• Je kiest 4 gratis kaartjes voor een ‘eigen’ voorstelling van
Cabrio (max. € 20,- per toegangskaart)
• Je ontvangt een uitnodiging voor de feestelijke opening
van het seizoen
• Je ontvangt per mail het programma en de nieuwsbrief  
• Je bent als eerste op de hoogte van geplande
voorstellingen en kunt dus vroeg reserveren
• Je  mag meedenken over speciale vriendenactiviteiten
• Je wordt al Vriend van Cabrio voor € 50,- per jaar!

Word Bedrijfsvriend
van Cabrio!
• Je kiest 10 gratis kaartjes voor een ‘eigen’ voorstelling
van Cabrio (max. € 20,- per toegangskaart)
• Jouw bedrijfsnaam en logo zijn bij alle voorstellingen
zichtbaar op de bedrijfsvriendenzuil
• Je ontvangt een uitnodiging voor de feestelijke opening
van het seizoen
• Je ontvangt per mail het programma en de nieuwsbrief
• Je bent als eerste op de hoogte van geplande
voorstellingen en kunt dus vroeg reserveren
• Je mag meedenken over speciale vriendenactiviteiten
• Je wordt al Bedrijfsvriend van Cabrio voor € 500,per 2 jaar.

Volg ons op
www.facebook.com/cabriosoest
   www.twitter.com/cabriosoest

Bezoekadres

Soesterbergsestraat 140  |  3768 MD Soest

Contactgegevens
Openluchttheater Cabrio  
Postbus 3223  |  3760 DE Soest
T 035-601 6868 vanaf 18.00 uur
op de dag van de voorstelling.
info@cabriosoest.nl
www.cabriosoest.nl
Vormgeving: Henk Smeekes / Foto’s: Ron Witkamp

openluchttheater soest

openluchttheater

Word Vriend van Cabrio!

De afgelopen 77 jaar hebben veel bezoekers
genoten van Cabrio. Ook in de komende jaren
willen we mensen mooie tijden laten beleven.
Daarvoor moet het theater voldoen aan de eisen
van deze tijd; we gaan meer comfort, een betere
service en extra veiligheid bieden.
En daarom moet er gerenoveerd worden!

Bijna elke Soester is stiekem wel een beetje trots
op Openluchttheater Cabrio. Begrijpelijk, want er
zijn in Nederland niet veel openluchttheaters.
En ‘ons aller Cabrio’, midden in de prachtige
Soester bossen, is misschien wel het mooiste.

Huidige catering unit
• is aan het einde van zijn levensduur
• voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd
• is inefficiënt in gebruik
• heeft geen mogelijkheid voor warme snacks
Meer ruimte om te verblijven

Waarom?

Geen aggregaten meer nodig
Geen springende zekeringen
Verbetering van cateringmogelijkheden
Meer lichtmogelijkheden voor podium

Wat?

Aansluiting upgraden naar 3 X 125 AMP
Vervangen:
• meterkast
• bekabeling naar podium en catering
• aansluitkast podium

Wanneer?

Winter 2016/2017

Kosten
€ 40.000,-

fase1

Nieuwe elektrische
infrastructuur

Wat?

Nieuwbouw bar en uitgifte unit met
• vaste koel- en tapmogelijkheden
• ruimere opslagmogelijkheid
• eenvoudige keuken
Horecaplein creëren
Sfeerverlichting aanbrengen

Wanneer?

Winter 2016/2017

Kosten
€ 60.000,-

Padenstructuur creëren
en bovenring opnieuw
inrichten

Opknappen andere
faciliteiten
Waarom?

Podium moderniseren
capaciteit fietsenstalling onvoldoende
De kleedkamers zijn zeer basic
De kantine is slecht geïsoleerd
Het theater is in de winter onbruikbaar
Weinig opslagruimte voor allerlei (technisch) materiaal

Wat?

Waarom?

fase3

Waarom?

fase2

Nieuwe
horecavoorziening

Betere ‘hospitality’
Toegankelijkheid voor rolstoelen en rollators
Een extra bar op de ring

Wat?

Bovenring
• verbreden naar ca. 4 à 5 meter
• hele ring verharden met tegelwerk
• houten beschoeiing aan brengen
• bar met statafels
Toegangspaden anders indelen
• verwijderen en hergebruiken enkele bomen
• nieuwe aanplant aanbrengen

Wanneer?

Winter 2017/2018

Kosten
€ 45.000,-

Podium
• voorzien van een zwarte toneelvloer
• podium brede zwarte ‘backdrop’ aanbrengen
Kantine en kleedkamers
• schilderen
• nieuwe vloerbedekking (laminaat)
• verwarming  in kleedkamers en kantine
Verwarmde en ruime werkplaats en opslagruimte
Extra fietsenstalling

Wanneer?

Winter 2017/2018

Kosten
€ 35.000,-

