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JANUARI 2023

NNO
altviool/piano duo
Wo 11 jan | 20.15 uur | €15,50 Klassiek

ELLEN DIKKER, HANNEKE DRENTH 
EN DIANNE LIESKER
’t is Hier geen Hotel
Za 14 jan | 20.15 uur | €25,00 Cabaret

GERARD MAASAKKERS
Zald’mhebbe!
Zo 15 jan | 15.00 uur | €25,00 Muziek

THEATER TERRA
De Kleine Zeemeermin 3+
Wo 18 jan | 15.00 uur | €13,50 Jeugd en familie

DEF AMERICAN
God, Love and Murder
Za 21 jan | 20.15 uur | €22,50 Muziek

MART SMEETS
Speaker Online
Wo 25 jan | 20.15 uur | €20,00 Theatercollege

KASPER VAN KOOTEN
Van Kooten en de Beat
Vr 27 jan | 20.15 uur | €22,50 Cabaret

FRISICANA IV PREMIERE
Wanted…alive
Zo 29 jan | 15.00 uur | €19,50 Muziek

FEBRUARI 2023

GROF GESCHUT
Broeden
Za 4 feb | 20.15 uur | €18,00 Cabaret

SKUMKOPPEN
Zo 5 feb | 14.30 uur | €12,50 Muziek

CYRANO
Meeuw
Wo 8 feb | 20.15 uur | €15,50 Toneel

THE WIENERS
The Wieners play Classic Rock’n’Roll Stars
Za 11 feb | 20.15 uur | €21,00 Muziek

KLEIN AMSTERDAM PRODUCTIES
Prof S 6+
Zo 12 feb | 15.00 uur | €14,50 Jeugd en familie

RONALD SNIJDERS
Een avond met mij
Do 16 feb | 20.15 uur | €19,00 Cabaret

HOLLAND DANCE TALENT MOVE
Vr 17 feb | 20.15 uur | €19,50 Dans

TON KAS
Best of Ton Kas
Za 18 feb | 20.15 uur | €23,00 Cabaret

BREINROER
Us man
Zo 19 feb | 15.00 uur | €19,50 Toneel

SIMON & GARFUNKEL
Wo 22 feb | 20.15 uur | €27,50 Theaterconcert

COMEDY PARADE
Comedy Night
Vr 24 feb | 20.15 uur | €15,00 Cabaret

OPVLIEGERS II
Girls on Fire
Za 25 feb | 20.15 uur | €28,00 Musical-show

MAARTJE VAN DE WETERING E.A.
Komt een vrouw bij de Dokter
Zo 26 feb | 15.00 uur | €25,50 Toneel

MAART 2023

MARJOLIJN VAN KOOTEN
Hoe vind je het zelf gaan?
Za 11 mrt | 20.15 uur | €22,50 Cabaret

COR SANNE EN THE BLUE GRASS BOOGIEMEN
Grand Old Country
Zo 12 mrt | 15.00 uur | €21,00 Muziek

CABARET
COMBI

CABARET
COMBI

CABARET
COMBI

CABARET
COMBI

CABARET
COMBI



Bent u liefhebber van cabaret-voorstellingen? Dan bent u bij 
ons aan het goede adres, want ook het 2e deel van het seizoen 
hebben we weer geweldige cabaretiers! U kunt nu voor een 
speciale totaalprijs van 75 euro naar al deze 6 voorstellingen: 
Kasper van Kooten, Grof Geschut, Ronald Snijders, Comedy Pa-
rade, Marjolein van Kooten en Beperkt Houdbaar. Kijk op www.
theaterdekoornbeurs.nl voor meer informatie.’

27-01-23 Kasper van Kooten
04-02-23 Grof Geschut
16-02-23 Ronald Snijders
24-02-23 Comedy Parade
11-03-23 Marjolein van Kooten
12-04-23 Andries Tunru en Stefan

CABARET
COMBI

DIRK SCHEELE
Muziek maken met Dirk
Wo 15 mrt | 15.00 uur | €13,50 Jeugd en familie

HELMERT WOUDENBERG
Louis Bouwmeester
Vr 17 mrt | 20.15 uur | €19,50 Toneel

ANCORA
Zo 19 mrt | 15.00 uur | €25,00 Muziek

NATHALIE BAARTMAN
Snak
Do 23 mrt | 20.15 uur | €20,00 Cabaret

THIJS BORSTEN EN TONY NEEF
Pavarotti meets Alberti
Wo 29 mrt | 20.15 uur | €23,00 Muziek

APRIL 2023

ANDRIES TUNRU EN 
STEFAN HENDRIKX
Beperkt Houdbaar
Wo 12 apr | 20.15 uur | €19,50 Cabaret

GERARD ALDERLIEFSTE
Une Belle
Za 15 apr | 20.15 uur | €21,00 Muziek

NNO FINALISTEN  
CHRISTINA CONCOURS
Zo 16 apr | 15.00 uur | €15,00 Klassiek

BRAM BAKKER
De Balansfabriek
Wo 19 apr | 20.15 uur | €22,50 Cabaret

ROEK LIPS
Wie kies je om te zijn
Vr 21 apr | 20.15 uur | €20,00 Theatercollege

DE WOLF EN DE 7 SOKJES 8+
Zo 23 apr | 15.00 uur | €22,50 Jeugd en familie

MEI 2023

RIK HOOGENDOORN
Zwarte Miep
Wo 10 mei | 20.15 uur | €15,00 Toneel

ESTHER APPITULEY
De Sprong van Nijinski
Zo 14 mei | 20.15 uur | €21,50 Muziek

FRED DELFGAAUW
Broos
Za 20 mei | 20.15 uur | €25,00 Beeldend theater

JUNI 2023

KLAPSTOEL CABARET
Locatie: theetuin Slappeterp
Zo 11 jun | 15.00 uur | €19,50 Cabaret

JELLYFISH ON TOUR
Wo 21 jun | 20.15 uur | €27,50 Muziek    

SPECIALE 
PRIJS

CABARET
COMBI



WIIS MEI GRIIS
Ook in 2023 organiseert De Koornbeurs 
weer de Wiis mei Griis wike. In 2022 werd 
Wiis mei Griis voor het eerst georgani-
seerd. Het senioren-evenement beviel 
zo dat: dat smaakt naar meer!

Een paar mooie dagen gevuld 
met allerlei activiteiten voor senio-
ren. Met workshops, voorstellingen, Wiis 
mei Griis-café, brunch Dansant met Remedie 
Kwintet, rondetafelgesprek, debat, kerkdienst 
en de slotvoorstelling De Sprong van Nijinski. 
De Wiis mei Griis wike vindt plaats van donder-
dag 11 mei tot en mei zondag 14 mei in theater 
De Koornbeurs. 

Theater de Koornbeurs heeft de Wiis mei Griis wike bedacht 
vanuit de gedachte dat ouderen tijdens de coronacrisis vaak 
en langdurig noodgedwongen thuis hebben moeten zitten. 
Nu alles weer kan, wil de Koornbeurs specifiek aandacht 
voor deze groep hebben. Voor het mooie en laagdrempelige 
programma en een toegankelijke prijs, worden ouderen uit-
genodigd. De initiatiefnemers doen dat op een positieve en 
feestelijke manier en geven daarmee ook uitdrukking aan ‘De 
Schat van het ouder worden’.

KUSTLICHT
Voor de tweede maal organiseert 
Theater de Koornbeurs een do-
cumentairefestival. In het eerste 
weekend van Maart worden actuele 
en belangwekkende documentaires ge-
toond. Op moment van dit schrijven zijn we met de program-
mering bezig, om een zo actueel mogelijk aanbod te kunnen 
presenteren. Zeker is dat er op vrijdag en zaterdag een nationeel 
en internationaal aanbod zal zijn. Op de zondag presenteren we 
een Fries-regionaal aanbod. Bij twee documentaires zal er een 
nabespreking zijn met interessante gespreksleiders. Ook kun-
nen bezoekers een maaltijd gebruiken, mits zij dat vantevoren 
reserveren. Houd de website in de gaten!

Us Man is in tige humoristysk twalûk (skreaun troch Youp van ‘t 
Hek) oer froulju dy’t werom- en foarút sjogge op harren relaasje.
Yn diel ien riede twa froulju harren yn in hotelkeamer ta op in 
taspraak, dy’t se hâlde sille op de brulloft fan harren eks-man: de 
froulju binne namentlik allebeide de eks fan deselde man, dy’t no 
op ’e nij trouwe sil.

Yn diel twa sitte twa froulju op in waarme neimiddei wyn te drin-
ken yn de tún. Se prate oer harren man sa’t allinne froulju dat 
kinne. Mar mei de man derby wurde de ferhâldingen op skerp 
steld. Troch it fenyn en de humor wurdt de betizing folslein.
De foarstelling wurdt spyle troch:  Anneke Hondema,  
Koornbeurs-directeur Titia Huisman en Wybe Koldyk,  
rezjy is fan Jan Arendz.

WORD VRIEND VAN 
DE KOORNBEURS!
Wij zijn heel blij met 
onze ruim 300 Vrien-
den. Maar meer vrien-
den zijn altijd welkom! 
Als lid van de Club van 
Vrienden ondersteunt 
u het theater met een
jaarlijkse bijdrage.
Daarmee houdt u de cultuur in uw eigen omgeving levend. En
u krijgt er ook iets voor terug: regelmatig ontvangt u uitnodi-
gingen voor bijzondere voorstellingen en speciale momenten, 
kunt u profiteren van vriendenacties en krijgt u €1,- korting op 
de toegangsprijs van een film. Wilt u ook Vriend worden? Al 
vanaf €15,- per jaar per persoon of €25,- per twee personen 
op hetzelfde adres bent u Vriend. U kunt zich aanmelden door 
te mailen naar: vriendenvan@theaterdekoornbeurs.nl. U krijgt 
dan een Vriendenkaart die u kunt invullen en ondertekenen.

Noord 2
8801 KP Franeker

Email: post@theaterdekoornbeurs.nl
Tel. 0517 396363

Openingstijden theaterkassa:
Dinsdag van 13.00-16.00
En één uur voorafgaand aan de film/
theatervoorstelling

Telefonische bereikbaarheid:
Dinsdag van 13.00-16.00 uur
En één uur voorafgaand aan de film/
theatervoorstelling

www.theaterdekoornbeurs.nl

Zo 19 feb | 15.00 uur | €19,50 Toneel

US MAN

De Koornbeurs staat natuurlijk bekend om alles wat er op het 
podium gebeurt, maar ook de filmvertoningen kunnen altijd re-
kenen op enthousiaste bezoekers. Er worden vooral Arthouse 
films vertoond, dat zijn films die min of meer aan de onderkant 
van de commercialiteit zitten. Arthouse films bouwen zich vaak 
heel langzaam op naar een verhaal of een gevoel en dat effect is 
belangrijk. Elke dinsdagavond om 20.15 uur is er een film. Prijs 
is 9.50 euro. De films worden 1 maand vooruit gepland.


