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inleiding 

Het Rietveld Theater bestond in september 2017 vijf jaar; een mooi moment voor een feestje en om te kijken 
waar TnD en het theater op dit moment staan.  

In de subsidieaanvraag voor 2017 stelde TnD zich een aantal doelen. Het doel op lange termijn is dat het Rietveld 
Theater dé innovatieve culturele hub van Delft en de regio wordt; een interessant podium voor artiesten, in 
allerlei genres waarin kleine-zaal-producties worden gemaakt (van professionals tot amateurs), die met hun 
voorstellingen een divers publiek uit Delft en de regio bedienen. 

Festival Delft Fringe dient ditzelfde doel, geeft artiesten een podium en een mogelijkheid te experimenteren 
met voorstellingen, samenwerkingen en producties. Gedurende de elf dagen van het festival bruist de stad, zijn 
vele onverwachte voorstellingen op onverwachte plekken te zien en wordt door de vele vrijwilligers, locatie-
eigenaren, meewerkende horeca en middenstanders een prachtig festival gemaakt, waar samenwerking en 
kruisbestuiving hoog in het vaandel staan. 

In 2017 richtte TnD zich voornamelijk op: 
- het consolideren van de positie in de stad 
- Het bieden van een divers podiumkunstenprogramma voor en door diverse programmeurs en voor 

verschillende doelgroepen 
- Het faciliteren van culturele initiatieven en de Rietveld productie 
- het nóg zichtbaarder maken van het doe-het-zelf-theater en het culturele aanbod  
- het verstevigen van de organisaties achter het Rietveld Theater en Delft Fringe Festival 
- de ontwikkelingen rond de mogelijke aanschaf van het pand 

Een belangrijke ontwikkeling was de invoering van de nieuwe huisstijl. Er is een nieuwe ontwerper 
aangetrokken, Graphiquain, die behalve de huisstijl ook het interieur heeft aangepakt in herkenbare kleuren en 
stijl. Voor de organisatie is het ene belangrijk stap om zowel naar buiten -naar mogelijk publiek, mogelijke 
artiesten en andere gebruikers-,  als naar binnen - naar de vrijwilligers, medewerkers  en partners- een 
duidelijker en eenduidiger beeld neer te zetten. Wij menen dat met de nieuwe huisstijl een grote stap in de 
goede richting is gemaakt. Hierdoor hebben de bovenstaande punten allen een nieuwe impuls gekregen. 

Het theater bood in 2017 een gevarieerde programmering. Naast de Rietveld Series hebben vele artiesten 
zichzelf via het  het doe-het-zelf concept op de agenda gezet. Het najaar werd gemarkeerd door enkele speciale 
projecten. Het seizoen opende met lustrumvieringen waarin de Rietveld Series werden benadrukt en in het 
zonnetje gezet. De jaarlijkse Rietveld Productie biedt amateurspelers de mogelijkheid met een doorgewinterde 
regisseur te werken en 6 keer op te treden in het theater. Het jaar werd afgesloten met het Delft  Winter Podium 
waar ‘een goed verhaal’ in de hoofdrol stond. In alle programma-onderdelen was het verhalende aspect 
verweven, soms duidelijk aanwezig soms in een subtiele verwijzing. 

Zowel het Rietveld Theater als Delft Fringe Festival hebben een succesvol jaar achter de rug. In onderstaand 
verslag leest u meer over het Rietveld Theater en  wat er in 2017 werd gerealiseerd, door wie, voor wie en op 
welke manier. Festival Delft Fringe heeft een eigen evaluatie gemaakt. 
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Bezoekers 

Het Rietveld Theater bestaat uit een theaterzaal voor maximaal 100 bezoekers, een foyer en een studio. De 
studio wordt voornamelijk gebruikt voor niet versterkte repetities, kantoor en een enkele vergadering. De foyer 
wordt buiten voorstellingen gebruikt als kantoor voor de  organisatie en verhuurd voor activiteiten en 
vergaderingen. In de zaal vinden voorstellingen, repetities en workshops plaats. 

In 2017 vonden ongeveer 19.200 bezoeken aan in het Rietveld Theater. Ongeveer 21% hiervan bestond uit een 
bezoek aan een voorstelling in een Rietveld Serie, 42% van de bezoeken was aan een losse voorstelling buiten 
de series en 21% bestond uit deelname aan een (wekelijkse) repetitie. Het Delft Fringe Festival trok 6 % van de 
totale bezoekers. De overige 10% bestond uit activiteiten en vergaderingen. 
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Programma 

Er hebben 244 voorstellingen plaatsgevonden voor 11.671 betalende bezoekers. Van de 244 voorstellingen 
werden 95 voorstellingen binnen een Rietveld Serie geprogrammeerd en 149 door externe partijen. 
Daarnaast hebben er 55 activiteiten, 273 repetities en 26 vergaderingen plaatsgevonden. 
In onderstaand diagram ziet u hier een overzicht van, uitgesplitst naar uitvoering door professionelen, semi-
profs en amateurs. 

In de volgende cirkeldiagrammen staan alle voorstellingen per genre uitgesplitst en daarnaast de genres  van 
alle Rietveld Series:  
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De Rietveld Series 

Beeld & Geluid (professioneel) 
genre: interdisciplinair muziektheater  
omschrijving: combinatie van verschillende 
disciplines, dynamiek tussen spel, projectie en 
muziek. frequentie: incidenteel ; doelgroep: 
muzieklieeebbers, niet-Nederlanders,  expats 

dejazz (semi-professioneel) 
genre: jazzclub omschrijving: Elke 3e zondag van de 
maand live jazz. Muzikanten worden uitgenodigd 
om met elkaar te spelen in verschillende 
combinaties. frequentie: maandelijks ; programmeur: 
Tinus Koorn ; doelgroep: jazz- en muzieklieeebbers  

Delft vertelt (amateur) 
genre: verhalen. omschrijving: Verhalen uit de stad. 
de verteller moet het zelf hebben meegemaakt én 
het moet gebeurd zijn in Delft. frequentie: 
regelmatig. organisator: Vertelkring Delft, Maarten 
Freriks ; doelgroep: Delftenaren, geïnteresseerden  

Instant composition (amateur) 
genre: improvisatie, open podium 
Ieder die dat wil mag bij dit grenzeloze open 
podium zijn/haar muziek ten gehore. gratis 
toegankelijk. frequentie: maandelijks ; organisator: 
Bram Stoeken. doelgroep: muzikanten en 
muzieklieeebbers 

Korenavond  (amateur) 
genre: koor, zang, muziek. omschrijving: open 
podium met 2 lokale koren, ook voor gelegenheids-
formaties en andere zang gezelschappen. I.s.m. 
Federatie Delftse Zangkoren. frequentie: 
maandelijks ; programmeur: Madeleine Kuipers 
doelgroep: muzieklieeebbers, deelnemers koren 

Laat je verrassen  (professioneel) 
genre: diner + concert omschrijving:  soort blind 
date, vooraf weet je niet naar welke voorstelling je 
gaat. Het is een volledig avondje uit incl. een 
driegangendiner, welkomstdrankje en concert 
frequentie: regelmatig ; programmeur: Tamara 
Kuipers. doelgroep: muzieklieeebbers 

Kus van Maanvis (professioneel) 
genre: kindertheater. omschrijving: diverse genres 
voor de kleine zaal, o.a. clownesk, literair, 
sprookjes, poppen-, dans- en muziektheater. 
frequentie: 5x per seizoen ; programmeur: Maanvis 
Producties ; doelgroep: kinderen 3-11 jaar, ouders en 
familie, buitenschoolse opvang 

Dans & Grietje  
grenre: kinderdisco, wisselende workshops 
podiumkunsten, knutselen omschrijving: Kinderen 
op een actieve manier in aanraking laten komen 
met theater-disciplines. frequentie; in school-
vakanties. organisatoren: Maanvis Producties ism 
Linda Produceert doelgroep: kinderen 4-12 jaar, 
buitenschoolse opvang 

Ongehoord Subliem  (professioneel) 
genre: klassieke muziek. omschrijving: internationaal 
bekende musici presenteren zich met ongewone 
ensembles én eigenzinnig repertoire. Biedt kansen 
aan musici met lef en eigen ideeën. frequentie: 
maandelijks ; programmeur: Henny Marée-Eshuis 
doelgroep: muzieklieeebbers 

QuiteQuiet (professioneel) 
genre: singer-songwriters omschrijving: de crème de 
la crème van de Nederlandse singer-songwriters. 
Prachtige intieme concerten. frequentie: 
maandelijks ; programmeur: Hans van der Maas 
doelgroep: muzieklieeebbers  

Jong QuiteQuiet  (amateur) 
genre: singer-songwriters, wedstrijd 
omschrijving: Een podium voor jonge, getalenteerde 
singer-songwriters. 6 deelnemers treden 6 keer op 
en doorlopen tussendoor een coachingstraject.  
frequentie: maandelijks ; programmeur: Hans van der 
Maas ; doelgroep: jongeren, muzieklieeebbers 

Spice Up Your Life (professioneel) 
genre: concerten wereldkamermuziek 
omschrijving: divers programma met wereldmuziek 
in velerlei genres, deels opgezet i.s.m. Palmyra 
Productions. frequentie: maandelijks ; doelgroep: 
muzieklieeebbers, migranten, expats 

Theater Overdag (professioneel) 
genre: theater, cabaret, musical, toneel. 
omschrijving: serie voorstellingen voor mensen die ‘s 
avonds niet willen of kunnen uitgaan. frequentie: 
maandelijks. programmeur: Marian Ruijgers  
doelgroep: ouderen 55+, theaterlieeebbers 

Tonen van Toppers (semi-professioneel) 
genre: klassieke muziek. omschrijving: 
concertpodium voor toptalenten (amateurs 
en semi-prof)  frequentie: maandelijks ; 
programmeur: Henny Marée-Eshuis  
doelgroep: muzieklieeebbers 
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Voorstellingen door externe partijen 

cabaret 
- Theater de Veste: o.a. Bert Gabriëls, Kiki 

Schippers, Fabian Franciscus, Soundos  en Aron 
Elstak, Kirsten van Teijn, Pepijn Schoneveld, Kees 
van Amstel en Patrick Nederkoorn  

- Cabaretiers die zichzelf op de agenda zetten: 
Narsingh, Mark vd Veerdonk en Jelle Buning 

- Delft Talent Comedy Award 2017 

muzikanten 
- oa. Robert Jan Stips, Tim Grimm & the Watchman 

 Michel Ebben , Frank Blueka en Juf Felice & trio 
Krul 

Blues Festival 
- Cottontone, Maurice van Hoek 

Delft Fringe Festival 
- Ludique, Misiconi Dance Company, Tal Garmiza 

Dance, Fenneke Dam, Marij & Kornelis, 
De Gestampte Meisjes 

Delft Chamber Music Festival 
- Splendor familieconcert 

theater 
- DVG entertainment productions, Yes Darling,  

Funktioneel Naakt, Jasper van Kuijk,  
Withlof, Tour for Life, Virgiel 
Tot Zover, Rigor Mortis 

schoolvoorstellingen 
- DOK, Barbara van Gelder 
- Maanvis Producties 

schoolmusical 
- Delftse Montessorischool  
- Jan Vermeerschool 
- Musical 5-daagse 

Eindejaarspresentaties  
- Rootz Muziekschool 
- Blue Vocals 
- Flow & de Strijkers 
- Delft Junior Big band & Benjamin Herman  

Divers  
- Monoloog Rosmarie Blaauboer  
- Week van de psychiatrie 
- Street magicians

Activiteiten 

workshops  
- Mark Delfts Theaterhuis: theater 
- Delfts Theaterhuis: schrijven 
- LUMC 
- Max Havelaar School: muziek 

Delft Fringe Festival 
- Wekelijks kantoor & vergaderingen  
- Workshops artiesten en vrijwilligers 
- fotoshoot 

Delft Chamber Music Festival 
- Kamermuziek ateliers 

Studium Generale 
- Serie met Maarten Zweers   

Workshop- & Themadagen 
- Podiumdag Keramiek 
- Dag van de Aarde: Aarde café + films 
- IHE Delft: let’s talk about water 
- Pay it Forward Delft festival 

Divers 
- Wie is de mol (studentenspel) 
- Delft Quiz 
- Artiestenopvang Blue Sunday 
- Teammiddag Gemeente 

Audio & Video opnames 
- Marvelious  
- New Native Project 
- Michel Ebben 

Rietveld Theater 
- Opening Rietveld Expo 
- Vrijwilligers: workshops & teambuilding  
- Klusweken 

Repetities 
- Rietveld Productie (wekelijks) 
- Jasper van Kuijk (incidenteel) 
- One on stage (incidenteel) 
- Theatergroep Knars (incidenteel) 
- Blue Vocals (wekelijks) 
- Archipel Koor (wekelijks) 
- BSO De Lange Keizer (wekelijks) 
- Theatergroepen (incidenteel) 
- Stichting Bens (wekelijks) 
- Theater Beleving (wekelijks) 
- Improvisatiegroep Withlof (wekelijks) 
- Improvisatiegroep Tot Zover (wekelijks) 
- Youthbank (incidenteel)
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lustrum 

Het lustrum werd gevierd met een week vol feestelijkheden. Alle voorstellingen en activiteiten hadden een 
feestelijk tintje en hadden te maken met de Rietveld Series of waren representatief voor het theater, het Delft 
Fringe Festival of de filosofie van Theaternetwerk Delft.  
De lustrumweek ging woensdag 13 september van start met de kindervoorstelling Reusachtig Cool van Theater 
de Winter, een besloten voorstelling  voor de Jan Vermeerschool en ’s middags een vrije voorstelling. Donderdag 
14 september ging bij Theater Overdag de voorstelling ‘Tout finit par des chansons’ van Diana vd Bent en Paul 
Bakker in première, waarna men kon genieten van een wijnproeverij. ’s Avonds opende de Rietveld Expo met 
foto’s van Fred Leeflang en speelden Ralph De Jongh,  Sam & Julia en Jasper Schalks bij Quite Quiet. Vrijdag was 
er een speciale editie van de Stadsborrel en vierden De Règâhs hun 10-jarig bestaan met een concert in de serie 
Highlights. Zaterdag was het Open Huis in het theater met een Dans & Grietje, een kindervoorstelling van Het 
Meemaaktheater, een diner van Vrije Smaken en optredens van Tinus Koorn Trio, DJ Maesch, Barbara Breedijk, 
Pieter Jouke, Jasper van Kuijk, Remco Melles, Jara, Book of Eli en Sommerhus. Zondag had Spice Up Your lIfe 
een Indiase special met zangeres Madhu & percussionist Ruven. De feestweek werd afgesloten met een 
overvolle zaal voor het gratis concert van dejazz met als speciale gast trompettist Eric Vloeimans.  

 Met de Lustrum feestweek stond Theaternetwerk Delft stil bij de afgelopen 5 jaar en vierde ze de start van het 
nieuwe seizoen. Het was voor velen ook een hernieuwde kennismaking met de look en feel van het theater. In 
de zomer heeft er namelijk een make-over plaatsgevonden en is de hele huisstijl aangepast.  
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De Rietveld Productie: 
De miraculeuze comeback van Mea L. Loman 

Eind september 2017 speelde de Rietveld Productie ‘De miraculeuze 
comeback van Mea L. Loman’ onder regie van  freelance acteur, 
docent en regisseur Remco Melles zes drukbezochte en goed 
ontvangen voorstellingen. Alle betrokkenen; het regie- en 
productieteam, de spelers, medewerkers, vrijwilligers en ook 
bezoekers spreken van een groot succes. Melles werkt vanuit intuïtie. 
Hij wil iedereen op één lijn krijgen, tast motivatie af en zoekt 
glimoogjes bij het spelen. Het stuk gaat over de liefde voor theater. 
Wat bezielt mensen om er zo voor te gaan, zoveel voor te doen? Dat 
is iets wat Remco, zelf ook acteur, heel goed herkent. 

De doelstelling van de Rietveld Productie is om aan amateur-
theatermakers de gelegenheid te bieden in een goed geoutilleerd 
theater en onder professionele begeleiding, via een intensieve 
voorbereidingsperiode, een theatervoorstelling te maken. 
Amateurspelers keken ernaar uit om te werken in een professionele 
omgeving waardoor zij hun talenten op een goede manier konden 
ontwikkelen, met als gevolg een kwaliteitsverbetering voor zowel de 
individuele amateurs als de eigen vereniging. TnD brengt op deze 
manier amateurs en professionals dichter bij elkaar.  

De Rietveld productie is inmiddels een een bekend fenomeen bij 
theaterlieeebbers uit Delft en de regio.  Voor het Rietveld Theater is het een mooie seizoensopening en voor 
het publiek een (hernieuwde) kennismaking met het theater. Voor de deelnemers is het een feest om, na een 
intensieve repetitieperiode, het resultaat van al hun inspanningen aan het publiek te tonen. 

Het proces verliep voorspoedig. Na audities in januari begon de repetitieperiode in februari 2017.   
Remco Melles werkt sinds 2008 als. De lange repetitieperiode bleek ook nu weer een voordeel. Er is daardoor 
meer ruimte voor groei en verandering. 

Aan de voorstellingen deden de volgende aantallen personen mee: 
professionals: 2 (regisseur en technicus),  
amateurspelers: 9 
vrijwilligers: 2 producenten, 2 kleedsters, 2 fotografen, 2 grimeuses, 2 leden pr-groep.  
Bij elke voorstelling: 2 gastvrouwen-heren, 1 kassamedewerker en 2 barmedewerkers. 
Voorstellingen: 6, waarvan 1 gratis voor vrijwilligers van het Rietveld Theater  
Bezoekers: ten minste 400, waarvan 333 betalende (in 5 voorstellingen). 

De speeldata waren: 22 (besloten première), 23, 29 en 30 september om 20.30 uur - 24 september en 1 oktober 
om 14.30 uur 

Regisseur: Remco Melles 
Productieteam: Marian Ruijgers en Anne Leupen 
Techniek: Alex Buurman 
Kostumering: Anne Leupen en Sylwia Nikolaas 
Acteurs: Ankie van der Pas, Dennis Lutz, Eugenie Gaiser, Ger Stienstra,  Koos Schinkel, Louise van Baarle, Marie-
Jet Eckebus, Monique Segijn (ook accordeon) en Robert Nederlof 



2017 TnD Activiteiten
Delft Winter Podium  

Het Delft Winter Podium (DWP) 2017 vond plaats in de drie laatste 
weekenden van 2017 tijdens de Donkere Dagen van Delft. Het 
festival richtte zich sterk op lokale artiesten, programmeurs en 
culturele ondernemers en trok, naast enkele toeristen voornamelijk 
Delftse bezoekers en deelnemers. 

Het belang van het DWP voor de stad heeft te maken met 
‘verbinden’ en ‘ontmoeten’. Het Delft Winter Podium was voor 
iedereen toegankelijk, maar er werd extra aandacht gestoken in het 
bereiken van mensen die in deze periode eenzaam zijn, weinig geld 
hebben, in een vreemd land zijn en/of een moeilijke start hebben 
gehad. Niet door ze in een apart hokje te zetten of een eigen festival 
te geven, maar juist door ze onderdeel te laten worden van deze 
feestmaand in Delft met Delftenaren en haar bezoekers. 

Inspiratie 
De inspiratie voor het festival komt van de nieuwe Rietveld Serie 
‘Delft Vertelt’. Uit de voorgaande edities bleek hoe het begrip 
‘plaats’ verbindend werkt. Verhalen over een plaats, in verschillende 
tijdperken en met verschillende personages & locaties, verdiept de 
beleving die men heeft van zo’n plaats - in dit geval Delft. Tijdens de 
voorstellingen van Delft Vertelt haakten verschillende vertellers in 
op elkaars verhaal, op de personages en locaties. Ook uit het publiek kwamen vele persoonlijke reacties. De 
mensen in de zaal verbroederden - het gesprek werd snel persoonlijk door de aanknopingspunten; 
gebeurtenissen, personen en locaties werden beschreven die ook bekenden zijn van het publiek. 

Het Delft Winter Podium 2017 schonk aandacht aan deze verhalen door op drie zondagen een speciale 
aflevering van Delft Vertelt te programmeren. Daarnaast werd het verhalende concept doorgetrokken naar 
andere podiumkunsten. In de voorstellingen en optredens, van dans en theater tot muziek en zang stond de 
narratieve vorm centraal. Door de uitwisseling van verhalen ontstond ruimte en begrip voor elkaar.  

Opzet 
In drie weekenden werd een gevarieerd programma gepresenteerd, geschikt voor verschillende leeftijden en 
doelgroepen in verschillende disciplines. De meeste programma-onderdelen zijn gepresenteerd als een speciale 
editie van een reeds bestaande serie in het Rietveld Theater, zodat trouwe bezoekers dit herkenden, met als 
neveneffect dat de betreffende serie speciaal in de aandacht kwam. Voorbeelden van deze series zijn: Theater 
Overdag, Quite Quiet, dejazz, Dans & Grietje, Kus van Maanvis, Korenavond en natuurlijk Delft Vertelt 
In alle programma-onderdelen was het verhalende aspect verweven, soms duidelijk aanwezig soms in een 
subtiele verwijzing. Iedere zondag stonden Delftenaren en hun verhalen op een andere manier centraal; de 
eerste week met een reguliere editie, de tweede week met kerstverhalen uit verschillende culturen en de derde 
middag met een speciale kindereditie. 

In het samenstellen van het programma en de productie werd samengewerkt met verschillende (Delftse) 
programmeurs en artiesten. In de PR werd samengewerkt met de Donkere Dagen van Delft, Blue Sunday, De 
Burgemeesters, 015-events. MIKA de Selfierobot is een project van de TU Delft i.s.m. Topdelft, Beta 
Balie and Stichting Theaternetwerk Delft. 

Inzet vrijwilligers 
Het DWP heeft een groot beroep gedaan op vrijwilligers, in de periode voorafgaand aan het festival, als ook 
voor uitvoerende werkzaamheden tijdens het festival zelf. 
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PR nieuwe huisstijl + nieuwe stijl interieur 

Het PR-team heeft al lang de grote wens een nieuwe 
huisstijl voor het theater in te voeren. Na 5 jaar met 
verschillende ontwerpen en ontwerpers te hebben 
gewerkt heeft het team aangegeven dat zij op zoek is naar 
een eenduidiger beeld. Daarnaast is het - zowel door de 
organisatiestructuur, als door de verschillende 
programmeurs (zowel intern als extern) en door de 
verschillende activiteiten en mogelijkheden - lastig 
gebleken het publiek en mogelijke vrijwilligers en 
initiatiefnemers duidelijk te informeren.  
De wens bestaat al lang een seizoensboekje uit te 
brengen, maar door allerlei omstandigheden was dit niet 
eerder gelukt. 

Begin 2017 heeft een klein team, bestaande uit mensen 
van het PR-team, het kernteam en het bestuur, in 
brainstormsessies enkele waarden en sfeerschetsen voor 
het theater en de organisatie gedefinieerd die verwerkt 
zijn in een briefing. Drie ontwerpers zijn uitgenodigd om 
ideeën en een eerste aanzet tot een campagnebeeld te 
ontwerpen. Na deze sessies heeft het team voor Bilal Al 
Mashta en zijn bedrijf Graphiquain gekozen. Hij is de 
nieuwe grafisch ontwerper voor alle publicitaire uitingen. 
De uitgangspunten voor de nieuwe huisstijl zijn: 

• intiem, maar wel een zelfverzekerd theater 
• Een professionele uitstraling 
• Een consistente feel, een eigen gezicht 

De ontwerper wilde verder een breed publiek aanspreken; 
met een soepel en stijlvol ontwerp ook jongeren 
aanspreken en was van mening dat de nieuwe huisstijl ook 
doorgevoerd moest worden in het interieur en de routing 
van het theater. In de zomer heeft een team van 
vrijwilligers in enkele klusweken ook de entree, hal en 
foyer naar zijn aanwijzigingen aangepast. 

Er is een nieuw logo en 5 nieuwe basiskleuren voor de verschillende genres. Alle uitingen zoals de maandladder,   
nieuwsbrieven, posters & flyers, social media, maar ook visitekaartjes, tickets, de agenda, emails, 
ansichtkaarten, de vlaggen, advertenties en het naambordje zijn veranderd. Er is een geheel nieuwe website 
ontworpen en gemaakt.  

De belangrijkste uiting was echter de Rietveld Brochure. In september 2017 was het eerste Rietveld Boekje een 
feit. Naast het programma van het najaar staat achtergrondinformatie over het theater, de filosofie en de 
medewerkers. Er zijn interviews met betrokkenen en alle hoofdstukken zijn gemarkeerd met foto’s van 
vrijwilligers. Zij zijn immers de lijm die het theater bijeen houdt. 

 Andere belangrijke PR acties om de nieuwe huisstijl en het lustrum onder aandacht te brengen zijn geweest: 
- een nieuwe website 
- een serie editorials bij In de Buurt en lokale kranten 
- een stand bij het  Haags UIT festival op 3 september  

September 2017

Kaaskleum | Mark van de Veerdonk
ĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĕŲŲŗŲŲŜŲđēěĕĐŲŲ

Kaaskleum | Mark van de Veerdonk
ĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĕŲŲŗŲŲŜŲđēěĕĐŲŲ

Delft vertelt ☼
�	�����Ų��������ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲėěĕĐŲŲŗŲŲŜŲĖŲ

Instant composition ☼
��Ń���ŲŅŲĒĐĝĐĐŲŅŲŜŲĖ

Reusachtig Cool | Theater de Winter | 4+ ☼
���Ų���Ų����	�ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲėěĕĐŲŗŲŜŲĖ

Tout finit par des chansons | Diana van der Bent ☼
�������Ų�������ŲŅŲđĔĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŗŲŜŲđĐŲŅŲ�����ŲŜŲĕ

Sam & Julia | Jasper Schalks | Ralph de Jong ☼
��	����	��ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĐŲŲŗŲŲŜŲĘŲ

Stadsborrel, thema: transformatie
17:00 | GRATIS

Highlights
20:30 | € 15

Open Huis Kids ☼
��Ń���ŲŅŲđĖĝĐĐŲŅŲ����	�ŲŲ

Vrije Smaken Pop-up restaurant | Jazz  ☼
NL/ENG | 17:30 | € 25

Open Huis | Festival ☼
DIVERSE OPTREDENS | 19:30 | GRATIS

Madhu Lalbahadoersing & Ruven Ruppik ☼
	��	��Ų��	�Ų����	��ŲŅŲ��	��Ų��Ų����Ų�	��ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŗŲŜŲđĐ

Dejazz ☼
�	�����Ų��	�	ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲ����	�

De miraculeuze comeback van Mea L. Loman ☼
�	������Ų�������	�ŲŅŲ���	���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŲŗŲŲŜŲđĐŲ

De miraculeuze comeback van Mea L. Loman ☼
�	������Ų�������	�ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŲŗŲŲŜŲđĐŲ
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vrijwilligers 

Het hele theater wordt gerund door vrijwilligers. TnD is dan ook erg zuinig op haar vrijwilligersbestand. In de 
eerste maanden van 2017 zijn met alle vrijwilligers door het bestuur gesprekken aangegaan om in kaart te 
brengen of iedereen nog op zijn plek zit, graag  in het theater werkt en om tips en tops te verzamelen. Er is een 
nieuwe vrijwilligerscoördinator aangesteld, Ingrid Pool. Zij is aanspreekpunt voor alle vrijwilligers, regelt 
roosters en diensten en plaats nieuwe aanmeldingen. Zij organiseert speciale dagen en beheert het bestand. 

Behalve voor het publiek wil TnD ook voor haar vrijwilligers interessant blijven. TnD moedigt mensen aan eigen 
initiatief te tonen en te ontplooien. Goede ideeën worden geïmplementeerd. In 2018 wordt meer aandacht 
besteed aan de training en vorming van vrijwilligers in bepaalde functies, door het aanbieden van 
horecatrainingen, BHV en EHBO.  

Nieuw bestuurslid 

Eind 2016 is Frans Linthorst aangetreden als nieuw bestuurslid. Hij heeft zit de afgelopen maanden alle ins en 
outs van het theater en de organisatie eigen gemaakt en is erg actief achter de schermen.  Hij heeft ruime 
bestuurlijke ervaring oa. bij DVA- Delft en Clownschool Buus. Hij gelooft in de kracht van kleinschalige culturele 
projecten en zet zich graag in voor het welslagen van het Rietveld Theater en voor het faciliteren van de 
talentontwikkeling van anderen. Hij is mediator en lid van verschillende werkgroepen.  

Sponsors 

Met de nieuwe huisstijl hebben zich ook nieuwe sponsors aangediend. Zo is het theater afspraken aangedaan 
met de Gamma, die tijdens de verbouwing een aantal zaken heeft gesponsord. Clavis heeft een nieuwe piano in 
buikleen gegeven voor de theaterzaal. Hoveniersbedrijf Koen Huisman heeft alle nieuwe planten in de foyer 
geleverd. 

Het pand: aanschaf & aanpassingen 

Theaternetwerk Delft heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de aanschaf van het pand waar het 
Rietveld Theater in gehuisvest is.In de afgelopen 2 jaar is TnD hierover in gesprek geweest met de Gemeente 
Delft. In de zomer van 2017 werd duidelijk dat een eventuele aanschaf nog niet evident is. Door een speciale 
werkgroep  worden meerdere scenario’s verder onderzocht.  
TnD is er nog steeds van overtuigd dat het een belangrijke stap is met het oog op groei van het theater en het 
netwerk, in financieel en fysiek opzicht. 

De aanschaf biedt tevens mogelijkheden voor praktische aanpassingen aan het pand. Op dit moment loopt TnD 
tegen de grenzen en beperkingen van het pand aan. Zo zijn de toiletgroepen verouderd en met onvoldoende 
capaciteit voor grote groepen mensen. De grote zaal heeft een tribune die qua comfort verbeterd kan worden. 
Er is geen klimaatbeheersing in de zaal, waardoor het zomers erg heet wordt. Er is te weinig ventilatie, vooral 
als de zaal vol met publiek zit. In de studio, de repetitieruimte naast de voordeur, is dubbel glas wenselijk 
teneinde geluidsoverlast tegen te gaan. Het Delfts Toneel Gezelschap, dat boven de foyer haar theaterzaal 
heeft, ervaart overlast tijdens voorstellingen wanneer de foyer beneden vol met mensen is.  

Het pand kan op meerdere punten verbeterd worden zodat meerdere mensen de afzonderlijke ruimtes kunnen 
gebruiken zonder hinder van elkaar te ondervinden. Het betekent dat het pand beter verhuur kan worden aan 
derden voor activiteiten en repetities. Een beter te gebruiken pand, met betere faciliteiten, betekent dat de 
entreeprijs en zaalhuur kunnen worden verhoogd en dus meer op kunnen brengen.  Theaternetwerk heeft deze 
impulsen nodig om op een gezonde manier het theater te kunnen runnen.  
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wo 4 Van mij mag het 

Bert Gabriëls | € 14,- CJP: € 12,50   
20:30

za  7 Delft Fringe Night #5 

diverse artiesten | € 10,-  
20:30

zo 8 Surprise ☼
Nieuw Geluid  | € 8,- nl/eng

11:30

zo 8 Vrij Spel ☼
Diverse optredens |gratis nl/eng

20:00

do 12 Theater Overdag ☼
La Pat Winters’s Choice try-out | € 10,- | € 6,- vrienden, lunch € 5,-

14:30

do  12 QuiteQuiet Events ☼
The Lasses, Etan Huijs en iET | € 7,50 nl/eng

20:30

za 21
Eennietklassieketheatersportavond 
met Withlof en Het Gevolg
Withlof | € 7,50

20:30

zo 22 dejazz  
diverse musici | gratis nl/eng

20:30

za 28
Beeld en Geluid - Trouble soon  
be over ☼
Fréderique Spigt, Marc Stakenburg, Big Bo | € 12,50

20:00

zo 29
De Sneeuwkoninging
FAMILIE VOORSTELLING  ☼
Alchemy Ensemble| € 13,- nl/eng

11:30

Wijzigingen voorbehouden, check www.rietveldtheater.nl voor laatste info. Rietveld serie ☼
Rietveld 49   2611 LH    Delft     www.rietveldtheater.nl

januari 20
17

do 1 delft fringe night # 7 | feestelijke opening 
delft fringe festival | € 12,50  20:00

vr 2 nachttheater | ludique!  
delft fringe festival | 3 | 3 munten 19:30

za 3 misiconi dance company | nachttheater | 
dansfeestje | delft fringe festival | 2 | 3 | 0 munten

13:30

zo 4 misiconi dance company | ludique!
delft fringe festival | 2 | 3 munten 13:30

ma 5 fenneke dam 
delft fringe festival | 3 munten 20:30

di 6 tal garmiza dance | de gestampte meisjes 
delft fringe festival | 2 | 3 munten 19:30

wo 7 tal garmiza dance | de gestampte meisjes 
delft fringe festival | 2 | 3 munten 19:30

do 8 ludique! | marij en kornelis
delft fringe festival | 3 | 3 munten 19:30

vr 9 tal garmiza dance | de gestampte meisjes 
delft fringe festival | 2 | 3 munten 19:30

za 10 tal garmiza dance | de gestampte … | ré’s 
karaokefeest | delft fringe festival | 2 | 3 | 0 munten

13:30

zo  11 de gestampte meisjes | prijsuitreiking
delft fringe festival | 3 munten

13:30

do 15 korenavond ☼
close enough, pure vocals en olofskoor | € 5 / € 4 nl/eng 20.30

zo 18 dejazz  ☼
diverse musici | gratis nl/eng 20.30

di  20 an evening with tim grimm (usa) & the watchman (nl)

€ 15  nl/eng 20.30

wo  21 theater tour for life 2017
benefietvoorstelling 20.30

do  22 laat je verrassen! ☼
arrangement € 47,50 / € 42,50 nl/eng 19.00

vr  23 de ideale drenkeling | jelle buning
€ 15 20.30

za  24 de ideale drenkeling | jelle buning
€ 15 20.30

zo  25 25 jaar rootz muziekschool
open dag & leerlingenpodium | gratis  nl/eng 12.00

Wijzigingen voorbehouden, check www.rietveldtheater.nl voor laatste info. Rietveld serie ☼
Rietveld 49   2611 LH    Delft     www.rietveldtheater.nl

20
17juni

wo 1 met de moed der wanhoop | aron elstak
theater de veste presenteert | € 14 / € 12,50 cjp 20:30

do 2 dans & grietje vieren het voorjaar 4-9 jr ☼
€ 5 / € 16 x 4 pers / € 4 bso 14:00

vr  3 korenavond ☼
€ 5

20:30

zo 5 flow & de strijkers
€ 5   nl/eng

20:30

do 9 door de nacht klinkt een lied  ☼
theater overdag | € 12,50 / € 10 vriend, lunch € 5

14:30

do 9 potman jr., point quiet, the wanderer   ☼
quitequiet | € 7,50 / € 6,50 vriend    nl/eng 

20:30

vr  10 morgen klaart het op | pepijn schoneveld
€ 12,50 

20:30

za 11 withlof improviseert 
€ 7,50 | € 6,50 vriend 

20.30

zo 12 always interesting | ursula skaug ☼
tonen van toppers | € 8  nl/eng

11.30

zo 12 cuarteto tangata & jeannine geerts ☼
tango special | spice up your life | € 12,50 / € 10 vriend nl/eng

15:00

zo 12 instant composition ☼
open podium | gratis    nl/eng

20:00

do 16 rjsolo | robert jan stips 
€ 16,50 | € 14,50 vriend 

20:30

vr  17 jong quitequiet  ☼
competitie | € 5

20.30

za  18 delft 3.0 | elfferich & moll, trigg & gusset   ☼
beeld & geluid | € 12,50 / € 10 vriend 

20:30

zo 19 brom beer | remco theater-kunst ☼ 
kus van maanvis | € 7,50 / € 6 vriend 

15.00

zo 19 dejazz           ☼
diverse musici | gratis  nl/eng

20.30

do  23 week van de psychiatrie 
diverse workshops (gratis) en voorstellingen (€ 10)

n.n.b

vr 24 week van de psychiatrie 
diverse workshops (gratis) en voorstellingen (€ 10)

n.n.b

za 25 delft talent comedy award 2017 
voorronde € 9,50 / € 7,50 vriend 

20:30

zo 26 dance en uitgelaten zwierigheid ☼
duo huijnen & grotenhuis | ongehoord subliem | € 13 / € 11    nl/eng

11:30

vr  31 jong quitequiet   ☼
competitie | € 5

20:30

Wijzigingen voorbehouden, check www.rietveldtheater.nl voor laatste info. Rietveld serie ☼
Rietveld 49   2611 LH    Delft     www.rietveldtheater.nl

maart 20
17

wo 1 Theater de Veste presenteert: Wie kijkt? 
Kiki Schippers | € 14,- | CJP € 12,50   

20:30

do  2 Korenavond ☼
Popkoor Pure Vocals en Eerste Delftse Smartlappenkoor | € 5,-  

20:30

vr 3 Op klompen naar Calcutta 
Narsingh| € 15,- 

20.30

za 4 Op klompen naar Calcutta 
Narsingh| € 15,- 

20.30

zo 5 Midzomernachtsdroom 
Jehee Vertelt | € 7,50

14:00

di  7 Exponentiële ontwikkeling van de creativiteit 
van de mens | Maarten Zweers|gratis

20:00

wo 8 De Centrale Geheimen Bank 5+ ☼
TG Knars | € 7,50 | € 6,- vriend, bso, groepen >10 

15:00

do  9 Theater Overdag ☼
Frans Mulder Solo | € 12,50 | vrienden € 10,- | lunch € 5,-

14.30

do  9 Fridolijn, Tom Neven, Ella & Her Man ☼
diverse optredens | € 7,50 | vrienden € 6,50 nl/eng

20:30

zo 12 Frank, vrij en vrolijk!  ☼ 
Blaaskwintet Delfgauw |  € 8,- nl/eng

11.30

zo 12 Rosal Trio ☼
Greek music special | € 12,50 | vrienden € 10,-

15.00

zo  12 Instant Composition (voorheen Vrij Spel) ☼
open podium | gratis

20:00

do 16
Halve Finalistentournee om de AKF Sonneveld-

prijs | € 12,50
20:30

za 18 Blues Festival 
Cottontone, Maurice van Hoek | gratis nl/eng

20:30

zo 19 dejazz ☼
diverse musici | gratis nl/eng

20:30

wo  22 Monsterlijk Mooi 3+ ☼
Poppentheater Fatsnerran | € 7,50 | € 6,- vriend, bso, groepen >10

15:00

do  23 De erkenning van de regie des levens - eigen 
wil en kosmische wil | Maarten Zweers | gratis

20:00

za  25 Vlafeest 
Fabian Franciscus | € 12,50 

20:30

zo  26 Chinees Nieuwjaar
gratis

14:00

zo  26 Tot zover speelt tegen zichzelf 
Tot zover| € 5,-

20:30

Wijzigingen voorbehouden, check www.rietveldtheater.nl voor laatste info. Rietveld serie ☼
Rietveld 49   2611 LH    Delft     www.rietveldtheater.nl

februari 20
17

za 1 finale delft talent comedy award 2017  
€ 12,50 / € 10 20:30

zo 2 het babyconcert 2x & boeffie trommelt 
juf felice & trio krul | € 8,50 & € 9,50 nl/eng

vanaf 
9:45

zo 2 lekker belangrijk | de stokerij 6+ ☼
kus van maanvis | € 7,50 / € 6 15:00

wo 5 geboren met ervaring | soundos 
theater de veste presenteert | € 14 / € 12,50 cjp 20:30

do 6 korenavond ☼
popkoor prestige & new sound | € 5 / € 4 nl/eng 20:30

za 8 delft fringe night #6 Ivo Bernard, Jetteke Hendriks, ☼ 
De Rode Horde | € 10 | diner vrije smaken € 23,50 

20:30

zo 9 sax experience | westland saxofoonorkest ☼
tonen van toppers | € 8 / € 7 | ontbijt € 15 nl/eng 11.30

zo 9 musa | maría marin & irene álvarez ☼
flamenco special | spice up your life | € 12,50 / € 10  nl/eng 15.00

zo 9 instant composition ☼
open podium | gratis nl/eng 20:00

do 13 gekust door de eeuwigheid | lenny kuhr  ☼
theater overdag | € 12,50 / € 10 | lunch € 5 14:30

do 13 nessi gomes | the jaydees | maurice van hoek ☼
quitequiet | € 7,50 / € 6,50 nl/eng 20:30

vr  14 jong quitequiet ☼
competitie singer-songwriters < 23 jr. | € 5 20.30

zo  16 dejazz ☼
diverse musici | gratis nl/eng

20:30

ma 17 delft junior bigband & benjamin herman 
€ 15 / € 10 nl/eng 14.30

vr 21 laat je verrassen 
arrangement | € 47,50 19.00

za  22 dag van de aarde | aards café
organiverde | gratis nl/eng 12.00

za 22 dag van de aarde | down to earth 
aards filmhuis | € 14 / € 12,50 incl. drankje nl/eng 20.00

zo 23 ongespeeld moment | david kweksilber ☼
ongehoord subliem | € 13 / € 11 | ontbijt € 15 nl/eng 11:30

zo 23 delft vertelt ☼
diverse verhalen | € 5 / € 4 15:00

vr 28 stadsborrel thema veiligheid 
gratis 17:00

vr 28 jong quitequiet ☼
competitie singer-songwriters < 23 jr. | € 5 20:30

za 30 pay it forward festival
diverse optredens, workshops & lezingen | gratis

vanaf 
10:00

Wijzigingen voorbehouden, check www.rietveldtheater.nl voor laatste info. Rietveld serie ☼
Rietveld 49   2611 LH    Delft     www.rietveldtheater.nl

april 20
17

do 4 dans & grietje vieren de meivakantie 4-9 jr ☼ 
€ 5 / € 16 x 4 pers / € 4 bso  nl/eng 14:00

do 11 een middag met lady félice en frank sanders ☼
theater overdag | € 12,50 / € 10 | lunch € 5

14:30

do 11 henk & melle, marle thomson  ☼
quitequiet | € 7,50 / € 6,50 nl/eng 20:30

vr 12 jong quitequiet   ☼
competitie singer-songwriters < 23 jr | € 5 20:30

za 13 uit vrije wil | tom lash 
€ 10 / € 7 20:30

zo 14 harpensemble arpa chiara ☼ 
tonen van toppers | € 8 / € 7 | ontbijtbuffet € 15  nl/eng 11:30

zo 14 zayna | kamal hors & anass habib ☼
arabic music special|spice up your life | € 12,50 / € 10   nl/eng 15.00

zo 14 instant composition ☼
open podium | gratis nl/eng 20:00

vr 19 laat je verrassen!  
arrangement | € 47,50 19:00

za 20 remco helbers | ambient music special  ☼
beeld & geluid | € 7,50 / € 6,50 nl/eng 20:30

zo  21 dejazz ☼
diverse musici | gratis nl/eng

20:30

vr 26 jong quitequiet finale ☼
competitie singer-songwriters < 23 jr | € 5 20.30

za 27 Meeslepende scenes… | withlof   
€ 7,50 / € 6,50 vriend 20.30

zo  28 james oesi (contrabas) en andrea vasi (piano)  ☼
ongehoord subliem | € 13 / € 11 | ontbijt € 15  nl/eng 11.30

Wijzigingen voorbehouden, check www.rietveldtheater.nl voor laatste info. Rietveld serie ☼
Rietveld 49   2611 LH    Delft     www.rietveldtheater.nl

20
17mei
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December 2017

Ever after’s songwriter circle | Michel Ebben 
SINGER-SONGWRITERS | NL/ENG | 14:30 | € 10
Het komt nu wel heel dichtbij | Patrick Nederkoorn
�������Ų��Ų�����Ų�����������ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĔŲŲŗŲŲŜŲđĒěĕĐŲ�
�ŲŲ
Korenavond ☼
�	�����Ų�����ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲĕŲŲŗŲŲŜŲĔ
Shadows of Java | Gamelan ensemble Widosari ☼
��	��Ų��Ų����Ų�	��ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŗŲŜŲđĐ
Instant Composition ☼
NL/ENG | 20:00 | GRATIS

Lichtjesavond ☼
�������Ų�������ŲŅŲđĔĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŗŲŜŲđĐŲŅŲ�����ŲŜŲĕ
Remco Melles | Frans Bloem | Guus Westerdorp ☼
�������Ų�������ŲŅŲđĔĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŗŲŜŲđĐŲŅŲ�����ŲŜŲĕŲŲ
Roosmarijn | Ruud Houweling | Timber ☼ 
��	����	��ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĐŲŗŲŜŲĘŲŲŲ
Delft Winter Podium
DIVERSE ARTIESTEN | NL/ENG | 20:30  

Delft Winter Podium
DIVERSE ARTIESTEN | NL/ENG | 20:30  

Delft Winter Podium
DIVERSE ARTIESTEN | NL/ENG | 20:30  

Delft Vertelt  ☼
�	�����Ų��������ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲėěĕĐŲŗŲŜŲĖ
Dejazz ☼
�	�����Ų��	�	ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲ����	�

Sène Percu & leerlingen
���	�����Ų�����ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲĕ

Sommerhus speelt Everly Brothers ☼
��	����	��Ų���������	��ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĐŲŲ

Dans & Grietje vieren de kerstvakantie 4 - 9 jr. ☼
�	����ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲđĔĝĐĐŲŅŲŜŲĕŲŲŗŲŲŜŲđĖŲxŲĔŲ����ŲŗŲŜŲĔŲ���Ų

Drakensporen | De vrienden van Matilda | 5+ ☼
���Ų���Ų����	�ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲėěĕĐŲŗŲŜŲĖŲŲ

ZO 3

DO 14

DO 21

ZO 10

ZA đĖ

ĒĘěŲĒęěŲēĐěŲēđ

WO Ė

DO 14

ĒđěŲĒĒěŲĒēěŲĒĔ

Z0 10

ZO 17

ZA đĖ

WO 03

DO 7

VR đĕ

DO ĒĘ

DI 12

ZO 17

ZO 17

�	������Ų�������ěŲ�	������ŲĔęŲĒĖđđ��Ų�����Ų ŲŲŲ���Ě�	�������������Ě��Ų

Delft Winter Podium
DIVERSE ARTIESTEN | NL/ENG | 20:30  

Delft Winter Podium
DIVERSE ARTIESTEN | NL/ENG | 20:30  
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De man die ik niet wilde worden | Kees van Amstel
�������Ų��Ų�����Ų�����������ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĔŲŲŗŲŲŜŲđĒěĕĐŲ�
�Ų

Korenavond ☼
��Ų��������	�į�Ų��Ų���Ų���Ų���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲĕŲŲŗŲŲŜŲĔ

The American Roadshow
��	���Ų	��ĚŲŃŲ������Ų����ŲŃŲ���Ų����	��ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲ

ENS - DMR performance + guests 
��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĕ

WO 1

ZOŲĕ

DO 2

VR 3

Janus (try-out) | Jasper van Kuijk
ĒĐĝēĐŲŅŲŜŲęěĕĐŲŗŲŜŲėěĕĐ

Marjan Solo | Marjan Berk ☼
�������Ų�������ŲŅŲđĔĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŗŲŜŲđĐŲŅŲ�����ŲŜŲĕ

Anke Timmer | Dan Tuffy | No Ninja Am I ☼
��	����	��ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĐŲŗŲŜŲĘ

Tom Waits meets Neil Young | Frank Blueka ☼
��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĕŲŗŲŜŲđēěĕĐ

De snelste zebra | Harro van Lien | 5+ ☼
���Ų���Ų����	�ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲėěĕĐŲŗŲŜŲĖ

Instant Composition | Open podium ☼
��Ń���ŲŅŲĒĐĝĐĐŲŅŲŜŲĖ

Rigor Mortis | De kameraden (première)
19:30 | € 11 

Rigor Mortis | De kameraden
19:30 | € 11 

Rigor Mortis | De kameraden (matinée & avond)
14:00 & 19:30 | € 11 

Songs of the mystic | Zangam koor ☼
��	��Ų��Ų����Ų�	��ŲŅŲ	��	��Ų��	�Ų����	��ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŗŲŜŲđĐ

Dejazz ☼
�	�����Ų��	�	ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲ����	�

Dromers | Esmay Usmani | Anke Timmer ☼
ĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĕŲŗŲŜŲđĒěĕĐ

Withlof improviseert lang, langer, langst
ĒĐĝēĐŲŅŲŜŲėěĕĐŲŲŗŲŲŜŲėŲ��	���Ų

Ollie Trollie & Mannetje Lampekap | Vliegende koffer ☼
���Ų���Ų����	�ŲŅŲĒũŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲėěĕĐŲŲŗŲŲŜŲĖ

ZA 11

VR 24

WOŲĘ

DO 16

ZO 12

ZAŲĒĕ

DO 9

ZO 19

VR 17

ZO 12

WO 29

DO 9

ZO 19

ZAŲđĘ

September 2017

Kaaskleum | Mark van de Veerdonk
ĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĕŲŲŗŲŲŜŲđēěĕĐŲŲ

Kaaskleum | Mark van de Veerdonk
ĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĕŲŲŗŲŲŜŲđēěĕĐŲŲ

Delft vertelt ☼
�	�����Ų��������ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲėěĕĐŲŲŗŲŲŜŲĖŲ

Instant composition ☼
��Ń���ŲŅŲĒĐĝĐĐŲŅŲŜŲĖ

Reusachtig Cool | Theater de Winter | 4+ ☼
���Ų���Ų����	�ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲėěĕĐŲŗŲŜŲĖ

Tout finit par des chansons | Diana van der Bent ☼
�������Ų�������ŲŅŲđĔĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŗŲŜŲđĐŲŅŲ�����ŲŜŲĕ

Sam & Julia | Jasper Schalks | Ralph de Jong ☼
��	����	��ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĐŲŲŗŲŲŜŲĘŲ

Stadsborrel, thema: transformatie
17:00 | GRATIS

Highlights
20:30 | € 15

Open Huis Kids ☼
��Ń���ŲŅŲđĖĝĐĐŲŅŲ����	�ŲŲ

Vrije Smaken Pop-up restaurant | Jazz  ☼
NL/ENG | 17:30 | € 25

Open Huis | Festival ☼
DIVERSE OPTREDENS | 19:30 | GRATIS

Madhu Lalbahadoersing & Ruven Ruppik ☼
	��	��Ų��	�Ų����	��ŲŅŲ��	��Ų��Ų����Ų�	��ŲŅŲđĕĝĐĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŗŲŜŲđĐ

Dejazz ☼
�	�����Ų��	�	ŲŅŲ��Ń���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲ����	�

De miraculeuze comeback van Mea L. Loman ☼
�	������Ų�������	�ŲŅŲ���	���ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŲŗŲŲŜŲđĐŲ

De miraculeuze comeback van Mea L. Loman ☼
�	������Ų�������	�ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŲŗŲŲŜŲđĐŲ

De miraculeuze comeback van Mea L. Loman ☼
�	������Ų�������	�ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŲŗŲŲŜŲđĐŲ

De miraculeuze comeback van Mea L. Loman ☼
�	������Ų�������	�ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŲŗŲŲŜŲđĐŲ

De miraculeuze comeback van Mea L. Loman ☼
�	������Ų�������	�ŲŅŲđĔĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŲŗŲŲŜŲđĐŲ

De miraculeuze comeback van Mea L. Loman ☼
�	������Ų�������	�ŲŅŲĒĐĝēĐŲŅŲŜŲđĒěĕĐŲŲŗŲŲŜŲđĐŲ

VRŲĘ

DO 14

VR 22

ZO 10

ZAŲđĖ

DOŲĒĘ

ZA 9

VR 15

ZA 23

WO 13

ZO 17

ZAŲđĖ

VR 29

ZO 10

VR 15

ZO 24

DO 14

ZO 17

ZAŲđĖ

ZA 30

�	������Ų�������ŲĒĖđđ��Ų�����Ų ŲŲŲ���Ě�	�������������Ě��Ų

RIETVELD THEATER
RIETVELD 49, 2611 LH DELFT

www.rietveldtheater.nl

From
Berlin

With Love
28 SEPTEMBER 

20.30 UUR
World of LUDIQUE! 

dejazz

RIETVELD THEATER
RIETVELD 49, 2611 LH DELFT

www.rietveldtheater.nl

MONTHLY EVERY 3RD SUNDAY
20:30 FREE ENTRANCE

 
Vrijwilligers
gezocht!
VERSCHILLENDE FUNCTIES
EIGEN DIENSTEN BEPALEN
www.rietveldtheater.nl/vrijwilligers

Eerst even een drankje...
5 jaar!


