
                                         SCHOUWBURG PROGRAMMA 2018-2019 
 
Het Varendonck College biedt je, in samenwerking met de Ruchte en het Parktheater, hierbij een schouwburgprogramma aan. 
We hebben geprobeerd om het programma zo gevarieerd mogelijk te maken in de hoop dat er voor ieder iets bij zit. 
Alle door ons aangeboden voorstellingen zijn te bestellen tegen sterk gereduceerde prijzen. Het vervoer naar het Parktheater in Eindhoven 
wordt door de school verzorgd en betaald. De voorstellingen in de Ruchte in Someren kunnen op eigen gelegenheid worden bezocht. De 
leerlingen worden bij elke voorstelling begeleid door docenten van het Varendonck College. 
 
Aanmelden doe je via ELO magister bij activiteiten inschrijvingen schouwburg. 
 
Doe dit uiterlijk vrijdag 7 september . Enige tijd later sturen we je dan een acceptgirokaart thuis, waarmee je de voorstellingen kunt betalen. 
Noteer de voorstellingen meteen in je agenda! 
 
Als we met de bus gaan, vertrekken we steeds vanaf de hoofdlocatie: Beatrixlaan in Asten. Je kaartje voor de voorstelling krijg je in de bus. 
Naar de Ruchte in Someren gaan we op eigen gelegenheid. Je kaartje krijg je dan in de hal van de Ruchte.  
De aanvangstijden hangen we minimaal een week van te voren op in aula 1.  
Op de volgende pagina's volgen het reglement en het programma overzicht van het theaterseizoen 2018-2019  
LET OP: 
* NOTEER DE DATUM VAN DE DOOR JOU GEKOZEN VOORSTELLINGEN METEEN IN JE AGENDA! 
* WIE INSCHRIJFT IS (OOK FINANCIEEL) VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN KAARTJE! ZONDER GELDIGE REDEN NIET MEEGAAN KAN GROTE 

GEVOLGEN HEBBEN (ZIE REGLEMENT). JE PLAATST DAN OOK JE HANDTEKENING OP HET AANMELDINGSFORMULIER EN LAAT EEN VAN JE 
OUDERS DIT OOK DOEN. 

* VERTREKTIJDEN VANAF DE SCHOOL OF AANVANGSTIJD (DE RUCHTE) WORDEN RUIM TEVOREN OP SCHOOL (PRIKBORD AULA 1) 
BEKENDGEMAAKT. 

* CKV LEERLINGEN HEBBEN VOORRANG IN GEVAL VAN LOTING 
 



 Veel theaterplezier!  
 

    Regels schouwburgbezoek 
 
Het afgelopen jaar is gebleken, dat er leerlingen zijn die denken dat een bezoek aan de schouwburg hetzelfde is als een bezoek aan een 
bioscoop. Toch is dat heel iets anders. In een schouwburg treden mensen “live” op. Als bezoeker hoor je daar rekening mee te houden. Daarom 
gelden er een paar afspraken, die we nog even voor je op een rijtje zetten. 
 
• In het algemeen dien je je zo te gedragen, dat andere mensen geen last van je hebben. 
• Het meenemen van eten en drinken in de zaal is verboden. 
• Als het tijdens de voorstelling stil is in de zaal mag je niet met elkaar praten, zelfs niet fluisterend. 
• Mobieltjes dienen UIT te zijn tijdens de voorstelling. 
 
Afgelopen jaar is het soms voorgekomen dat er leerlingen zomaar wegbleven bij een voorstelling. Zeker bij voorstellingen die uitverkocht zijn 
en waarbij soms leerlingen zijn uitgeloot, is dat onaanvaardbaar. Ook directies van de schouwburgen spreken ons daarop aan.  
Daarom gelden de volgende regels: 
 
• Leerlingen blijven verantwoordelijk voor de door henzelf bestelde kaartjes. (Als je onverhoopt verhinderd bent, dien je in principe zelf voor 

een vervanger te zorgen en dit door te geven aan de organisatoren) 
• Leerlingen die zonder geldige reden wegblijven bij een voorstelling, krijgen een rekening voor het totale bedrag wat de voorstelling gekost 

heeft, inclusief vervoer. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de prijs waarvoor wij de voorstellingen aanbieden en kan, afhankelijk van de 
voorstelling, oplopen tot € 35,--. 

 
Zorg dus dat je de voorstellingen in je agenda noteert en dat je geen andere afspraken maakt op die tijd. In bijzondere gevallen dien je vooraf 
contact op te nemen met Brigit Verkuyten, locatie Asten (b.verkuyten@varendonck.nl) 
 
 
 
 



 
De Voorstellingen 
 
datum genre titel locatie Prijs 
vrijdag 2-11-2018 cabaret Arie en Sylvester de Ruchte 8 
Maandag 12-11-2018 theaterlezing Brains on stage Parktheater Gratis 
donderdag 29-11-
2018 dans Motors 155 Parktheater 8 
vrijdag 30-11-2018 muziek Dire straits de Ruchte 8 

woensdag 9-1-2019 theater  
Jungle book revisited 
theaterplan Parktheater 8 

vrijdag 11-1-2019 cabaret William Bouva de Ruchte 8 

vrijdag 8-2-2019 muziek/theater 
Herman in een bakje 
geitenkwark de Ruchte 8 

vrijdag 22-2-2019 muziek Marlijn Weerdenburg de Ruchte 8 
maandag 11-3-2019 dans ISH modern samurai Parktheater 8 
vrijdag 12-4-2019 cabaret Anne en Lisa de Ruchte 8 

 
Informatie over de voorstellingen kun je vinden op www.deruchte.nl en www.parktheater.nl  en op onze site.  
 
Maak je keuze uiterlijk vrijdag 7 september via magister ELO activiteiten inschrijvingen schouwburg 
 
Voor de betaling krijgen je te zijner tijd een acceptgiro thuisgestuurd. 
 
 

http://www.deruchte.nl/
http://www.parktheater.nl/

