29 juni

7 juni

13 september

1 juni

Vriend van Cabrio
19 juli

20 september

Voor € 50,- krijg je twee toegangskaartjes én ben je Vriend van Cabrio!
Veel vrienden maken het mogelijk dat Cabrio een topprogramma op een
toplocatie kan bieden!
Daarvoor krijg je:

• Vooraankondigingen zodat je als eerste kaartjes kunt bestellen
21 juni

24 augustus

7 september

• Het seizoensprogramma en de Cabrio nieuwsbrief digitaal
• Uitnodiging voor onder meer de exclusieve besloten opening
van het Cabrio-seizoen
Kijk op www.openluchttheatersoest.nl voor meer informatie
en een aanmeldingsformulier. Je bent van harte welkom!

13 juli

31 mei

Fiscaal voordeel
Openluchttheater Cabrio heeft een culturele ANBI-status.
Voor een gift geldt een extra belastingvoordeel.

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 (tijdens de dag van de voorstelling)
info@openluchttheatersoest.nl
www.openluchttheatersoest.nl
Partners van Cabrio:

Vormgeving Henk Smeekes / De Fotogroep, www.defotogroep.nl

• Twee entreebewijzen voor Cabrio-voorstellingen, inclusief koffie of thee

Kaartverkoop
Via www.openluchttheatersoest.nl of bij de VVV in Soest en vanaf
drie kwartier voor aanvang van de voorstelling aan de kassa van
het theater. Cabrio is geen deelnemer in CJP, 65+regeling en dergelijke.
Bij online boeking worden servicekosten berekend.
Het openluchttheater is rolstoeltoegankelijk.

openluchttheater

14 juni

2014

mei
zaterdag

31

19.30 uur
€ 28,50

CABRIO PRESENTS: DE DIJK
Eén van de succesvolste bands van Nederland komt
naar Cabrio. De Dijk heeft nauwelijks een introductie
nodig: Bloedend Hart, Dansen op de vulkaan,
Als het golft, Mag het licht uit..... Het wordt feest!
In het voorprogramma: House4Pleasure.

zaterdag

21

20.15 uur
€ 18,50

CABRIO JAZZ NIGHT MET CASEY’S TENOR
MADNESS I.S.M. ARTISHOCK
In Casey’s Tenor Madness speelt good old Cees
Schrama piano, op de saxofoon hoort u Alexander
Beets, Boris van der Lek en Hans Dulfer. Lodewijk
Bouwens, vibrafoon, Eric Barkman, contrabas, en
drummer Chris Strik maken de swingende band
compleet. In het voorprogramma: The Locals.

zondag

zondag

24

13

14.30 uur
€ 8,50

14.30 uur
€ 15,00

incl. pauzedrankje

ONDER DE KAPCONCERT:
SFEERVOL TANGOCONCERT
Violiste Wilma Thalen en pianist Kino Haitsma spelen
tango’s van o.a. Astor Piazolla, Carlos Gardel,
Charles Trenet en Kurt Weill. De combinatie van klassiek
vakmanschap en een geweldig gevoel voor theater
en performance geeft aan dit duo een extra dimensie.

Foto: Bob Bronshoff

juni
zondag

1

14.30 uur
€ 8,50

zaterdag

7

14.00-23.00 uur
€ 24,50

CABRIO KINDERVOORSTELLING:
PRENTENPALEIS
Prinses Maupje en de koningin wonen in een prachtig
paleis. Op een dag krijgt de koningin een schilderij
waar ze zelf op staat. Dat moet gevierd worden.
Maar door die ondeugende Maupje gaat er van
alles mis. Een muzikale voorstelling in een getekende
wereld, voor kinderen vanaf drie jaar.
CABRIO PRESENTS:
HOUSE4PLEASURE OPEN AIR
Vanaf twee uur ’s middags kun je in Cabrio
een authentieke house-ervaring beleven, die de
organisatoren zelf ‘Quality House Music’ noemen.
Door de diversiteit aan stijlen zoals funk, soul,
deep, tech en latin-house zijn de feesten van
House4Pleasure zeer toegankelijk voor een
breed publiek, vanaf 21 jaar.

zaterdag
zondag

22

OPENLUCHTKERKDIENST
Georganiseerd door de Protestantse Gemeente Soest
(PGS). Voor iedereen toegankelijk.

zondag

29

14.30 uur
€ 15,00

ONDER DE KAP CONCERT:
GRIEKSE AUTHENTIEKE MUZIEK
Kalos Irthate - Welkom! Christina Karafillaki met
duo Soerta Ferta & Grigoris Karafillakis (2e bouzouki)
De middag wordt verzorgd in samenwerking met
restaurant Nostalgia.

14

20.15 uur
€ 18,50

6

incl. pauzedrankje

6

27

14.30 uur
€ 8,50

14.30 uur
€ 15,00

zaterdag

zondag

CABRIO KINDERVOORSTELLING:
DIRK SCHEELE MET ‘Z’N LEUKSTE LIEDJES’
Lievelingsliedjes? Ieder kind heeft er wel een. In deze
solovoorstelling speelt Dirk Scheele er een heleboel.
Elke voorstelling is weer anders, afhankelijk van zijn
jonge publiek. Alle genres komen voorbij, maar dan
op zijn Dirk Scheeles natuurlijk. Succes verzekerd!
Vanaf 2+.

31

ONDER DE KAP CONCERT: FANCY
FIDDLERS I.S.M. MUZIEKKRING EEMLAND
Strijkersensemble Fancy Fiddlers bestaat uit
ca. 25 viool- en cellotalenten van 6 tot 19 jaar onder
supervisie van de Hilversumse vioolpedagoge Coosje
Wijzenbeek. Ze spelen een gevarieerd programma.

september

incl. pauzedrankje

zondag

CABRIO TRIBUTE TO ABBA
Veertig jaar geleden won ABBA het songfestival.
De Tsjechische tributeband ABBACZ zal een topshow
neerzetten met alle hits van toen. Het wordt een
100% live-uitvoering zonder playbacks in een
perfecte productie van geluid, arrangementen en
presentatie. ABBA is terug van weggeweest!

20.15 uur
€ 15,00

10.30 uur

juli
zaterdag

19

CABRIO PRESENTS: DESPERADOS BFDM
De afkorting staat voor Brothers From Different
Mothers. Ze spelen prachtige wereldmuziek waarin
de uiteenlopende culturele achtergrond van de
muzikanten luid en duidelijk doorklinkt. Ze hebben
elkaar leren kennen tijdens de inburgeringscursus
in Amersfoort en samen met een paar Nederlandse
vrienden de band opgericht.

zondag

CABRIO
KINDERVOORSTELLING:
WOESTE WILLEM
Willem woont aan de rand van het
bos. Hij geniet van de rust na een
leven vol gevaarlijke avonturen.
Hij zingt zeeroversliedjes en
loert door zijn verrekijker over het
water, tot een klein jongetje de rust
verstoort. Vanaf vier jaar.

14.30 uur
€ 8,50

CABRIO KINDERVOORSTELLING:
HAKIM ‘DE GROTE POEPSHOW’
Hakim Traïdia is een Nederlands-Algerijnse
theaterartiest en mimespeler, die bij het
grote en kleine publiek bekend is door
zijn rol in Sesamstraat. De Poepshow
is een onsmakelijke en grappige
voorstelling over en met de rotzooi
die we dagelijks produceren.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.

augustus
zondag

17
14.30 uur
€ 15,00

incl. pauzedrankje

ONDER DE KAPCONCERT: GIÓVANI
KWARTET I.SM. MUZIEKKRING EEMLAND
Het Gióvani-kwartet, opgericht in 2013, bestaat
uit getalenteerde jonge musici. Het jongste lid is
12 jaar. Het kwartet wordt gevormd door Pieternel Tils,
Vera Beumer (beiden 1e en 2e viool), Estelle Huibers
(altviool) en Merlijn de Vos (cello).

16.30 uur
€ 27,50
zaterdag

13

3E JAZZFESTIVAL SOEST
Lions Club Soestdijk organiseert, na het
succes van het Jazzfestival Soest in 2010
en 2012, de overtreffende trap: een prachtige
line-up van vermaarde jazzartiesten op een unieke
locatie in de Soester bossen, met een bruisende,
gastvrije sfeer. (kaarten via www.jazzfestivalsoest.nl)
CABRIO FILM NIGHT
Terug van kort weggeweest. De enige, echte,
sfeervolle filmavond bij Cabrio. De keuze van de film
en het programma worden later bekend gemaakt.

20.15 uur
€ 15,00

zaterdag

20
20.15 uur
€ 19,50

SUNDAY WHITE@NIGHT
Singer-songwriters Ruth Dorka en Alice Wessels zijn
de initiatiefnemers van dit unieke evenement: Sunday
White. Theater versus luisterliedjes en swingende
soul gebracht door artiesten zoals Mai Tai, Ronnie
Tober, Imca Marina en vele anderen. Tolerantie en
verbinding, dat is het waar deze avond om draait.
Wat of wie je ook bent, het gaat om acceptatie, voor
Dorka&Wessels een belangrijk statement in deze tijd.

