
THEATER PROGRAMMA 2016
Bram Graafl and [Markt - ITB Stage]
Aanvang: 14.10 uur en 16.40 uur
Theatermaker Bram Graafl and is als enige op deze 
wereld in het bezit van het Keukenorgeldrumge-
stel: koken, orgel spelen en drummen tegelijk…
een eitje!

Fratelli
[Grand Café Rembrandt]
Aanvang: 12.00 uur en 14.30 uur [zaal open 30 min. 
voor aanvang] - Kaarten a € 5,00 bij de infostand
Fratelli, dat “broeders“ betekent in het Italiaans, is 
een stuk dat met veel relativerende humor kijkt 
naar de soms bizarre gedragingen van ons men-
sen. Thema’s als liefde, dood, vriendschap, trouw 

en ontrouw, sex, geld, realiteit en de zin en onzin van illusie worden op prik-
kelende, soms confronterende wijze over het voetlicht gebracht.

Theater Gajes
[Markt - Hendriks Coppelmans Stage] 
Aanvang: 13:30 en 15:30 uur
Thomas is een onhandige loodgieter die dagelijks 
reparaties uitvoert op een sauna- en zwemcom-
plex. Het is er nooit druk dus Thomas heeft alle 
tijd om lui te zijn en zijn dag met allerlei nutteloze 
klusjes te vullen.

Mees [Markt - Rene de Water Theaterplein]
Aanvang 13.00 uur [Doorlopend]
Mees is gek op mooie verhalen. In een goed ver-
haal kan ze wegdromen, even aan de werkelijk-
heid van alledag ontsnappen. Wat is er nou fi jner 
dan een goed verhaal op zijn tijd?

Hotmamahot 
[Markt - Rene de Water Theaterplein] 
Aanvang: 13.00 uur [Doorlopend]
Ergens in Boxtel staat een huifkar op je te wach-
ten. Hij zal je van Aaah naar Ooooh brengen. Stap 
in voor een huifkartocht om nooit te vergeten!

Muziek - Theater - Kunst - JRL Talent Stage
Zondag 18 september 12.00 - 22.00 uur

Boxtelse Markt, Centrum,
Stationsstraat en Breukelsestraat

Bockstels Open Podium 
Het Bockstels Open Podium wordt georganiseerd door Stichting Bockepruik, 
Stichting Brabants Centrum en de winkeliers van de Stationsstraat en 
Breukelsestraat. Het podium kunt u vinden bij de Rabobank in de 
Stationsstraat. Naast de open optredens ook die dag:

Modern Classic - Aanvang 13.30 uur
Maar liefst 4 jonge dames en 1 jongeman gaan u 
ontroeren met hun stem. Gewapend met slechts piano- 
of gitaarbegeleiding werken de Modern 
Classic leerlingen hard om u hun muzikale 
verhaal te vertellen.

Ukulele groep - Aanvang 15.45 uur
Luister naar de mooie klanken van de Ukulele.

Max Schellekens - Aanvang 14.15 en 16.15 uur
Max Schellekens is een enthousiaste singer-songwriter van 18 

jaar uit Boxtel. Geïnspireerd door de folk-, 
blues-, en rocksounds van vroeger maar 
ook van nu. 

Stijn Charpentier - Aanvang 14.45 en 16.45 uur. 
Tevens treedt Stijn op verschillende plaatsen in het 
centrum op.
Een zanger met een akoestische gitaar. 

Het klassieke beeld van een man die op een creatieve manier 
een verhaal moet vertellen en dit verpakt in een liedje.

Nachtraaf - Aanvang 15.30 uur
Onvoorspelbare schrijfsels van spontane ingevingen zonder 
pretentieus doel
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MUZIEK PROGRAMMA 2016
Emiel Techniek podium i.s.m. Eetcafé De Kerk

Fahrenheit Twins - 14.15 tot 15.00 uur
Stemmige indie rock en ballads, rijk georkestreerd met 
koper, het typerende Indiaas harmonium, synths en gi-
taren. Nog altijd als voertuig voor de afwisselend cryp-
tische en directe woorden van Sander Blom, en vaak 
bijgevallen door achtergrond vocalen en koortjes.

Bombardier Mu� y - 15.30 tot 16.15 uur
West-Zuid Eendracht Combinatie II, beter bekend als Bombar-
dier Mu� y, is een groovy stoner psych power trio uit Sittard en 
Eindhoven. Er wordt niet geweken voor gehoor beschadigende 
geluiden, want dat hoort er allemaal bij.

Robin Hood - 16.45 tot 17.30 uur uur
In de lente van 2015 zijn deze 3 mannen samen-
gekomen om muziek te maken. Met een basgitaar 
aangesloten op twee versterkers maken ze samen 
met strakke drums en dromerige gitaar en synthesizer sounds 
een moddervet geluid.

Cowboys of the sky - 18.00 tot 19.00 uur
Cowboys of the Sky zijn ontstaan uit het gi-
taarrock trio Soulcraft. In 1997 besluiten zij 
om het over een andere boeg te gooien en 

willen zij andere invloeden zoals blues en punk in hun 
muziek verwerken.

Argus - 19.30 tot 20.15 uur
Argus speelt prog-rock (symfonische rock) en heeft 
goed geluisterd naar hun grote voorbeelden zoals, Pink 
Floyd, Transatlantic, Spock’s Beard, Genesis, Wishbone 
Ash. Met deze bands in het achterhoofd, heeft Argus 
geprobeerd om toch een eigen unieke sound te maken.

Milestones from The Underground Scene - 
21.00 tot 22.00 uur
Milestones From The Underground Scene brengt een 
eerbetoon aan invloedrijke muziek uit het verleden. Mu-
ziek met grootse betekenis. Het werk varieert van het 
pre-punktijdperk, de post-punkperiode, garagerock uit 
de jaren ’80 en recentere bands met een knipoog naar 
het verleden.

Horeca optredens
Koelcell [Meneer van Dommelen]
Aanvang: 14.00 uur
Koelcell speelt rock-covers, uit de jaren van toen, 
net niet toen, bijna nu, hedendaags en als van-
zelfsprekend alles wat daar nog zo’n beetje tussen zit. Van hard en vet, tot 
zeer verfi jnd en mooi. Het motto van Koelcell is: Nie zeike, gas d’erop en 
speulluh!

Tevens zijn op deze dag de winkels in het centrum geopend!

JRL Talent Stage + Kinderprogramma 2016
JRL Talent Stage [Croonpassage]
Aanvang: 13.00 uur Doorlopend kunst
Aanvang: 13.15-14.05 uur en 14.30-15.40 uur Muziek
In samenwerking met het Jacob Roelandslyceum 
krijgen talenten van deze school de kans zich te 
presenteren aan het publiek. Op een speciaal podium 

of als een pop up verrassing. Ook beeldende kunst.

Het Klei Atelier [Croonpassage plein - Arjen Witteveen] 
Aanvang: 13.00 uur [Doorlopend]
Eén blik op klei… en mensen, groot en klein, zijn 
‘verkocht’. Met klei kan je zoveel kanten op. Het 
vormt zich heel makkelijk. Vanuit een klompje 
grijze massa, tot een dier, fi guur, mens of iets wat 
ergens op lijkt. Het Klei Atelier is voor iedereen.

Horeca Markt Boxtel

Arjen Witteveen

 
Centrum
management

 GEERTS ASSURANTIËN

Hans MaassenHHans Maassen
06

06 13 58 27 51

100 % Europees

Programmaflyer_2016_def.indd   2 14-9-2016   21:50:43


