artist
  Zwart-wit film over Hollywood in 

1927 was de hit in 2011. De film 
kreeg 5 Oscars en vertelt het verhaal 
van de ijdele acteur George Valentin 
die nog in stomme films speelt 
en Peppy Miller die al optreedt in 
geluidsfilms..

tijd  20.15 u.
prijs e 6,–

vrij 7 JEUGDTONEEL
  Presentatievoorstelling van Jong Arto II. 
  De spelers van Jong Arto II laten hun acteurtalent zien
tijd  19.30 u.
prijs  e 3,–

za 8  KINDERVOORSTELLING
   Thijs Goverde met ‘Opgeruimd’.
  Waarom moeten kinderen van de Grote 

Mensen altijd hun kamer opruimen, 
terwijl die mensen zelf altijd overal zo’n 
puinhoop van maken? Thijs heeft naar 
die Grote Mensen gekeken en vertelt 
over hun vreemde gedrag. 

leeftijd 6+
tijd  14.30 u.
priis  e 8,–

za 15 TONEEL
  Het Volk met ‘Herfst in Schoorl’
  Toneelgroep Het Volk maakt 

voorstellingen waarin met 
relativerende humor gekeken wordt 
naar het alledaagse, menselijke 
getob over ernstige levensvragen. 
Het echtbaar Van Beem gaat na 
veertig jaar huwelijk terug naar hun 
pensionnetje ‘Duinzicht’ in Schoorl. 
Tragisch en komisch tegelijk, maar 
bovenal herkenbaar.

tijd  20.15 u.
prijs  e 12,-

do 20  FILM
 De rouille et d’os
  Voormalig kickbokser Ali trekt 

samen met zijn zoontje in bij z’n 
zus in Zuid-Frankrijk. Hij ontmoet 
de mooie orkatrainster Stéphanie, 
die bij een ongeluk allebei haar 
onderbenen verliest. Hij probeert 
haar uit de depressie te halen.

tijd 20.15 u.
prijs  e 6,–

za 22  CABARET
  Jan van Maanen met ‘Voor het Zingen’ 

‘Tijdloos entertainment met een modern 
randje’ volgens Het Parool. ‘Tegenover al 
het absurdisme staan prachtige liedjes, 
waarin zijn muzikaliteit en taalgevoel 
zonder ironie tot hun recht komen’.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

do 27 AVOND VAN DE KLASSIEKE FILM
tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

MAART 2014

do 6 FILM
 The Girl with the Dragon Tattoo
  De Amerikaanse remake van de 

Zweedse thriller Millennium: 
Mannen Die Vrouwen Haten. Een 
bekende journalist werkt samen 
met een mysterieuze vrouwelijke 
hacker om een familiegeheim 
te onderzoeken. Jaren geleden 
verdween het meisje Harriet. Haar 
oom wil weten wat er is gebeurd.

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 8 KINDERVOORSTELLING
 Max Verstappen met ‘En nu…van 
 vroeger’
  “De Kikker die niet wilde zoenen 

is een muzikale voorstelling over 
een stokoude poppenspeler die nog 
éénmaal het wel duizend jaar oude 
sprookje van de Kikker en de Prinses 
probeert op te voeren. De poppen gedragen 
zich anders dan de sprookjesfiguren en zijn 
met hun tijd meegegaan. Misschien wil de 
kikker wel helemaal niet zoenen en gewoon 
een popster worden.

tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

 TONEEL
  Arto Post Laboro met ‘Adem van de 

dood’. Hoe zorgt een stuk
   kinderspeelgoed voor algehele 

paniek en een moord? In een rap 
tempo volgen de gebeurtenissen 
in deze beklemmende en 
bloedstollende thriller zich op 
en blijft men zich tot het einde 
afvragen; wie is de moordenaar? 

za 15 20.15 u.
zo 16 14.30 u.
prijs e 9,50

do 20 FILM
 De Marathon
  De garage van 4 klaverjassende, 

rokende en bier drinkende 
automonteurs dreigt failliet te gaan. 
Het viertal komt op het lumineuze 
idee zich te laten sponsoren en 
mee te doen aan de marathon 
van Rotterdam om op die manier 
de garage van de ondergang te 
redden. Maar hoe krijg je de deze 
levensgenieters aan het hardlopen?

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–
 
 TONEEL
  Arto Post Laboro met ‘Adem van de dood’.
vrij 21 20.15 u.
za 22 20.15 u.
zo 23 14.30 u.

za 29 CABARET
 Poolvogel met ‘Wachtlokaal 9’
  Poolvogel maakt een mix van 

muzikaal, fysiek en absurdistisch 
cabaret. Telkens als je verwacht op 
het verkeerde been gezet te worden, 
slaat de groep tóch de voorspelbare 
weg in. Poolvogel werd begeleid 
door Peter Heerschop en Viggo 
Waas. Peter over Poolvogel: ‘Ze zijn 
slim, grappig, vreemd en toch heel 
aanraakbaar.’

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

APRIL 2014

do 3 FILM
 Monsieur Lazhar
  Het hartverwarmende verhaal van 

Monsieur Lazhar, een Algerijnse 
immigrant, die leraar wordt op 
een lagere school in Montréal. 
Hij neemt er de plaats in van 
een lerares die om het leven 
is gekomen. Een ontroerende 
film over verwerking van rouw, 
schuldgevoel, vriendschap en hoop.

tijd  20.15 u.
prijs e 6,–

za 5 MUZIEKTHEATER
  Ilonka Ory bezingt met haar 

donkere stem haar kijk op het leven. 
De muzikale begeleiding bestaat uit 
drie multi-instrumentalisten, die 
samen zo’n twintig instrumenten 
bespelen

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

za. 12 KINDERVOORSTELLING
 Pieter Tiddens met ‘Bent’
  Wil je zingen, dansen, een 

instrument spelen, een filmpje 
laten zien waar live muziek bij 
moet. Dat kan allemaal. Want je 
BENT uitgenodigd.

leeftijd 6+
tijd 14.30 u.
prijs e 8,–

zo 13  JAMSESSIE LIVE AT 
KLOOSTER 5

  Muziek maken. Iedereen is van 
harte welkom om te komen spelen.

tijd 14.30 u. – 18.00 u. 
prijs toegang gratis

do 17 FILM
  Drie jongens in de Ardennen: hun 

zomer wordt een avontuur zonder 
ouders, zonder geld en op zeker 
moment ook zonder dak boven hun 
hoofd. 

   Wiet roken, joyriden en voedsel jat-
ten. maar ook zelfredzaamheid en 
groeiende vriendschap.

tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

za 19 CABARET
 Brokstukken met ‘Heavy Balls’
  In een vrijwel leeg decor zetten 

de drie heren van Brokstukken 
een bizarre wereld neer. Met 
onzinparades hilarische personages 
en mooie muziek. Allemaal op een 
theatrale manier in scène gezet, 
perfect getimed en uitgevoerd.

tijd 20.15 u.
prijs e 12,–

JUNI 2014

vrij 13 JEUGDTONEEL
 Presentatievoorstelling van
za 14 Jong Arto III (Arto Post Laboro)
tijd 20.15 u.
prijs e 6,–

Provence
Haven 63

Schoonhoven
Tel. 0182 38 2040

www.provence.nl en
www.artotheater.nl

ARTO Theater
Het Klooster 5

2871 BJ Schoonhoven
Tel. 0182 38 71 30

www.artotheater.nl

Kaartverkoop:

Gewoon het leukste 
theater van  
Zuid-Holland

www.artotheater
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JANUARI – FEBRUARI 2014
CSG WILLEM DE ZWIJGER toont werk van leerlingen.
website: www.csgwillemdezwijger.nl

MAART – APRIL – MEI 2014
HET SCHOONHOVENS COLLEGE toont werk van leerlingen.
website: www.schoonhovenscollege.nl

Richard Zandberg


