Vrijwilliger worden bij Natuurtheater Zeddam?
Het Natuurtheater is op zoek naar vrijwilligers! Lijkt u het leuk om
te helpen met communicatie, fondsenwerving en/of facilitaire
zaken? Neem voor meer informatie contact met ons op via
info@natuurtheaterzeddam.nl.

Uw betrokkenheid bij het Natuurtheater Zeddam tonen?
Het adopteren van een traptrede visualiseert de mate van
verbondenheid met het theater. Hoe hoger de traptrede des te
meer verbondenheid met het Natuurtheater. Tegen een jaarlijkse
vergoeding kunnen zowel particulieren als bedrijven een
traptrede adopteren. Wij voorzien de traptrede dan van uw naam
of de naam van uw organisatie. Tevens noemen we uw naam op
onze website. Vanaf € 80,- per jaar zijn nog enkele traptreden
beschikbaar. Neem voor aanmelding en meer informatie over
deze actie contact met ons op via info@natuurtheaterzeddam.nl.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief op www.natuurtheaterzeddam.nl
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Theater huren?
Bent u op zoek naar een mooie locatie voor een evenement of
activiteit met uw vereniging of organisatie? Wellicht is het
Natuurtheater geschikt! Neem voor informatie vrijblijvend contact
op via info@natuurtheaterzeddam.nl. De huurtarieven staan
tevens vermeld op onze website www.natuurtheaterzeddam.nl.

natuurtheaterzeddam | info@natuurtheaterzeddam.nl

Zondag
28 april
14:30 uur
Entree: €5,00

Zondag
26 mei
14:30 uur
Entree: €5,00

Zondag
9 juni
13:00 uur
Entree: €4,00

Zondag
30 juni
13:30 uur
Entree: €8,50

Roofvogeldemonstratie

Muzikale en culinaire reis naar Oost-Europa

Een geweldige samenwerking tussen mens en vogel! Tijdens deze
demonstratie in ons Natuurtheater ga je de wisselwerking tussen
valkenier en roofvogels beleven. Het wordt genieten van de vrije
vlucht van zowel grote als kleinere vogels.
Genieten van de “stille” vlucht van de uilen, de buizerd die vlak
over je heen vliegt, en niet te vergeten de imposante arend. De
snelle valk wordt een loer gedraaid. En…..er is na afloop
gelegenheid om een vogel van dichtbij te bewonderen en
misschien zelfs op de hand te houden.

We gaan deze middag op reis naar Polen en de Balkan. Poolse
artiest Panus zorgt voor een kennismaking met Poolse popmuziek.
Groep Odessa heeft een Oost-Europees afwisselend repertoire van
melancholieke ballades tot opzwepende Balkanmuziek. En wat is
een reis zonder lekker eten en drinken? Ook daar is voor gezorgd.
Iedereen is welkom, in het bijzonder Poolse mensen die in
Zeddam en omgeving wonen. Zo kunnen we niet alleen genieten
van muziek en eten, maar ook elkaar beter leren kennen! Deze
middag is mede mogelijk gemaakt door de Fides Uitzendgroep.

Musicalworkshop en -theater door Vaye

Slagwerkmiddag

Heb je altijd al willen stralen in een musical? Dit is je kans! Deze
middag start met een musicalworkshop voor kinderen van 4 tot
13 jaar. Daarin leer je een liedje en een dansje uit de musical.
Daarna geven de acteurs van Vaye Musicaltheater een spetterende theatervoorstelling. In de finale mag je dan zelf meedoen!

Op deze interactieve slagwerkmiddag treden 2 slagwerkgroepen
op en kan het publiek ook zelf aan de slag!

Het thema is: het vergeten kind. Fantasie, dromen en je eigen
wereld creëren! In je denkbeeldige wereld kan je alles zijn wie je
wilt zijn en doen wat je wilt doen. Ook als je je verdrietig, eenzaam
of vergeten voelt.

De Malletband van muziekvereniging St. Jan uit Kilder o.l.v.
Wilfred Elshof en de Slagwerkgroep KNAP van Kunst na Arbeid uit
Zeddam o.l.v. Maarten Zaagman zorgen deze middag voor een
daverend optreden. Maar het wordt niet alleen kijken en luisteren:
percussionist Coen van Vollenhoven (Ritme op maat) geeft een
percussieworkshop, met als resultaat een percussie-uitvoering
met en door het hele publiek!

SevenArt FamiliePinksterPicknick

Celtic Folk Night met Ogham

Kom op deze dag naar het Natuurtheater voor de gezelligste
FamiliePinksterPicknick ooit! Na drie winteredities in Zevenaar
gaan we dit jaar ook lekker de natuur in! De hele middag zijn er
voorstellingen, workshops, knutselactiviteiten, spelletjes en
andere leuke dingen en rariteiten voor de kleinste kunstenaars
van De Liemers en De Achterhoek. Het wordt trouwens ook heel
erg leuk voor broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes en
papa’s en mama’s. Houd de website sevenartfestival.nl en
facebook.com/sevenartfestival in de gaten voor meer informatie!
...

Sfeer, gezelligheid, goede muziek! En een goeie pint of anderszins
erbij. Zo’n optreden wordt het gegarandeerd! Celtic Folk, met een
eigen sound, met eigen composities, maar ook met bekende
klassiekers.

Korenfestival
Deze middag zult u versteld staan van de muzikaliteit en de
energie die vier koren uit de streek van ons podium laten
spetteren. Wat denkt u van Catch20, een band met 20 zangers,
of het smartlappenkoor Janboel. Licht klassieke muziek wordt
gebracht door Garden Rumours en we hebben het
vrouwenpopkoor U-nique.
Verder hebben we deze middag nog verschillende verrassingen
voor u. Die maken we te zijner tijd nog bekend.

Zondag
14 juli
14:30u
Entree: gratis

Zondag
1 september
14:30 uur
Entree: €8,50

Vrijdag
27 september
20:00 uur
Entree: €8,50

Op naar Caledonia, zoals de Romeinen Schotland destijds
noemden. Caledonia, het land van de Kelten, waar ze geen voet
durfden te zetten. Dat zal bij Ogham niet gebeuren, want het
publiek weet de band altijd te vinden!.

Kaarten zijn in de voorverkoop te koop via www.natuurtheaterzeddam.nl
of aan de kassa van het theater voorafgaand aan elke voorstelling
(pinnen mogelijk).

