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Broerzus kindervoorstellingen

Film in de Lugt

Frisse Wind Festival

Aan tafel!

De mooiste filmhuisfilms gekozen door filmclub Cineschie.

Het culturele seizoen gaat van start en er is weer van alles te doen! Wil jij
een sneakpreview van wat er komen gaat? Heb jij talenten die je dolgraag
wilt ontwikkelen? Kom kennismaken met alle culturele aanbieders tijdens het
Frisse Wind festival op 7 en 8 september. Vol met toffe voorstellingen, workshops, een pubquiz en demo’s.
Zaterdag 7 september en Zondag 8 september vanaf 11:00, toegang gratis.

Muzikale voorstelling over hebberige taferelen. Over heel veel of juist te weinig hebben. Over samen en alleen en over delen als je durft!

Najaarsprogramma

Vrijdag 20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december om 20:30 u.
€ 5,- incl. popcorn

Zaterdag 7 september 11:00 u.
2 t/m 7 jaar, gratis toegang

11:00 uur Aan Tafel! – kindervoorstelling
13:00 uur STORM! Informatiebijeenkomst voor nieuwe kerstmusical. Iedereen
mag weer mee doen!
15:00 uur Culty PubQuiz – Met borrel en een spectaculaire demo van Da Dance.
Mee doen is gratis, na aanmelden

Appeltaartconcerten in de Lugt
Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde

2019

Afsluiting Kinderboekenweek
Voorstelling met live muziek en een bakfiets waar ieder kind wel in zou willen
wonen! Naar het bekroonde boek van Joke van Leeuwen.

Jong en oud luisteren live naar prachtige klassieke muziek. Oude en nieuwe
componisten worden door top muzikanten gespeeld.
Doe ook mee met onze bakwedstrijd! Geef je op via www.indelugt.nl
Programma
Het drieluik van concerten gaat over componisten van vandaag en hun inspiratiebronnen. Er is een pauze tijdens de concerten, met taart!

Zondag 13 oktober 11:00 u.
3 t/m 8 jaar
€ 7,-
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Zondag 8 september
11:00 u. Coolibri Dance: Workshop Peuterdans
12:30 u. La Boheme, Opera van Puccini met ‘glas-in-loodraampjes knutselen’
voor kinderen
14:30 u. Podiumbeesten: Workshop theater voor kids vanaf 7 jaar
15:00 u. Coolibri: Optreden Modern (11+) en Urban (12 t/m 15 jaar)
15:15 u. Huis van de Wijk programma
15:30 u. Einde

Zondag 15 september – Tijd
Tijdloosheid ervaren bij muziek van Philip Glass, Ad Wammes, Willem Breuker en
Franz Schubert. Met het Kreisler kwartet.

Theater in de

Zondag 6 oktober – Kleur
De zeven musici van Ensemble Paris-Amsterdam spelen Franse impressionisten
Debussy, Jolivet, Ravel en de jonge Nederlandse componisten Max Knigge en
Claudia Rumondor.

Baas in het bos
Van de makers van ‘Lefkop’ en ‘WC Monster’. Een muzikale jeugdvoorstelling
over de veranderende natuur. Wat is de natuur eigenlijk? En waar begint en
eindigt ze?

Zondag 17 november – Dromen
Een romantisch programma over het verlangen naar rust, zekerheid en schoonheid. Muziek van Johannes Brahms, Frank Bridge en Joey Roukens.
Karin Strobos, mezzo sopraan, Michiel Holtrop, altviool, Daniel Kramer, piano.

Zondag 10 november 11:00 u.
4 t/m 8 jaar
€ 7,-

Volwassenen € 8,Kind € 3,-

De Lugt 17
3043 CJ Rotterdam
indelugt.nl

Wachten op kado
Een voorstelling over wachten en geduld hebben, maar ook over onbekende
wegen betreden die je verder brengen dan je had verwacht en over een
monster van een machine.
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in de Lugt

Muziek

Oktoberfest van DJ Remon

De mooiste
klassieke
Barleycord
concerten voor
jong en oud.
Gezellige thema party van onze geliefde DJ Remon
Zaterdag 12 oktober 21:00 u.
€ 10,-

Comedy in de Lugt

Folkband met muzikale verhalen over liefde, heimwee, pijn en verlangen.
Zondag 13 oktober 15:00 u.
€ 12,50 incl. 1 consumptie

Zaterdag 28 september 20:30 u.
Zaterdag 30 november 20:30 u.
€ 10,-

7 en 8 september 2019
De Lugt 17 - 3043 CJ Rotterdam
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En verder:
STORM! de kerstmusical
Met deze nieuwe humoristische en ontroerende voorstelling, over een Overschiese jongen die zijn danstalenten niet meer onder stoelen of banken kan
en wil steken, werken Overschiënaren aan hun eigen talentontwikkeling. Het
wordt weer een kerstvoorstelling die ons verbindt en raakt.
Voorstellingen op zaterdag 21 december en zondag 22 december.
Regie: Bob van der Lugt
Opgeven kan via www.indelugt.nl of info@indelugt.nl
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Helden 2 - Jari Esbeukman

in de Lugt
Winnaar Comedy Slam 2014 en UICF Talent Award 2014

Na het grote succes van de eerste editie HELDEN, komen Jari en zijn band met
Vanaf 6 t/m 100 jaar! Kinderen € 3,- Volwassenen € 8,fantastische muzikanten terug met een gloednieuw en spetterend theaterconcert.

zon 15 / 09 | 06 / 10 | 17 / 11
15.30 u

Zaterdag 19 oktober 20:00 u.
Zondag 20 oktober 15:00 u.
€ 15,ONTWERP: SWEATSHOP.NL

€ 10,-

Het leukste mediafestival komt weer naar Overschie. De laatste dag van de
herfstvakantie kan je lekker onderuit want we vertonen de hele dag de meest
bijzondere kinder- en jeugdfilms.
Zondag 27 oktober
11:00 u. Animaatjes – vanaf 3 jaar
13:30 u. Kapitein Morten en de spinnenkoningin – vanaf 6 jaar
15:20 u. Zooks – vanaf 8 jaar
17:00 u. Wallay – vanaf 11 jaar
€ 3,50 incl. popcorn

Zondag 1 december 11:00 u.
4 t/m 8 jaar
€ 9,-

Eén microfoon, grappen in razend tempo en het publiek: met alleen deze
ingrediënten bezorgen we je een avond om niet te vergeten. Bij Comedy in de
Lugt halen we comedians vanuit het hele land en België naar Overschie.

Cinekid on Tour

De Lugt 17 - 3043 CJ Rotterdam

Fortissimo en Couleurs Vocales
Een zinderend concert van twee fantastische koren.
Zaterdag 2 november 20:00 u.
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Postbus 51 – Jong van Hart

Een groep senioren moet een en ander worden bijgeleerd over de nieuwe online
wereld. Het belooft een digitale reis te worden met humoristische ‘dates’ en onverwachte situaies doorweven met cabaretachtige liedjes. Jong van Hart voorstellingen zijn gemaakt voor en door senioren.
Première zaterdag 15 december 15:00 u.
€ 7,50

Volg ons ook via www.indelugt.nl

en

en abonneer je op onze nieuwsbrief.

ONTWERP: SWEATSHOP.NL
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