
THEATER PROGRAMMA 2017
Straattheatercollectief Charles & Tang
[Markt - Hendriks Coppelmans Podium]
Aanvang 13.00 uur [Doorlopend]
De grootste verzameling rariteiten in het kleinste 
museum ter wereld! Tijdens een jarenlange zoek-
tocht hebben ze een schier oneindige verzame-
ling imponderabiliën en parafernalia bij mekaar 
gebracht.

Companie Zed [Markt]
Aanvang: 13.30 uur en 15.20 uur
Companie Zed speelt Zazí, een tragi-komische 
voorstelling over de 100 jarige circus artieste 
Zazí en haar verdwijntruc kist. Begeleid door haar 
dochter en kleindochter probeert zij nog eenmaal 
haar publiek  met haar magische kunsten te be-
toveren. Maar of dat haar lukt.... komt dat zien, de 

aller allerlaatste verdwijntruc van de wereldberoemde Zazi.

Oddlings - Double X
[Markt - ITB Podium] Aanvang: 14.40 uur
Oddlings speelt in “Double X” een aflevering van 
de gelijknamige televisieserie. Deze keer binden 
de agenten de strijd aan met een gevaarlijke orga-
nisatie met snode plannen.

In eigen nat 
[Markt - Rene de Water Theaterplein]
Aanvang 14.00 uur en 16.30 uur
Welkom in de bizarre wereld van Igor en Stanislav 
Volkov! Na een lange reis vanuit hun geboortestad 
Igarka vinden ze eindelijk wat ze zoeken: het ide-
ale pand voor hun eigen restaurant.

Oddlings - Mannekino
[Markt - ITB Podium] Aanvang: 15.50 uur
In de etalage van zijn retro-kledingwinkel heeft 
Marvin zijn handen vol aan zijn nieuwe etalage-
pop Moon. Een bijzonder model pop, waar meer 
leven in blijkt te zitten dan je zou denken ...

Muziek - Theater - Kunst - 
Brabants Centrum Talentstage

Zondag 17 september 13.00 - 22.00 uur
Boxtelse Markt, Kerkstraat, Rechterstraat en Croonpassage

Brabants Centrum Talentstage 
Leerlingen van het Baanderherencollege en het Jacob Roelandslyceum 
krijgen de ruimte op de Brabants Centrum Talentstage die nabij de Zwaanse 
Brug wordt geplaatst. Door de medewerking van het Brabants Centrum is 
het mogelijk om een speciaal podium in te richten voor het jongste talent 
van lokale bodem. Een reeks van vooral muzikale optredens.  

Op dit podium treden o.a. op: Kas & Joël dansen op 
een dancemix dj. Patrick. Lieve & Robin zingen Little 
do you know van Alex & Sierra. Yvonne Meijs zingt 
en speelt gitaar. Shurmaro danst op Evil needle week 
van 6-Faster. Greet van Horen zingt Toxic van Melanie 
Martinez. Fenne van Ruremonde & Marthe de Bever 
zingen Attention van Charlie Puth. Shakira Pullen 
zingt Black Velvet van Alannah Myles. Marleen Peeters zingt Clair de lune 
van Claude Debussy. Fenne van Ruremonde & Angela Lo zingen Sorry not 
sorry van Demi Lovato. Marthe de Bever zingt Praying van Ke$ha. Greet van 

Horen zingt Son of man van Tarzan van Phill Collins.

Naast de open optredens ook die dag:

The Star Company [Zang & Dans]
Gewapend met slechts piano- of gitaarbegeleiding 
werken de Modern Classic leerlingen hard om u hun 
muzikale verhaal te vertellen.

Luke V Martin [Singer-songwriter]
Tussen de blokken door van het Baanderherencollege, 
het Jacob Roelandslyceum en The Start Company zal 
Luke de gasten verwennen met mooie songs



MUZIEK PROGRAMMA 2017
Emiel Techniek podium i.s.m. Eetcafé De Kerk

Guess What - 14.15 tot 15.00 uur
Deze vijfkoppige Boxtelse coverband zal het festival 
openen. 
Verwacht zowel classic rock nummers met een eigen 
twist, moderne rock hits en natuurlijk ook zelf geschre-
ven songs.

Ragged Them Dirty - 15.30 tot 16.15 uur
Stampende en soms smerige blues rock uit Dordrecht 
a la the Red Devils en Joe Bonamassa. Vuige gitaar en 
bluesharp solo’s en een frontman met een rauwe strot.

Projectmanager - 
16.45 tot 17.30 uur uur
Amerikaans getinte garage-pop met catchy zangwerk. 
Brachten onlangs hun debuut album uit op vinyl!

The Quagmire - 18.00 tot 19.00 uur
Rock ‘n’ Roll songs en zompige Folk. In het 

voorjaar van 2017 heeft “The Quagmire” zich ontworsteld aan 
de diepe smerige prut van het moeras. Ze spelen eigen muziek: 
een mix van Americana, Folk, Rock ‘n’ Roll en Blues.

The Ten Bells - 19.30 tot 20.30 uur
Als organisatie zijn we trots dat we de Pink-
pop-opener van 2017 naar Boxtel hebben 
weten te halen. Vuige dansbare rock met 
catchy riffs maar vooral een liveband pur 
sang. Photo: Bart Notermans.

The Blackhawks - 21.00 tot 22.00 uur
Good old boys: middenin hun midlifecrisis. Brabantse 
Rhythm & Blues band, welke zijn sporen inmiddels al 
verdiend heeft. Bekend om zijn dynamische en en-
thousiaste live optredens.

Jeugdcreativiteit & Kunst 2017
Speciaal voor Bockesprongen ontwikkelden Stichting Bockepruik en Brede 
Scholen Boxtel (BSB) twee nieuwe activiteiten voor de jeugd van de basis-
scholen.

Mondriaan Workshop 
[Croonpassage plein - Arjen Witteveen Plein] 
Aanvang: 13.30 uur [Doorlopend]
Tijdens de Mondriaan workshop in de Croonpassage 
werken de jongere kinderen aan een gezamenlijk 
kunstwerk. Zij storten zich in de kleurrijke wereld van 
geometrische lijnen en figuren op grote gaaspanelen.

Actionpainting [Markt]
Aanvang: 13.30 uur Doorlopend
Voor leerlingen van het basisonderwijs wordt er in 
een verrassend samengaan van sport en kunst een 
kunstwerk gemaakt. Niet met kwasten, maar met 
sportattributen, zoals ballen, schoenen, rackets en 
sticks.

Expositie JRL [Clarissenstraat 6]
Aanvang: 13.30 uur Doorlopend
Expositie ingericht van beeldend werk van leerlingen 
van het Cultuurprofiel van het Jacob Roelandslyceum.

Arjen Witteveen
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