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Vijfde Midwinterfestival

Beste festivalbezoeker,

Dit is het programmaboekje van het vijfde Midwinterfestival op 
Schiermonnikoog. 

Ook dit jaar is het programma opgebouwd uit hoofdzakelijk 
eilander talenten. Wij verwachten dat het een kleurrijk, muzikaal, 
boeiend en smakelijk festival zal worden. Uit de vele mogelijk-
heden die we hadden hebben we een enthousiaste groep artiesten 
voor u weten te programmeren.

Dit jaar is er voor het eerst een Midwinter Koningin, zij zal 
samen met u en het fanfareorkest IN het festival openen.
Komt u allen om 14.00 uur naar het Beukennootje.

U kunt uw keuze maken uit 27 verschillende acts op 26 
verschillende eilander locaties. Verder zetten drie galeries 
hun deuren weer voor u open met speciaal voor het 
festival ingerichte tentoonstellingen.
 
In dit programmaboekje kunt u alle acts en locaties vinden. 
Op de website kunt u meer achtergrondinformatie vinden.
Voor het kopen van kaarten kunt u terecht bij het VVV-kantoor.

Wacht niet te lang, want het aantal toegangskaarten is beperkt!

Wij wensen u bijzondere belevenissen toe tijdens het 5e 
Midwinterfestival Schiermonnikoog.

Tjitske Dijkstra
Coba Harthoorn
Jurrie Noot
Marijke Bouman
Victor Claessens
Bert Steendam
Adriënne van Schaik
Foppe Peter Schut
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MidwinterKoningin en fanfareorkest IN
‘Samen’
Beukennootje, Reeweg, gratis
14.00, duur 15 minuten

De opening van het festival. Zoals u van ons gewend bent is de ope-
ning van het 5e Midwinterfestival op deze centrale plek in het dorp. 
Komt u allen om samen het festival in stijl te beginnen…

Christa van der Wal
‘Kikker en Pad’
Huiskamer Van Der Wal, Zevenhuizen 5, max. 10  
kinderen, 3 tot 6 jaar, € 3.
14.30, 15.00, 15.30, duur 15 minuten

Christa heeft in haar sfeervolle huiskamer ruimte gemaakt om met de 
kinderen een beeldend verhaal te beleven over Kikker en Pad.
Kunnen ze de verleiding weerstaan?
Hmmmmmm, het ruikt wel heeeeeeel erg lekker.

Levende poppenkast 
verteller: Henk Koning, spel: Jurjen en Natalja Bulthuis, Erik Jansen en 
Gemma Bouman, verhaal: Ida Bloem
‘De eilander kat’
Gemeentehuis, hoofdingang Nieuwestreek 5, max. 20 pers. a.l, 
vrij entree
Elke 20 minuten een voorstelling tussen 14.30 en 17.00 uur, 

In een reuzenpoppenkast die is gemaakt door Martin Visser, Atie 
Visser en Ida Bloem wordt door levende ‘poppen’ uitgebeeld dat er op 
Schiermonnikoog ooit een vuurtorenwachter leefde. Zijn drie zonen 
erfden van hem de vuurtoren, het licht dat in de vuurtoren brandt en 
een kat. En wat er daarna gebeurde…
Kom kijken en beleef een leuk verhaal voor jong (en oud).

Gert Floor en verteller Enky Siegersma
‘Trompet voor olifant’
Huiskamer Homan, Noorderstreek 44, max. 10 kinderen tot 12 jaar, € 3.
14.30, 15.30, 16.30, duur 45 minuten   > lees verder
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Gert Floor, voormalig huisarts op het eiland, verzorgt een kindervoor-
stelling op basis van een boek van Max Velthuys.
De voorstelling is een combinatie van muziek en geluiden maken, 
vertelling en toneel. Maar ook van zelf ervaren. Het verhaal gaat over 
escalatie, elkaar dwars zitten en burengerucht.
En het aller leukste komt aan het einde van de voorstelling, dan mag je 
zelf muziekinstrumenten proberen te bespelen!

Adri Overbeeke 
‘Lied van de Zee’
Nieuwe Ambulancegarage Knuppeldam (links van Hotel Rijsbergen), 
max. 40 pers. v.a. 14 jaar (geen kindervoorstelling), € 3.
16.45, 19.15, 20.00, duur 20 minuten

Een toneelmonoloog geschreven door Herman van de Wijdeven. 
Gespeeld door Adri Overbeeke, geregisseerd door Albert Lubbers. 
Speciaal geschreven voor het verdwenen eiland Schokland en Almere. 
Nu in een unieke versie voor het verdwenen eiland Bosch en 
Schiermonnikoog.

De geest van een verdronken zeeman vertelt zijn verhaal:
 
          Wilt u niet luisteren naar mijn biecht
          U hoeft niet te begrijpen, niet te vergeven
          Luisteren, tot u door laten dringen
          Hoe vreselijk het is wat ik heb gedaan
          Niet te lang, niet te diep
          Ik zou niet willen dat u er wakker van lag

Astrid van der Zaag en vele eilanders
‘De Planke’
Werkplaats bouwbedrijf Dijkstra, Noorderstreek 26, 
max. 30 pers. a.l., € 3.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 19.00, 19.30, 20.00, duur 20 minuten

Een dag als alle anderen...? 
Werkplaats... Klusje… Busje… Eilanders… Planke…
Kent u dat filmpje uit 1979? Engelse humor! Astrid en Jan van der Zaag 

hebben een eilanderversie gemaakt met in de hoofdrol een planke en in 
een aantal verrassende bijrollen eilanders.
Ga dat zien, humor van de bovenste Planke…

Jasmijn de Jong
‘Vingervlugge flipperkampioen’
Badweg 6, Fietsenverhuur, max. 9 pers. a.l., € 5.
14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 19.30, 20.15, duur 30 minuten

Huidig Nederlands en voormalig Europees kampioen op de flipperkast 
Jasmijn werkte een tijdje bij Hotel van der Werff. Niemand kon vermoe-
den dat de eilander bevolking een topsporter van dit formaat in haar 
midden had. Jasmijn gaat in de workshop aan u uitleggen hoe je het beste 
de bal kan raken. U dacht dat flipperen alleen maar een kwestie was van 
hard op de twee knoppen duwen aan de zijkanten van de flipperkast? 
Effect geven, timing en tactiek komen erbij kijken. Volg haar instructies 
en speel tegen haar en uw medefestivalgangers. Voor het publiek is er 
mogelijkheid dit te aanschouwen door middel van een beamerpresentatie. 
‘Game on’.

Martin Feitsma (kok) Greet Schut en Gabriëlle Vetter (brigade)
‘Eilander smakentheater’
Huiskamer Schut, Nieuwestreek 2, max. 10 pers. a.l., € 5.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 19.00, 19.30, duur 20 minuten

Voor iedereen die het smakentheater nog niet geproefd heeft is dit de 
laatste kans.
Martin laat zijn gasten kennismaken met eilander producten. 
Hij introduceert allerlei culinaire hoogstandjes. Proef en laat u inspireren.

Diverse jongeren van Schiermonnikoog (dans), Marit Bamboe (choregrafie. 
meer informatie op de festival website), Moby, Lenard Cohen (muziek), 
Maria (tekst)
‘Dûnsje mei de leafde’
Oude Brandweergarage, Noorderstreek links naast Dorpshuis, 
max. 50 pers. a.l., € 3.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, duur 20 minuten   > lees verder
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Marit Bamboe, een Friezin in hart en nieren, heeft samen met een stel 
zeer enthousiaste eilander meiden een moderne dans in elkaar gezet. 
Een zeer bijzonder project, op een bijzondere locatie, dat uitsluitend in 
dit festival te zien zal zijn.

Dûnsje mei.....
Eltsenien hat wol in leafdesûnderfining dêr 't men leaver net oan 
werom tinkt. Mar dat is it moaie oan de leafde, je witte noait hoe 't it 
rint. Yn dizze dûns litte de fammen sjen dat leafde ferskate fariaasjes 
oan beweginings hat.

Dansen met.....
Iedereen heeft wel een liefdeservaring waar je liever niet aan terug 
denkt. Maar dat is het mooie aan de liefde, je weet nooit hoe het zal 
lopen. In deze dans laten de meiden zien dat liefde verschillende varia-
ties heeft wat betreft bewegen.

J.B. Bazuin & Clara Smit, regie Grytha Visser
‘Dinner for one’
Hotel Duinzicht ontbijtzaal, max. 40 pers. v.a. 16 jaar, € 3.
14.30, 15.30, 16.30, duur 20 minuten

Rond 1920 schreef de Britse auteur Lauri Wylie een komische sketch 
over Miss Sophie, een op leeftijd zijnde Grand Old Lady. Miss Sophie 
viert zoals elk jaar haar verjaardag met een diner tezamen met haar 
beste vrienden. Ze houdt deze traditie in stand. 
Haar trouwe butler James voelt zich zeer verantwoordelijk voor het rei-
len en zeilen tijdens dit jaarlijkse diner en doet er alles aan om Miss 
Sophie's verjaardag vlekkeloos te laten verlopen... ‘the same procedure 
as last year, Miss Sophie?‘ 

Jan Visser en Ymke Groendijk
‘Verse vis roken’
Huis ‘Kaap Hoorn’, Martjeland 2, max. 8 pers. a.l., € 3.
15.30, 16.00, 16.30, duur 20 minuten

Zoals zijn achternaam doet vermoeden weet Jan Visser alles op het 
gebied van… vissen. Niet alleen zijn passie voor het vangen van deze 

zeedieren wil deze authentieke eilander met u delen maar ook het 
rookproces laat hij graag aan u zien, ruiken en proeven. Jan heeft de 
smaak te pakken, nu jullie nog.

Bouke Henstra
‘Cultuurhistorisch wandeling over het kerkhof’
Hoofdingang kerkhof Got Tjark, max. 10 pers. a.l., € 3.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, duur 20 minuten

Bouke Henstra, een Schiermonnikoger rasverteller die een sterke affini-
teit heeft met de eilander geschiedenis. Als u met hem mee wandelt over 
het kerkhof zal hij aan de hand van een aantal grafzerken enkele bijzon-
dere verhalen opdissen. Een sfeervolle terugblik in het verleden.

Trix Broekmans 
‘Tour d’hotel’
Hotel Van der Werff,  verzamelen bij de trap in de hal, max. 10 pers. 
a.l., € 3.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, duur 20 minuten

Trix Broekmans, al jaren een graag geziene gast op het eiland en een 
kenner van dit instituut. Ze maakt een keus uit het overvloedige aanbod 
van verhalen en anekdotes die het hotel herbergt. In een kleine rondgang 
door het hotel staat ze stil bij voorwerpen en foto’s die saillante delen 
van hotelhistorie markeren. 
De naamgever van het hotel, Sake van der Werff (1870-1955), heeft het 
gros van alle objecten zelf verzameld en in het hotel uitgestald. Zo laat 
het hotel zich lezen als een geschiedenisboek, waarvan de muren de rijk 
geïllustreerde pagina’s zijn. Van der Werff zette niet alleen het hotel, 
maar ook Schiermonnikoog als toeristische attractie op de kaart. Niets 
was hem te veel om (beroemde) gasten aan te trekken, met Prins 
Bernhard als beroemdste. Wandel mee door de geschiedenis van een 
illuster gebouw.

Arend en Wietske Maris
‘Met Schiermonnikogers op de Groenlandvaart’
Huiskamer Hauer, Langestreek 30, max. 12 pers. v.a. 12 jaar, € 3.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, duur 20 minuten   > lees verder
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In dit  huis aan de Langestreek en in het huis naast het huidige 
Politiebureau woonden in de 18e eeuw commandeurs die op de walvis-
vaart gingen. Hun reizen waren meestal barre en levensgevaarlijke 
tochten die alras ons voorstellingsvermogen te boven gaan.

Thijs de Boer
‘Jutter pakt uit’
Strandhuisje in het park t.o. de Tjattel, max. 15 pers., a.l., € 3.
14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17,00, duur 20 minuten

Rond het jutten hangt van oudsher een beetje een geheimzinnig sfeert-
je. Dit is een unieke gelegenheid om te luisteren naar een ‘oude rot in 
het vak’. Thijs is een jutter die op authentieke wijze met zijn fiets de 
kustlijn afspeurt in weer en wind. Hij kan daar met veel ervaring over 
vertellen. 2009 was een memorabel jaar, oude tijden herleefden toen in 
november grote ladingen winterjassen, fietswielen, stofzuigerslangen en 
wat al niet meer in groten getale aanspoelden. 
Maar ook de heel kleine, bijzondere vondsten maken dat het hart van 
de jutter sneller gaat slaan.

David de Boer
‘Drieluik over vrouwen van weleer’
Badweg 3, max. 10 pers. a.l., € 3.
17.00, 19.30, 20.00, duur 20 minuten

Op dit mooie eiland wonen en woonden vele markante personen. In een 
uniek drieluik hoort u iets over enkele bijzondere vrouwen uit de recen-
te geschiedenis... David kan meesterlijk vertellen over zijn ervaringen 
van destijds, u ziet als het ware de dames herleven!

Eric Augusteijn en Kees Boer 
‘Over verre lichtjes aan de donkerste hemel’
Entree De Riich, max 30 pers. familievoorstelling, € 3.
14,30, 15.30, 16.30, 19.30, duur 20 minuten

Vraagt u zich wel eens af wat toch die 3000 lichtjes aan de 
Schiermonnikoogse hemel zijn? Wij vertellen u in 3D over manen, pla-
neten, sterren. Een boeiende kennismaking voor alle leden van het gezin 

met de sterrenhemel. Bij helder weer kunnen we in de avondvoorstelling 
ook buiten door professionele sterrenkijkers kijken. Hoe dan ook, in het 
jaar van de sterrenkunde, op het donkerste plekje van Nederland, gaat u 
na deze interactieve voorstelling anders naar de hemel kijken.

Joop Meijer, Aty Elzinga, Jeanet Visser en Melle Blom
‘Ode aan Ede’
Huiskamer Kolstein, Middenstreek 21, max. 20 pers. a.l., € 3.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, duur 20 minuten

De gelegenheidsband ‘Jajem’ zal in dit festival een ode brengen aan Ede 
Staal. Het land waar Ede van hield, waar hij woonde, waarover hij zong, 
ligt tussen Lauwersmeer en Nieuwe Statenzijl. Noordelijke chansons, 
vertolkt door eilander muzikanten in een sfeervolle omgeving. Verwarm 
je hart.

Marc Korfage en Jeanet Stratingh
‘Leutje laid en ander moois’
Restaurant Brakzand, Langestreek 66, max. 40 pers. v.a. 16 jaar, € 5,-
14.30, 15.30, duur 40 minuten

Marc Korfage en Jeanet Stratingh brengen een aantal mooie, in ’t 
Gronings vertaalde luisterliedjes ten gehore die, op verzoek van Radio 
Noord, eerder door hen zijn vertolkt en voor deze bijzondere gelegenheid 
zijn aangevuld met enkele 'Crooners' uit de geschiedenis van de 
Nederlandse liedkunst. Marc is u wellicht bekend als de zingende barista 
van het vorige Midwinterfestival… en Jeanet Stratingh verdient al jaren 
haar sporen als pianodocente en heeft ook haar eigen programma 
'Muziek in bedrijf'.
Kortom, voor de liefhebber van de kleine liedkunst in dialect en moersta-
al een niet te missen mogelijkheid tijdens dit festival.

Foppe Hoekstra en Hilbrand Abma
‘Oogst van jaren jutten’
Langestreek om de Noord 28, vol=vol, vrij entree.
14.30 - 17.00   > lees verder
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Kostbare schatten die Foppe Hoekstra heeft gevonden heeft hij in zijn 
grote schuur bijeengebracht. In de afgelopen tientallen jaren is deze 
verzameling 
uitgegroeid tot een voor het eiland unieke collectie.
Voor jong en oud een belevenis. Hilbrand Abma zal dit op geheel eigen 
wijze hier en daar voorzien van uitleg.

Fries Project Orkest
‘Jazz our Souls’
Got Tjark, max. 180 pers., € 5.
16.00 - 17.00, duur 60 minuten

Het Fries Project Orkest is een nieuw muzikaal initiatief in Friesland. 
Het heeft als doel jaarlijks uiteenlopende muziekprojecten op te zetten 
met wisselende bezetting en muziekkeuze, zoals tango, african brass en 
jazz. Het eerste project ‘Jazz our Souls’ is in september 2009 van start 
gegaan onder leiding van saxofonist en arrangeur Frans Vermeerssen, 
bekend van Big Bent Braam en Willem Breuker Collectief. Een groep van 
20 enthousiaste en gevorderde amateurmuzikanten nemen deel aan dit 
project waaronder eilander Daphnie Misker. Het repertoire bestaat uit 
bewerkingen van souljazz nummers uit de jaren zestig, maar ook van 
deze tijd: Otis Redding, Stevie Wonder, Amy Winehouse, Minnie 
Riperton en Solomon Burke. Dit orkest zal u trakteren op verrassende 
composities met blues en soul invloeden, mooie luisterliedjes, knallende 
toeters, meeslepende strijkpartijen, groovy basloopjes en soulfull stem-
geluid!

Snertconcert  Barbara Jelijs en Renee Taal
‘Sokantook’
Cultureel Ontmoetingscentrum, Langestreek 23, max. 125 pers., € 10.
18.00 - 19.00 

Terwijl u geniet van een heerlijke snertmaaltijd zullen de dames
‘Sokantook’ u vermaken met luisterliedjes, meezingers en andere 
tranentrekkers. Verslik u niet….

Martin Korthuis en Brassband Heman
‘Night of the Monks’
Cultureel Ontmoetingscentrum, Langestreek 23, max. 280 pers., € 5.
20.45 tot 22.00

Martin Korthuis, geboren in Bedum, een tijdlang woonachtig op 
Schiermonnikoog, thans in Zuidhorn, zingt op geheel eigen wijze songs 
van zichzelf. In dit concert staan 25 muzikanten van Brassband ‘Heman’ 
hem terzijde. De huidige dirigent, Sietse Hamersma, nam in 1998 de 
muzikale leiding op zich, maar het orkest is al in 1914 opgericht. De 
laatste jaren eindigde Brassband ‘Heman’ altijd hoog in de 1e divisie van 
de Nederlandse Brassband kampioenschappen en wist deze zelfs enkele 
malen te winnen. Ook internationaal hebben ze hun sporen verdiend. 
Vanavond brengen ze o.a. werk van John Miles en Taccata in D mineur 
ten gehore. brassbandheman.nl

Lise Kromhout (dans), Frank van der Zee (machinist) en Marit Bamboe 
(choreografie), Momfèrt de Kraan
‘Cavar et bouger’ 
Grasveld nabij Het Wantij en Ware Jacob, aanvang na het slotconcert.
22.15, duur 10 minuten

‘Cavar et bouger’ als slot van het festival…
We moeten er niet te zwaar aan tillen. Of wellicht getild worden? In dit 
stuk zijn constructie en spanning twee van de belangrijkste kernwoor-
den. Het is een stuk waarbij twee mensen lijnrecht tegenover elkaar 
staan waardoor er een kracht ontstaat die ze wellicht delen of niet? 
Komt allen om op een bijzonder manier het festival af te sluiten.

Marieke Lieverdink en Anita Kootstra
‘Hoe gastvrij is Schiermonnikoog’
Ontvangst op de boot 29 dec. en in het dorp tussen 13.00 – 16.00

Truus en Annie… gastvrouwen die al ruim 60 jaar in ‘het vak’ zitten. Zij 
zijn allround als het gaat om het verzorgen, verplegen en het ontvangen 
van gasten. Truus is de oudste, de langste en pretendeert de wijste te 
wezen maar vlak Annie niet uit… Op hun uniform dragen ze met trots 
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verschillende spelden, die ze hebben ontvangen als bewijs van uitzon-
derlijke staat van dienst.

Foppe Schut en Ida Bloem
‘Het Groetenmannetje’
Tussen Middenstreek 19 en 21, a.l., gratis.
Doorlopend 14.00 – 22.00

Een theaterkast kast op hoge poten. Treed binnen en verwonder je. 
Dit jaar is te zien hoe op biologische wijze de groeten worden opgeha-
ald op het eiland om ze vervolgens naar de vaste wal te kunnen laten 
brengen. 
Naar een idee van Charlotte Fischer en Foppe Schut.

Met Trots introduceren wij voor het eerst onze 
‘MidwinterKoningin’

Overal waar de Koningin acte de présence zal geven, zal ze u 
hartverwarmend tegemoet treden, als een ware gastvrouw van het fes-
tival. Wie dit jaar de Koningin is houden we nog even geheim, bij de 
opening zal ze voor het eerst te bewonderen zijn. Volgend jaar zal ze 
haar kroon doorgeven aan een eilander prinses. Dit ritueel zal jaar na 
jaar plaatsvinden, zodat er in de loop der jaren een eregalerij zal onts-
taan van Koninklijke Hoogheden. De kans is groot dat u haar tijdens de 
opening zult treffen.

Stella van Acker
‘De Zee’ 
Middenstreek 21a, vrij entree.
Doorlopend 14.00 – 17.00

Dit ervaren, dat ondanks het verdriet op deze aarde de hemel in het 
water glinstert, is zo vol goddelijkheid en bezieling; ik kan niet zwijgen, 
ik moest een vorm vinden om dat te vertellen.
De vorm werd het schilderen. De zee werd mijn belangrijkste onderwerp. 

(meer informatie op de festival website).
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Ad van Bokhoven
‘Kunst moet de werkelijkheid overrompelen’
Galerie Ogygia, Middenstreek 23, vrij entree.
Doorlopend 14.00 – 17.00

Kunst is ambachtelijk werk dat staat voor originaliteit, authenticiteit en 
uniciteit. Een kunstenaar hecht niet voor niets veel waarde aan de oors-
pronkelijke kenmerken van zijn of haar werk. Een nieuwe ontwikkeling in 
de techniek van de kunst is de digitale kunst. Sinds enige jaren heeft 
kunstenaar Ad van Bokhoven zich deze techniek eigen gemaakt. Speciaal 
tijdens het Midwinterfestival demonstreert Ad van Bokhoven de vaardig-
heden van de digitale kunst. Reproducties in de vorm van giclees van dit 
werk verdienen hetzelfde respect. Kunst is kunst. 

Eilander Kunstschilders
10 jaar ‘De Kwast’
Atelier Romy, Langestreek 7, vrij entree.
Doorlopend 14.00 – 17.00

In Atelier Romy kunt u diverse olie- en acrylschilderijen bewonderen van 
eilander kunstschilders. Een overzicht van wat deze op het eiland wonen-
de enthousiastelingen gemaakt hebben vanuit hun passie en verwonde-
ring. Auke Talsma, Len van Veelen, André Berends, Martin Schoemaker, 
Kees Hogervorst en Romy Dam. Allemaal zijn ze lid van schildersclub 
‘De Kwast’ die dit jaar alweer 10 jaar bestaat.
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H

kaartverkoop bij het VVV-kantoor 

woensdag 23 dec 08.30 – 13.00 & 14.00 – 17.30
donderdag 24 dec 09.00 – 13.00 & 14.00 – 17.30
maandag 28 dec  09.00 – 13.00 & 14.00 – 17.30
dinsdag 29 dec  09.00 – 13.00 

BETALING UITSLUITEND CONTANT!

Voor meer informatie en foto’s kunt u onze nieuwe website bezoeken.

www.schiermonnikoogmidwinter.nl

Dit festival is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Marketing Activiteiten en Promotie Schiermonnikoog MAPS

Alle bedrijven en vrijwilligers anders dan de artiesten kunt u terug vinden op de website

Het Midwinterfestival 2010 
zal op dinsdag 28 december plaatsvinden.

stichtingsbestuur en organisatie

Tjitske Dijkstra
Coba Harthoorn
Jurrie Noot
Marijke Bouman
Victor Claessens
Foppe Peter Schut
Evert Jan Rietbergen

Colofon 

redactie      
Eric Augusteijn en Foppe Peter Schut

grafisch ontwerp 
Jan Kees Schelvis, SchelvisOntwerp 

druk   
Drukstore drukwerken b.v.
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uw keuze

act nr.    tijdstip         aantal
     kaarten

 alternatief 1.  alternatief 2.

act nr.    tijdstip          aantal
     kaarten

act nr.    tijdstip         aantal
     kaarten

SpoorboekjeSpoorboekje

Op deze lijst kunt u invullen voor welke 
voorstellingen u graag kaartjes wilt hebben. 
Het doel van de ingevulde lijst is dat de medewerkers 
efficiënter de kaarten voor u kunnen uitzoeken. 
Geeft u ook een 1e en 2e alternatief aan, zodat u weet 
wat u wilt wanneer een voorstelling is uitverkocht. 
Succes!


