
Programma
6 en 7 juni 2015
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= vast podium

Jesus Christ
Superstar

16.00 uur:  Dansgroep 1 Joke de Backer
16.30 uur:  The Busquito’s
 Hot club, jazz, country, pop, 
 klassiek, alles komt voorbij in deze  
 swingende act vol vrolijk 
 entertainment.

Halderpark
12.30 uur:  Jeugdtoneel Valkenburg
 Scènes en liedjes uit de nieuwe 
 musicalproductie ‘Ze zègke, zoa  
 zègke ze’.
13.00 uur:  Ma Mère l’Oye
 Sprookjes van Moeder de Gans met  
 pianoduo Nicole Commissaris/Linda  
 Smolenaers.
13.30 uur:  De koffer op
 Muziek, comedy en circus op een  
 kofferpodium: theater op de 
 vierkante meter!
14.00 uur:  Belcanto Resonance
 Onder leiding van Levon Leonard  
 brengt dameskoor Belcanto 
 Resonance de mooiste popsongs.
14.30 uur:  Dansgroep 2 Joke de Backer
15.00 uur:  De koffer op
 Muziek, comedy en circus op een  
 kofferpodium: theater op de 
 vierkante meter!
15.30 uur:  Ma Mère l’Oye
 Sprookjes van Moeder de Gans met  
 pianoduo Nicole Commissaris/Linda  
 Smolenaers.
16.30 uur:  Dansgroep 2 Joke de Backer

Walramplein
14.30 uur:  Jeugdtoneel Valkenburg
 Scènes en liedjes uit de nieuwe 
 musicalproductie ‘Ze zègke, zoa  
 zègke ze’.
15.00 uur:  Baltus & Co
 Aanstekelijke mix van zelfgeschreven
 (Limburgstalige) popsongs en 
 bekende covers uit de jaren ‘70.
15.30 uur:  Busquito’s
 Hot club, jazz, country, pop, 
 klassiek, alles komt voorbij in deze  
 swingende act vol vrolijk 
 entertainment.

  Walking acts
Zaterdag	 •	Stephworx
  Flamenco op hoge stelten
	 •	Tom,	Tom	&	de	Bombardon
   Met hun zelfgemaakte bombar-
                                  don struinen deze heren op leeftijd 
  door de straten.

Zondag	 •	Stephworx
  Flamenco op hoge stelten
	 •	Tom,	Tom	&	de	Bombardon
  Met hun zelfgemaakte bombar-
  don struinen deze heren op leeftijd
  door de straten.
	 •	Man	zonder	hoofd…	strak	in	het		
  pak, op zoek naar contact.

Op beide dagen kunt u met gids Yvonne Sintzen een 
kunstroute door Valkenburg lopen. 

Vertrekpunt is op het Theodoor Dorrenplein.
Vertrektijd is beide dagen om 13.30 en 15.30 uur.

(i.s.m. Kunst & Cultuur Raad Valkenburg)
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zondag 7 juni van 17.00 - 19.00 uur:

Afsluitingsconcert
“Jesus Christ Superstar”

(OL Vrouwekerk) Uitvoering van de bekende musical
van Andrew Lloyd Webber in kader project 

‘Zingen tegen kanker’. 
i.s.m. Openluchttheater Valkenburg. Entree: vrije gave.



Casinoplein
14.00 uur:  Dansgroep 1 Joke de Backer
14.30 uur:  De koffer op
 Muziek, comedy en circus op een  
 kofferpodium: theater op de 
 vierkante meter!
15.00 uur:  Jeugdtoneel Valkenburg
 Scènes en liedjes uit de nieuwe 
 musicalproductie ‘Ze zègke, zoa  
 zègke ze’.
15.30 uur:  Vocal group Joy Berg en Terblijt
 Concert in pop-musicalstijl. 
 Dirigent: Gerald Wijnen
16.00 uur:  Dansgroep 1 Joke de Backer
17.00 uur:  De koffer op
 Muziek, comedy en circus op een  
 kofferpodium: theater op de 
 vierkante meter!
17.30 uur:  Canti Vaganti
 Italiaans cabaret- en muziekduo 
 zet de boel op stelten.

Halderpark
14.30 uur:  Dansgroep 2 Joke de Backer
15.00 uur:  Canti Vaganti
 Italiaans cabaret- en muziekduo 
 zet de boel op stelten.

15.30 uur:  Jeugdtoneel Valkenburg
 Scènes en liedjes uit de nieuwe 
 musicalproductie ‘Ze zègke, zoa  
 zègke ze’.
16.00 uur:  Open String Quartett
 Geënsceneerde muziek van o.a.  
 Beethoven, Piazzolla en vrije 
 improvisaties.
16.30 uur:  Dansgroep 2 Joke de Backer
17.00 uur:  Jong NBE
 Negen jonge blazers met een 
 spetterende muziekperformance. 
17.30 uur:  Open String Quartett
 Geënsceneerde muziek van o.a.  
 Beethoven, Piazzolla en vrije 
 improvisaties.

  Zaterdag 6 juni
Centrum Valkenburg
11:00 – 14:00 uur:  Doorkomst Maastricht Marathon  
 over de Via Belgica

Theodoor Dorrenplein
14.00 – 15.00 uur:  Big band muziekschool Kumulus
 Swingende festivalopening. 
 Dirigent: Marc Huynen
15.30 – 17.00 uur:  AJ and the Wildgrooves
 Bluesformatie uit Katwijk en Zee,  
 voor tv-maker Johan Derksen 
 ‘de ontdekking van 2014’. 

17.30 – 18.30 uur:  Crêpes dans l’Oreille
 Franse chansons in een Valkenburgs  
 jasje. Délicieux!
18.45 – 20.00 uur:  Teeke Zènge
 Met harmonie en mannenkoor 
 Walram.
20.30 – 22.30 uur:  The Rolling Beatles
 De hits van The Stones en 
 The Beatles, afwisselend op één  
 podium.

18.00 uur:  Jong NBE
 Negen jonge blazers met een 
 spetterende muziekperformance. 

Walramplein 
15.30 uur:  Dansgroep Cosy Corner
16.00 uur:  Canti Vaganti
 Italiaans cabaret- en muziekduo zet  
 de boel op stelten
16.30 uur:  Jeugdtoneel Valkenburg
 Scènes en liedjes uit de nieuwe 
 musicalproductie ‘Ze zègke, zoa  
 zègke ze’.

Berkelpoort 
14.30 – 17.30 uur: Poortmuziek door koperensemble  
 fanfare St. Cornelius Schin op Geul.

  Zondag 7 juni
Theodoor Dorrenplein 
12.30 – 13.30 uur:  Valkenburgse ‘voice kidz’ 
 Merel en Stephanie.
 Optreden van twee supertalenten uit  
 de zangklas van Caroline (ex-Treble)  
 Hoffman.
14.00 – 14.45 uur:  The Busquito’s
 Hot club jazz, country, pop, 
 klassiek, alles komt voorbij in deze  
 swingende act vol vrolijk 
 entertainment.

15.00 – 16.30 uur:  Fanfare St. Cornelius Schin op Geul
 Muzikale leiding: Patrick Spelthaen  
 (dirigent), Henk Martens (instructeur  
 drumband).

Casinoplein
12.30 uur:  Baltus & Co 2.0
 Aanstekelijke mix van zelfgeschreven
  (Limburgstalige) popsongs en 
 bekende covers uit de jaren ‘70.
13.00 uur:  Jeugdtoneel Valkenburg.
 Scènes en liedjes uit de nieuwe 
 musicalproductie ‘Ze zègke, zoa  
 zègke ze’.
13.30 uur:  Canti Vaganti
 Italiaans cabaret- en muziekduo zet 
 de boel op stelten
14.00 uur:  Dansgroep 1 Joke de Backer

14.30 uur:  Canti Vaganti
 Italiaans cabaret- en muziekduo zet  
 de boel op stelten
15.00 uur:  De Gaapdraak
 Theatervoorstelling op, onder en  
 rondom een enorme ‘verhalenjurk’.  
 Spelen, zingen en dansen voor 
 iedereen van 3 tot 103. 
 i.s.m. Openluchttheater Valkenburg.


