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Klik en win

Er op uit

Win een van de vijftig
dvd’s van de film
Gooische Vrouwen

Wat gaan we dit weekend doen?
Naar een concert, café, theater,
vlooienmarkt of expositie?
Kijk elke vrijdag voor leuke uittips op:

www.deweekkrant.nl/actie

www.valkenswaardsweekblad.nl

Glamour
cabaret
Podiumbeest Sven Ratzke
toont zaterdag 1 oktober zijn
nieuwe show ‘NachtSpiele’
in De Hofnar dat hij zich
wederom niet laat temmen.
Zijn improvisatietalent kent
geen grenzen.
Hij brengt cabaret uit het
holst van de nacht met een
vleugje Berlijnse nostalgie.
Deze Duits-Nederlandse
entertainer is compromisloos. Zijn humor is vilein,
zijn chansons raken je en
zijn shownummers zijn opwindend.
Op het podium is Sven Ratzke wild en sexy, tussen zijn
publiek charmant en ondeugend. Hij is een diva met de
ziel van een punker.
Vergeet Vegas, vergeet peepshow, Ratzke is de beste onenightstand die je ooit had.
Goochelend met muziek en
woorden tovert hij een theateravond om tot een wervelende show.
Maak je op voor een zinderende avond. Kaarten à max
19 euro zijn verkrijgbaar via
de website:

0 www.hofnar.nl

Mozart op schilderdoeken
De Hofnar, De Kunstkeuken,
kunstschilders uit Valkenswaard en musici slaan
zondagmiddag 2 oktober
de handen ineen om een
nieuw kunstwerk te creëren,
dat geveild gaat worden
ten gunste van kinderboerderij ‘De Kleine Meer’.

u Van een medewerker
U Valkenswaard
Met veel succes speelt ‘Holland
wind players’ overal in Europa
Mozart’s Serenade nr. 10 KV
361 Gran Partita. Dit opus magnus is ongetwijfeld het belangrijkste werk ooit gecomponeerd
voor blazersensemble. Het werk
bevat een uur lang betoverende,
inspirerende muziek.
Wat roept Mozart nou op?
Deze vraag gaat tijdens het spelen gevisualiseerd worden door
Valkenswaardse kunstschilders
Ingrid van Dooren en Neeltje
Verhagen. Zij betreden samen
met Holland Wind Players het
podium en hun opdracht is ‘laat
je inspireren door Mozart’s muziek en schilder dit’. U zal ge-

Het gevoel wat Mozart oproept wordt geuit op een schildersdoek.
tuige zijn van een uniek creatief
proces, waarbij de kunstenaars
geïnspireerd en aangestuurd
worden door één van de grootste
genieën die ooit geleefd heeft:
Wolfgang Amadeus Mozart.

Na afloop worden de twee schilderijen geveild en de opbrengst
gaat naar Kinderboerderij ‘De
Kleine Meer’ uit Valkenswaard
waarvan het voortbestaan in gevaar is. Genieten van deze bij-

zonder creatie en draagt u ‘De
Kleine Meer’ ook een warm
hart toe? Kom dan op 2 oktober
naar De Hofnar. Kaarten à 15
euro zijn verkrijgbaar via www.
hofnar.nl.

Vooruitblik
Zaterdag 24 september
Woezel & Pip (2+)
In de Tovertuin (reprise)
Jeugdtheater, 12.00 en 16.00
uur.
Entree is 16,50 euro/kind 14
euro
Woensdag 28 september
The British Pop Invasion
(try out)
De Beste Britse Popmuziek
Uit De Sixties (UK)
Muziek, 20.15 uur
Dagprijs max 29 euro
Donderdag 29 september
Ernesto, Marcellino en
Wilfried Finkers
Het beste dan maar
Muziektheater, 20.15 uur
Dagprijs max 24 euro
Zaterdag 1 oktober
Sven Ratzke
NachtSpiele - Glamourcabaret
Cabaret, 20.15 uur
Dagprijs max 19 euro
Zondag 2 oktober
Mozart op doeken!
Holland Wind Players met
kunstschilders
Kamermuziek, 12.00 uur
Entree is 15 euro.
040-207 40 20
info@hofnar.nl
www.hofnar.nl


  
 
  
  

 

       


   
LEENDE
Valkenswaardseweg 27a
T 040 280 00 10

NEDERWEERT
Pannenweg 426
T 0495 625 383

SITTARD-GELEEN
Egelantier 7
T 046 475 99 99

