Word Vriend of Supporter van Cabrio
Met steun van onze vrienden en supporters kunnen we een
topprogramma bieden en ons prachtige openluchttheater in optimale
conditie houden. Bezoek onze website voor meer informatie en meld je
aan als Vriend of Supporter van Cabrio.

Foto: Robert Thoomes

Partners van Cabrio:

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

openluchttheater soest

openluchttheater

2 0 1 6

Verhuur
Wist je dat Cabrio ook te huur is? Bijvoorbeeld voor een evenement,
goede doelen acties, als unieke trouwlocatie of voor de presentatie van
een nieuw product. Belangstelling? Mail naar verhuur@cabriosoest.nl.

Kaartverkoop
Via www.cabriosoest.nl of bij Primera in Soest Zuid en drie kwartier voor
aanvang van de voorstelling aan de kassa van het theater. Cabrio is
geen deelnemer in CJP, 65+regeling en dergelijke. Kinderen tot 2 jaar
hebben gratis toegang voor zover ze de voorstelling niet storen. Bij een
online boeking worden servicekosten berekend. Het Openluchttheater is
rolstoeltoegankelijk.

Vormgeving: Henk Smeekes / Foto’s: Ron Witkamp

s e i z o e n

Renovatie Cabrio
Het Openluchttheater Cabrio is op verschillende punten aan een
renovatie toe. Daar is veel geld voor nodig. Een van de acties om de
nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen is het tijdelijk verhogen
van de entreeprijs met € 1,00 per kaartje. Deze toeslag is in de
vermelde prijzen verwerkt.

2016

mei
vrijdag

27

19.30 uur
€ 32,50

JETT REBEL ‘THE BEST
NIGHT OF YOUR LIFE
TOUR’
De openingsavond op 27
mei belooft met Jett Rebel
een muzikaal spektakel
te worden. In 2016 viert
de muzikale alleskunner
zijn 25ste verjaardag en
die mijlpaal wil hij luister
bijzetten met het meest
productieve jaar uit zijn leven.
Heel veel nieuwe muziek,
heel vaak live optreden.

zondag

12

10.30 uur
zondag

12

14.30 uur
Kinderen: € 9,50
Volwassenen:
€ 7,00
Groepsarrangement?
Zie website

juni
zaterdag

4

20.15 uur
€ 19,50

GRIEKS CONCERT ‘CHRISTINA
KARAFILLAKI & FRIENDS’
Een avond met Griekse traditionele én moderne
muziek. Christina wordt begeleid door het uit Noord
Griekenland afkomstige muzikale duo Soerta Ferta;
haar broer Grigoris speelt de bouzouki.
Deze avond wordt verder bijzonder door een optreden
van de traditionele dansgroep Pella.

woensdag

15

20:15 uur
€ 6,-

20.15 uur
€ 23,50

11

2

20.15 uur
€ 23,50

Dirigent:
Jurjen Hempel.
Solist:
Rosanne Philippens
(viool)

zaterdag

3

14.30 uur
€ 7,50

19.30 uur
€ 23,50

Foto: Janita Sassen

1

Ticketverkoop:
zie website

GASTVOORSTELLING:
JEUGDORKEST NEDERLAND
Het leukste en beste jeugdsymfonieorkest van
Nederland met het Vioolconcert van Sibelius, de
2e symfonie van Brahms en het energieke Entrance
van de Nederlandse componist Padding.

september

8

20.15 uur
€ 26,50

maandag

Foto: Studio De Leijer i.s.m. Jac Schalk

TRIBUTE ‘QUEEN FOREVER’
Een mooie hommage aan één van de allergrootste
bands uit de popgeschiedenis. Een overtuigende
Timothy Drake als Freddie Mercury brengt samen met
fantastische bandleden alle grootste hits waaronder
het bijzondere duet “Barcelona”.

STEF BOS ‘EEN
SPRONG IN DE TIJD’
Stef Bos heeft een bijzondere
plaats in de Nederlandstalige
muziek. Zijn dichterlijke, soms
filosofische instelling levert
steeds opnieuw prachtig
materiaal op. Met een voortdurende afwisseling van oude
en nieuwe songs reist Stef Bos
door de tijd. Een reis van 25
jaar, in woorden en muziek.

augustus

Foto: Sarah Wijzenbeek

vrijdag

25

DOLF JANSEN & THE LSB EXPERIENCE
‘THE STORY OF THE TROUBADOUR’
The Troubadour is een van de beroemdste music
clubs van California waar veel muziekhelden hun
carrière startten: Jackson Browne, The Eagles, James
Taylor, the Byrds, Crosby, Stills & Nash.....
Dolf Jansen kruipt in de huid van Doug Weston,
oprichter en flamboyant eigenaar van deze club.
Prachtige liedjes, door The LSB Experience, mooie
verhalen en hier en daar een grap.

SHEFFIELD UNIVERSITY WIND ORCHESTRA
Een bijzonder klassiek concert door een bekroond symfonisch blaasorkest, bestaand uit jonge musici studerend
aan de universiteit van Sheffield. Een buitenkans voor
liefhebbers, zeker gezien de goede akoestiek van Cabrio.

LADIES NIGHT
‘YENTL EN DE BOER IN CONCERT’
Twee sterke vrouwen op het podium vanavond. Hét
nieuwe muzikale cabaretduo van Nederland met een
selectie van hun allermooiste, grappigste en meest
ontroerende liedjes, speciaal voor deze gelegenheid
vergezeld door hun lievelingsmuzikanten.
Laat je verrassen vanavond op deze Ladies Night.
zaterdag

Foto: Lieke Romeijn

zaterdag

3

24
19:30 uur
€ 23,50

DIRK SCHEELE
‘ZOMERPOPCONCERT’
Dirk zit in een luie
strandstoel en is lekker op
vakantie. Hij heeft echter
niet door dat hij eigenlijk
moet optreden. Het publiek
wil toch echt wel graag dat
Dirk zijn liedjes gaat zingen,
maar ja hij is natuurlijk in
vakantiestemming....

juli

zondag

vrijdag

zaterdag

OPENLUCHTKERKDIENST
Georganiseerd door de
Protestantse Gemeente Soest (PGS)

CONNY VINK ‘ONDERDE-KAP CONCERT’
Een zangeres die nog
altijd het seniorenpubliek
weet te boeien met liedjes
uit hun jeugd, gezellige
meezingers, maar ook
met mooie evergreens van
onder meer Vera Lynn en
Edith Piaf. Een nostalgische
middag voor de ouderen
uit Soest in samenwerking
met de Gemeente Soest en
de SWOS.
CELTIC FOLK NIGHT: PUUR RAPALJE
Traditionele Ierse, Schotse en soms Nederlandse
folkmuziek door mannen met middeleeuwse kilts,
lang haar en wilde baarden.
Een meeslepende, spectaculaire avond in Keltische
sfeer, met een grote verscheidenheid aan instru
menten, wervelende dansers en veel energie door de
in heel Europa zeer succesvolle folksensatie Rapalje.

18.00 uur
€ 30,00
Voorverkoop:
€ 27,50
zondag

4

14.30 uur
€ 7,50

ENNADIEN BLINK
’KLOP, KLOP
WIE IS DAAR’
Deze voorstelling gaat over
Oma’s wolwinkeltje waar
van alles te beleven is.
Een voorstelling voor de
allerjongsten vanaf 2,5
jaar door een bijzondere
poppenpeelster uit Soest.

Foto: Fokke de Boer

zaterdag

‘HELP CABRIO RENOVEREN’
Hoe het gaat uitpakken, kunnen we op moment van
drukken nog niet zeggen! Maar met een spetterende
finale sluiten we twee jaar sponsorwerving voor de
noodzakelijke renovatie van Cabrio af.
Noteer alvast de datum in uw agenda!

zaterdag

GASTVOORSTELLING:
STICHTING OPERA IN HET THEATER
Twee unieke eenakters van Georges Bizet en Carl
Maria von Weber met een Oriëntaalse sfeer als in de
verhalen van 1001 Nacht. Een samenwerking tussen
amateurs, 24 vakstudenten
van het Conservatorium
van Amsterdam en
young-professionals.

17

24

Ticketverkoop:
zie website

Foto: Marcel Meijer

GASTVOORSTELLING: ‘MOONLIGHT
SOUL & JAZZ FESTIVAL’
Lionsclub Soestdijk organiseert voor de
derde keer het “Soul & Jazz Moonlight
Festival”. Topacts en regionale talenten
verzorgen een swingende Soul & Jazz
avond op twee podia. De opbrengst wordt gebruikt
om activiteiten te organiseren in Soest en omgeving
voor kinderen en ouderen in achterstandssituaties.
www.soulandjazzmoonlightfestival.nl

