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Boer Boris 2 sept
Heer Otto (4+)
Boer Boris is een humoristische, muzikale en beeldende jeugdtheatervoorstelling 
over je best doen, iets durven en trots zijn op jezelf. 
€ 7,- | 11:00u. 

Muziek 22 sept
De Nacht van Rotterdam (EP Music)
Een feest met echte Rotterdamse helden, zing mee met: De Wannebiezz, Jari 
Esbreukman, Eydie, Petra Simonse, Marc Benz
€ 24,50 | 20:00u.

 

OverWater 29 sept
Coverband
Echt Overschiese coverband neemt deze avond in de Lugt helemaal over.
Met nieuwe hits, golden oldies en een berg tomeloze energie:  stil zitten is onmo-
gelijk. Loeigoed!
€ 10,- | 20:00u.

Jari Esbeukman 23 nov
Helden
Met songs van Aretha Franklin, Paul de Leeuw, Blöf en Frank Sinatra.
€ 7.50 | 20:30u.

Rimpelsteeltje 3 okt
Pieter Tiddens (6+)
Rimpelsteeltje is een fantasierijk sprookje waarin vrolijkheid en weemoed dicht-
bij elkaar liggen. In de voorstelling verliest een oude mevrouw langzaam haar 
grip op de realiteit. Ze verdwijnt in een zelfgeschapen wereld en neemt haar 
omgeving daarin mee. Dat kan onhandig zijn en soms lastig. Toch maakt ze er 
een mooi verhaal van. Net als in het oorspronkelijke sprookje van Repelsteeltje, 
neemt het noodlot in de muzikale voorstelling Rimpelsteeltje steeds een onver-
wachte of spannende wending.
€ 5,- | 16:00u. 

 

Van mij! 14 okt
Theatergroep Koek & Ui (4+)
Flo heeft een huisje. Een huisje waarin alles van haar is. Van de kast tot aan de 
spijker in de muur. Alles is van haar. En delen… daar doet ze niet aan.
€ 6,- | 16:00u.

 

CineKid meets Villa Zebra in de Lugt  
25, 26, 27 en 28 okt
Tijdens de herfstvakantie kun je in de Lugt heerlijk genieten van Cinékid on tour 
en de workshops van Villa Zebra.
Kaartjes en Programma via indelugt.nl

 

Cabaret 3 nov
Gestampte Meisjes
BALLEN’ is een ode aan de man. Een komische voorstelling waarin de man cen-
traal staat. Humoristisch, energiek! Er wordt in geschuurd, getwerkt, gegleden en 
gework-out. Een voorstelling over de ideale man, verwachtingen in een relatie, 
het gedrag van de man, maar ook de single vrouwen zonder man.
€ 15,- | 20:30u.

Superloeser 11 nov
Lefkop (5+)
Elke superheld op de superheldenschool heeft een handige superkracht. De ene 
held kan onzichtbaar worden, de ander is héél snel en weer een ander spuugt 
vuur. Maar Joyce niet hoor. Haar superkracht is dat ze knakworsten uit haar pol-
sen kan schieten. En daar heb je natuurlijk helemaal niks aan!
€ 7,- | 11:00u.

 

Big band dans-in de Lugt 25 nov
Voor jong en oud
Met Delfts dansorkest
Trek je mooiste jurk aan of doe je dasje om want vanmiddag gaan we  
heerlijk dansen op de muziek van een 20 koppige Big Band.
Frisse hits en heerlijke swing laten je rondjesdraaien op de gladgeboende  
dansvloer.
Met muziek van o.a. Caro Emerald, Michael Bublé e Frank Sinatra
€ 5,- | 14:00u. - 16:00u. (incl. 1 consumptie)

 

Brrr 9 dec
Graasland (4+)
Een humoristisch verhaal vol nieuwsgierige pinguïns, koude neuzen en sneeuw… 
heel veel sneeuw.
€ 7,- | 11:00u.

Lichtjesavond in de Lugt 14 dec
Open avond met dans-in van het Delfts dansorkest, sneak preview van  
De Vrolijke Kerstshow en glühwein.
20:00u. - 22:00u.
 

Kerst 22 en 23 dec
De Vrolijke Kerstshow (community art)
Dé kerstvoorstelling van het jaar, gemaakt door meer dan 70 overschienaren

Wil je zelf ook acteren, dansen of zingen bij de Vrolijke kerstshow?  
Geef je dan op via info@indelugt.nl

kerstshow

De Lugt 17 - 3043 CJ Rotterdam

de theaterproductie van Overschie

Dansen - zingen - acteren
Voor jong, oud en iedereen daartussen

indelugt.nl

Bob van der Lugt presenteert

de vrolijke
 

MOOI in de Lugt Woensdagochtend 
(2+)
Iedere woensdagochtend hebben de kleinsten onder ons hun eerste  
kennismaking met muziek, kunst en theater. We lezen voor, dansen met elkaar, 
maken en beleven. We sluiten de maand af met een echte theatervoorstelling.
ga naar indelugt.nl voor het hele programma
Kaartjes: Kind+ volwassene samen €4,-, extra kind €3,-
MOOI theater in de Lugt:
24 oktober : Papagaai ging uit Fietsen
21 november: Buurman en buurvrouw vieren Sinterklaas
19 december: Warme Wiebel Wintertenen
€ 5,00 | 10:00u - 11:00u

Broer Zus theater Zondagochtend
Jeugdtheater
11:00u
Voorstellingen op zondagochtend voor het hele gezin.
Aanvang 11:00u
Vanaf 10:15 kun je voor € 1,- samen genieten van een mini-ontbijtje 
(vooraf reserveren). 

Film Kick! Zaterdag 1 sept, 6 okt, 3 nov, 1 dec
Films voor jeugd in de leeftijd 8 t/m 14 jaar
€ 3,- | 16:00u.

indelugt.nl

in de Lugt

early man
De Lugt 17 - 3043 CJ Rotterdam

€ 3,-

zat. 1 sept - 16:00 u.

Cineschie 21 sept, 19 okt, 16 nov en 21 dec
Film. Iedere 3e vrijdag van de maand selecteert filmclub Cineschie de mooiste en 
meest bijzondere films van de afgelopen tijd.
Kaartjes € 5,- | 20:30u.

indelugt.nl

film
in de Lugt

get out
De Lugt 17 - 3043 CJ Rotterdam

vr. 11 mei - 20:30 u.

€ 5,-

Pica Pica 2 sept, 7 okt en 4 nov
Live muziek, art & good food!
Neem elke 1e zondagmiddag van de maand een inspirerende duik  
in de Lugt met Pica Pica.
Lokale en stedelijke muzikanten spelen live in de foyer en elke editie  
openen we de tentoonstelling van de maand.
Aanvang muzieksessies 16:00u.
18:00u. daghap.
De toegang is gratis, daghap € 10,-.

 

Comedy in de Lugt Zaterdag 29 dec
De comedy avond in Overschie
Vanaf 29 december elke maand in de Lugt.
€ 10,- | 20:30u

De Lugt 17
3043 CJ Rotterdam
indelugt.nl
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