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Doe mee met de prijsvraag en maak kans op
kaarten voor het Hermitage Amsterdam
Hermitage Amsterdam
museum opent opnieuw haar deuren
De Hermitage Amsterdam opent op zaterdag 20 juni om 10.00
uur ’s morgens in het geheel verbouwde en gerenoveerde
Amstelhof haar deuren voor het publiek.

Foto: Hermitage Amsterdam, fase 2

De Hermitage Amsterdam opent met de tentoonstelling Aan het
Russische hof. Paleis en protocol in de 19de eeuw, te zien van 20 juni
2009 tot en met 31 januari 2010, belooft met ruim 1800 objecten van
het moedermuseum in St.-Petersburg één van de grootste tentoonstellingen ooit in Nederland te worden. Het rijke hofleven van de tsaren van toen staat centraal: het uitvoerige hofprotocol, de feestelijke
bals en de fantastische japonnen. Voor deze tentoonstelling trok
Staatsmuseum de Hermitage in St.-Petersburg alle registers open:
honderden baljurken, schilderijen van Winterhalter en Repin, unieke
meubels (waaronder de beroemde Romanov-troon), indrukwekkende
juwelen (van onder anderen Fabergé), kostbare en omvangrijke serviezen en de vleugel van de laatste tsarina komen naar Amsterdam.
Samen vertellen zij het verhaal van een van de meeste schitterende
hoven van het negentiende-eeuwse Europa.
Bezoekersadres vanaf 20 juni 2009: Amstel 51 in Amsterdam.
Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur en woensdag tot
20.00 uur. Aan het Russische hof 20 juni 2009 t/m 31 januari
2010. Entree: volwassenen € 15,-, kinderen tot 16 jaar gratis.
Meer informatie: www.hermitage.nl

Foto: Hermitage Amsterdam, fase 2

WoonWens geeft 5x2 kaarten weg voor het Hermitage Amsterdam.
Ga snel naar www.woonwens.nl/prijsvraag en geef antwoord
op de vraag: wanneer werd de eerste fase van Hermitage Amsterdam
geopend in gebouw Neerlandia?
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Inzendingen op de prijsvragen dienen uiterlijk vrijdag 00 maand binnen te zijn.
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Openluchttheater Caprera | Verfrissende programmering
In Bloemendaal is het bijzondere Openluchttheater Carpera te vinden. De programmering voor 2009 is weer zeer divers. Voor de kleintjes
zijn er diverse voorstellingen zoals Het Grote Nijntje Zomerconcert, het beroemdste konijntje ter wereld zingt haar favoriete liedjes uit de
musicals op zondag 14 juni om 14.00 uur. Of springen, swingen en meezingen met het vrolijke concert van de De Band Krijgt Kinderen op
zondag 9 augustus om 14.30 uur. Maar ook volwassenen halen hun hart op bij Caprera, met bijvoorbeeld multi-talent Kasper van Kooten
op vrijdag 14 augustus om 20.30 uur. Of kom genieten van Carel Kraayenhof, één van de grootste bandoneonspelers aller tijden. Zondag
13 september om 20.30 uur is het goed genieten van Compassion, dat hét tangoconcert van 2009 moet worden.
Meer informatie: www.openluchttheaterbloemendaal.nl

Frans Bauer | Muzikale theatertour
Live in Concert VIII is een bekend en succesvol concept in een nieuw jasje. Het publiek wordt meegenomen op een
muzikale reis langs alle bekende Frans Bauer hits, mooiste nummers en zijn meest recente repertoire. In een gloednieuw
decor zorgt Frans, samen met zijn vaste begeleidingsorkest, zijn vertrouwde vocals én The Dance Company, voor een
avond lang genieten van feest, warmte en vooral gezelligheid. Kortom, Frans Bauer Live in Concert VIII staat garant voor
een onvergetelijke avond uit in de warmte en
intimiteit van het theater.
Frans Bauer Live in Concert VIII is te zien in ruim 45 theaters in Nederland en België. Kaartverkoop via de Nationale
Theaterkassa 0900-9203 (45 cpm) of via één van de theaters.
Voor meer informatie kijk op www.fransbauer.nl

De Manke | Brute komedie en volksvertelling
De Manke is een brute komedie, een moderne volksvertelling, van Martin McDonagh. Hij vertelt een verhaal over een kleine benauwde gemeenschap. In brute, maar zeer komische scènes beschrijft hij ‘the struggle for life’ van de bewoners op een rotsachtig eiland
midden in de zee. Theatergroep Suburbia speelt deze voorstelling op het prachtige stadslandgoed De Kemphaan in Almere, met o.a.
Lara Grünfeld, Marijn Klaver, Debbie Korper, Wouter van Lierde, Martijn van der Veen, Sjoerd Vrins en Nelleke Zitman.
De Manke is te zien vanaf 3 juni tot en met 11 juli 2009 in Stadslandgoed de Kemphaan. Op de dinsdagen speelt jongerengezelschap
Suburbia haar eigen versie van De Manke. Iedere vrijdagavond om 19:30 uur verzorgt dramaturge Judith Blankenberg een inleiding die
gratis toegankelijk is. Zaterdags wordt er een workshops Ierse zang gehouden.
Meer informatie: www.theatergroepsuburbia.nl
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