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Slimme ondernemers kennen de weg...

St. Caeciliastraat 16
5056 SK Berkel-Enschot
T (013)533 39 41
www.verspeek-mutsaers.nl

Verspeek/Mutsaers accountants en belasting-
adviseurs zorgt voor trefzekere financiële  
begeleiding van het MKB. In wat een fiscaal  
of financieel doolhof lijkt, wijst Verspeek/ 
Mutsaers op een nuchtere en persoonlijke  
manier de weg. 

Ons vak mag wat formele trekjes hebben, onze 
mensen hebben dat zeker niet. Uw vaste con-
tactpersoon is bij ons kantoor gemakkelijk 
en persoonlijk bereikbaar. We willen relaties 
immers snel en doeltreffend van antwoorden 
voorzien. Kijk op www.verspeek-mutsaers.nl 
voor meer informatie.
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Ja u ziet het goed…..

Dit is de nieuwe Schalmbrochure voor het 

seizoen 2015 – 2016. 

Anders dan anders, voor wie het opvalt 

tenminste.…. 

Een cultureel centrum moet leven, blijven 

vernieuwen,  en met de maatschappij en de 

tijd mee gaan. 
Zo gezegd zijn wij altijd onderweg. 

Wij denken als Schalm,  na over een 

aangepaste koers binnen de zogeheten 

participatie-maatschappij,  maar ook over 
een onderdak voor uw vereniging of  over 

een nieuw cultureel programma. 

Wij vinden dat er een evenwicht moet zijn 

in de beleving van het alledaagse… en dat 

dit ook van tijd tot tijd gevierd mag worden 
met u.….  en dan gewoon in ….. 

De Schalm in Berkel-Enschot.  

Samen met onze culturele partners Stichting 
EXPO en Bibliotheek Midden Brabant is 

er weer gewerkt aan een nieuw cultureel 

programma. 

Een beperkt aanbod, maar wel in diverse 

genres, dicht bij huis en betaalbaar,  zodat 

ieder weer een eigen keuze kan maken. 

Met deze brochure op weg naar een nieuw 

seizoen dus. 

Een seizoen dat straks in september na  

Voorwoord

Tot ziens in De Schalm!

hopelijk een mooie zomer, weer van start 

zal gaan.  

Natuurlijk is het aanbod in de regio groot 

en mag u dit programma straks naast het 

programma van de grote theaters leggen.  

Maar vergis u niet, het gezegde “het zijn de 

kleine dingen die het doen”  geldt nog altijd! 
Het zijn vaak dezelfde artiesten en er is bij 
de meeste voorstellingen ook nog een gratis 
drankje.   

Ons cultureel centrum heeft nog steeds de 
gemoedelijkheid van een dorp, en u betaalt 

geen parkeergeld. U kunt zelfs op de fiets 
komen! 

En….. laat ons eerlijk wezen als ù dicht bij 

huis blijft,  bent ù in ieder geval nooit lang 
onderweg! 

Jong en oud is welkom in de Schalm!

Wim Doors, voorzitter
Netty Heier, cultuur en PR
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cultuur 
kleurt 

Je 
leven

uitsnede van een expositiestuk van Jacqueline Cultureel Centrum De Schalm oktober 2014

Exposeren in

Cultureel Centrum

De Schalm
Mogelijkheden:

• De vitrinekasten in de ontvangsthal en 
de gangen van De Schalm zijn gratis te 
gebruiken voor exposities.

• Mandala’s, sculpturen, schilderijen, 
beelden, glasobjecten etc. etc. kunnen 
worden geëxposeerd.

• Het tentoongestelde werk is verzekerd.
• Wilt u een officiële opening…. 

graag verzorgen wij deze met een hapje 
en een drankje (tegen vergoeding). 

• Het verzenden van persberichten kan 
door ons worden verzorgd. Uiteraard 
moet u wel zelf de concept-tekst 
aanleveren.

• U kunt gebruik maken van affiches van 
De Schalm.

• Inrichten en ophalen is in overleg.

Openingstijden van de expositie
ma. t/m do. van 10.00 tot 22.00 uur
vr. van 10.00 tot 17.00 uur
za. en zo. alleen bij activiteiten

Bij verkoop komt 15% van de verkoopwaarde ten 

goede aan Cultureel Centrum De Schalm

Programmaoverzicht 2015/2016
Datum Genre Activiteit bladzijde

09.05.2015 Kunstmarkt 6e Kunstmarkt Berkel-Enschot 06

25.09.2015 Muziektheater Sfeer&meer music - Unplugged 08

26.09.2015 Toneel TTT Theaterproducties met MARTINO van Arne Sierens 08

30.09.2015 Filmcafé Cave of the yellow dog - Mongolië/Duitsland, 2005, 93 minuten 17

07.10.2015 Lezing John Lommen: Onterecht onbekend - lezing over fotograaf Philippe Halsman 08

10.10.2015 Cabaret Carolien Borgers 09

25.10.2015 Muziek en zang Kom luisteren naar Maaike den Dunnen en haar band 12

01.11.2015 Muziek en zang Elckerlyc-speellieden - Goeien aard met muziek - Volksmuziek 13

04.11.2015 Literair café Literair café - Wim Daniëls - taalcommentator en taalkundige 10

22.11.2015 Muziek Storioni Trio op thuishonk 13

25.11.2015 Filmcafé De Bende van Oss - Nederland, 2011, 110 minuten - Regie: André van Duren 18

12.12.2015 Muziek en zang Kerstconcert in de St. Willibrorduskerk met Vocalise en Windkracht 5 14

17.01.2016 Muziek en zang Elckerlyc-speellieden - Goeien aard met muziek - Volksmuziek 22

22.01.2016 Cabaret Leon van der Zanden - in zijn nieuwe show “Supergewoon” 22

24.01.2016 Muziek Strike ‘n Strings - het klassieke strijkkwartet in een fonkelnieuw casual jasje 23

27.01.2016 Filmcafé Bury My Heart at Wounded Knee - VS, 2007, 133 minuten - Regie: Yves Simoneau 19

14.02.2016 Muziek BEAU4 verrast het publiek door het nèt even anders te doen … 23

24.02.2016 Filmcafé Once were Warriors - Nieuw-Zeeland, 1994, 102 minuten - Regie: Lee Tamahori 20

28.02.2016 Muziek Bart Wirtz en zijn kwartet - Energiek, diepgravend en origineel. 24

06.03.2016 Muziek en zang Elckerlyc-speellieden - Goeien aard met muziek - Volksmuziek 25

13.03.2016 Musical TiKiKo - dè Tilburgse musicalvereniging voor jeugd en jongeren in de leeftijd van 6 -24 jaar 25

16.03.2016 Literair café Literair café - Annegreet van Bergen - Gouden jaren 10

30.03.2016 Filmcafé Silent Souls (Ovsyanki) - Rusland, 2010, 78 minuten - Regie: Aleksei Fedorchenko 21

02.04.2016 Muziek en zang OGHAM - A Celtic night - Schotse Volksmuziek 26

03.04.2016 Muziek en zang Ilja Reijngoud en Elisabeth Simonian - Around the world 27

24.04.2016 Muziek en zang Corazón Español - Voor elke liefhebber van Spaanse en Latijns-Amerikaanse muziek 27

07.05.2016 Kunstmarkt 7e Kunstmarkt Berkel-Enschot (datum onder voorbehoud) --

CC De Schalm Stichting Expo de Bibliotheek MB Elckerlyc-speellieden Filmcafé
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Ook in 2015 een Kunstmarkt in Berkel-Enschot!

Zaterdag 9 mei 2015 tussen 11.00 en 16.00 uur. 

Stichting EXPO en St. Cultureel Centrum De Schalm, 
samen met Winkeliersvereniging Eikenbosch en 
de Bibliotheek Midden-Brabant zijn wederom de 
initiatiefnemers. 

Deze zesde keer geen lustrumjaar,  maar wel een 
extra dimensie  in de vorm van een:

• Kunstexpositie (i.s.m. Winkeliersvereniging) in de 
winkels in het winkelcentrum Eikenbosch. 
Cliënten van de Tivoloshop (kunstatelier uit 
Tilburg) exposeren in winkels en etalages.

• Kunstexpositie (i.s.m. de basisscholen St.Caecilia 
en Berkeloo), in Schalm en Bibliotheek. Kinderen 
van beide basisscholen exposeren met hun eigen  
gemaakte schildersdoeken. 

• Kunstroute (i.s.m. The Artery). Op diverse 
locaties in Berkel-Enschot exposeren beeldende 
kunstenaars uit Tilburg.  

Op deze manier hopen wij onze kwaliteit een extra 
impuls te geven.  

Op het plein in Winkelcentrum Eikenbosch, de 
kunstmarkt met kramen, workshops en optredens in 
Bibliotheek en Cultureel Centrum de Schalm. 
Dit alles met allerlei nevenactiviteiten op de twee 
terrassen met gratis koffie en thee en een open 
kinderpodium (St. Jeugdwerk BE) bij de Schalm. 
Voldoende actie en interactie voor iedereen.

Bezoek de zesde kunstmarkt 

in Berkel-Enschot
Misschien nog even naar de Clarissen om 
het zonnige weer “af te dwingen”. 
Hopelijk met succes!!!

Info voor de diverse exposities:

• De kunstexpositie van de Tivolishop 
(mensen met een verstandelijke 
beperking) kunt u bezoeken tijdens het 
winkelen in  Eikenbosch. Gedurende 
de week van de kunstmarkt en een 
bepaalde (korte) periode daarna staan 
hun werken centraal in etalage en 
winkel. Neem de tijd voor het winkelen, 
kijk en koop!

• In Schalm en Bibliotheek tijdens 
openingsuren gedurende de hele maand 
mei. 

• Voor de kunstroute komt een apart 
programma waarover wij u tijdig via 
de media (o.a. De Nieuwe Schakel) 
informeren. 

Voor alles geldt: gun uzelf de tijd en geniet.

Het moment voor een origineel 
moederdag-cadeau(tje)! 

Onze kunstmarkt wordt, naast de bijdragen 
van de initiatiefnemers, mede mogelijk 
gemaakt door sponsoring van diverse 
fondsen zoals: het Spiegelglasfonds, het 
Jacques de Leeuwfonds, het Tivolifonds, 
het Boudewijn van Gorpfonds en 
Dorpsraad Berkel-Enschot.

foto’s:  Gerhard de Wit
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TTT THEATERPRODUCTIES 
MARTINO - ARNE SIERENS
TONEEL

SFEER & MEER MUSIC 
UNPLUGGED  
MUZIEKTHEATER

za 26 september
20.15 uur
€ 8,- (incl. consumptie)

vr 25 september
20.00 uur
€ 10,- (incl. consumptie)

Iedere cultuurliefhebber kent Salvador 
Dali, surrealist en levenskunstenaar. 
Vrijwel niemand kent Philippe Halsman 
(1906-1976), de fotograaf die intensief met 
hem samenwerkte. 

Toch gaat het hier om een van de groten 
uit de geschiedenis van de fotografie. 
Na een aantal jaren in Parijs, verhuisde 
Halsman in 1940 naar New York, waar hij 
al vlug ontdekt werd door het beroemde 
tijdschrift LIFE. Geen enkele fotograaf heeft 
ooit zoveel covers voor LIFE gemaakt als 
Halsman. Hij fotografeerde grootheden uit 
de politiek en uit de film- en muziekwe-
reld. Voor de jongere ouderen onder ons 
zijn veel foto’s een feest van herkenning. 
Halsman fotografeerde sterren als Marilyn 
Monroe, Brigitte Bardot, Marlon Brando, 
Jerry Lee Lewis etc. In de lezing worden 
de foto’s een aantal keren gelardeerd 
met oude opnames van hun optreden. Zo 
ontstaat een boeiend beeld van die jaren 
na  WO II. 

John Lommen,  docent HBO, ook zelf 
jaren actief en succesvol als fotograaf en 
fotorecensent, vertelt boeiend over deze 
bescheiden man, Philippe Halsman, en zijn 

vakkundige fotografische 
werk.

Tilburgs op toneel? In een modern stuk? 
Dat is niet alledaags. In de MARTINO 
gebeurt het.

TTT Theaterproducties bewerkte deze 
volkse Vlaamse tragikomedie  tot een in 
Tilburg spelend stuk.

Stel u voor de MARTINO, een smoezelig 
nachtrestaurant.  Patricia runt dit 
familiebedrijf, samen met haar afgekickte 
broer Alex.  Ze droomt van verre reizen 
en zou graag een leuke man aan de haak 
slaan.

Voormalig bokser Benito werkt vol 
overgave in de keuken. Hij zou dolgraag 
een span vormen met Patricia maar 
zij ziet hem alleen als klusjesman en 
‘gezelschapsheer”.
Stamgast is Willy die de nachttaxi runt. 
Als gasten ontmoeten Gaetan en Evelyne 
elkaar in de MARTINO.
Waar leven deze kleurrijke mensen voor?  
Is er een happy end?

Theater voor een breed publiek, 
toegankelijk en recht voor zijn raap.

Tijdens de opening van het Theaterseizoen 
2015 presenteren wij muziek van eigen 
bodem. Jeroen Granneman en Friso de 
Boer komen beiden uit Berkel-Enschot. 
Misschien heeft u ze al zien optreden 
tijdens 800/850 jaar Berkel-Enschot?

Om het 5 jarig jubileum van Sfeer en Meer 
Music niet ongemerkt voorbij te laten 
gaan, willen zij dit speciaal met u vieren 
in een relaxte akoestische setting met 
contrabas, drums, piano, saxofoon en zang.

Ga lekker achterover zitten en geniet van 
een sfeervolle muzikale reis voor jong en 
oud. Met bekende nummers van artiesten 
die hun muzikale smaak heeft gevormd. 
Frank Sinatra, Dean Martin, Michael 
Buble, Louis van Dijk, Ray Charles, maar 
ook Nick&Simon, Wim Sonneveld, Guus 
Meeuwis en Milli Vanilli...  Soms in de 
originele versie, dan weer met een twist 
van de heren. 

Laat u verrassen door de muzikaliteit van 
Sfeer&Meer Music

JOHN LOMMEN 
ONTERECHT ONBEKEND
LEZING over fotograaf PHILIPPE HALSMAN

CAROLIEN BORGERS 
ZEKER WETEN  
CABARET

za 10 oktober
20.00 uur
€ 15,- (incl. consumptie)

Carolien Borgers schetst in Zeker Weten een jeugd vervuld van het 
maakbaarheidsideaal. 
Alles is een keuze en je hebt het allemaal zelf in de hand. 
Maar hoe zit het dan als je vriend de relatie uitmaakt? Of als je 
vader ziek wordt?

In Zeker Weten buigt Carolien zich over de vraag hoeveel invloed 
we hebben; op de wereld, op onze eigen wereld, op wie we zijn, 
op wie we worden, op succes en op falen.
Carolien doet dit aan de hand van XTC en statafels, een spelletje 
Monopoly en een confrontatie met The American Dream.

Met gitarist Ocker Gevaerts, een piano en een dijk van een stem 
zal ze in ieder geval invloed hebben op uw avond. 
Positief. 

Recensies:

“Borgers toont zich in haar vierde programma een breed begaafd 
cabaretier” - “Ze toont zich veelzijdig en origineel en gaat een 
actueel thema aan” -  “pakkende beelden en doorspekt met 
verlichtende grappen” (  Theaterkrant)

“Haar zelfgeschreven nummers zijn prachtig en worden vol 
overgave gebracht”  -  “een voorstelling vol komische stukken en 
intieme liedjes” (  8weekly)

Tekst, muziek, spel: Carolien Borgers
Regie: Titus Tiel Groenestege

Muzikale begeleiding: Ocker Gevaerts
www.carolienborgers.nl

foto: Gerben Bakker

foto: Lotte Biermasz
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wo 7 oktober
20.00 uur
€ 6,- (incl. consumptie)

20
15
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Programma 
de Bibliotheek Berkel-Enschot
 
Literair café op 4 november 2015  
om 20.00 uur – CC De Schalm 
Wim Daniëls – taalcommentator en taalkundige –
komt ons tijdens ‘Nederland Leest’ verrassen met zijn 
rijke, puntige kijk op de Nederlandse taal. 

Literair café op 16 maart 2016  
om 20.00 uur – CC De Schalm 
Annegreet van Bergen – ‘Gouden jaren’ –
komt tijdens de Boekenweek van 12 t/m 20 maart 
2016 een spraakmakende lezing geven. 
  
Ben je lid van de Bibliotheek Midden-Brabant? Dan 
kun je met korting het Literair Café bezoeken. Prijzen 
zijn € 4,00 (KBO-leden), € 5,00 (bibliotheekleden)  
en € 7,50 (niet-leden). 

Voorleeswedstrijd in november 2015 
De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert in samen-
werking met CC De Schalm een spannende finale 
van de voorleeswedstrijd. Deze plaatselijke wedstrijd 
voor leerlingen van groep 7 en 8 is ieder jaar weer 
een groots evenement voor de geselecteerde leerlingen, 
supporters, ouders, opa’s, oma’s en leerkrachten. 
Tijdens deze wedstrijd praat de ceremoniemeester 
iedereen moed in en zorgt tijdens het juryberaad 
voor een bijzondere act. Verder is er een lekkere  
traktatie voor iedereen.

www.bibliotheekmb.nl

Welkom!
Voor een verhaal of voor informatie; als boek of digitaal, in welke 

vorm dan ook. Zoek je de spanning van een thriller, het volume van een 
klassieke cd, de romantiek van een mooie film of de actualiteit uit kranten 

en tijdschriften? Of geef je de voorkeur aan digitale informatie? De Bibliotheek 
is er voor de juiste keuze tussen internet en overige digitale bronnen. Je wordt 
geholpen om zelf de juiste informatie te zoeken. Wij geven je graag advies dat 

past bij jouw verhaal, jouw interesses of dient voor jouw inspiratie 
en ontwikkeling. Hoe dan ook, je bent altijd welkom!

Schalmbrochure2015_DEF3.indd   1 13-03-15   11:57

http://www.bibliotheekmb.nl


MAAIKE DEN DUNNEN  
& BAND
MUZIEK EN ZANG

zo 25 oktober
14.30 uur
€ 8,- (incl. consumptie)

Een opvallende verschijning: eigenwijs, stoer en een grote bos 
krullen.
Maaike den Dunnen, van oorsprong Rotterdamse maar 
intussen internationaal bekend, laat zich het beste omschrijven 
als een nieuwsgierige muzikant. Ze studeerde jazz-zang aan 
twee conservatoria (in Rotterdam en in Graz, Oostenrijk) en 
ontwikkelde zich daarbij tot zangeres, componiste, arrangeur 
en bandleider. Ze stond op het North Sea Jazz Festival tijdens 
de finale van de European Jazz Competition (2011) en won als 
enige Europeaan twee eervolle vermeldingen in het Downbeat 
Magazine (USA, 2011).

Het avontuurlijke van Maaike den Dunnen 
klinkt door in haar muziek. Muzikale 
intelligentie, lyriek, humor en een 
aanstekelijke energie versterken 
elkaar. Haar composities vormen 
een eigentijds jazzrepertoire 
waarin de traditie nooit uit
het oog wordt verloren.

Het 
Maaike den Dunnen Quintet 
bestaat uit: 
Maaiken den Dunnen, zang 
Tom Beek, saxofoon 
Karel Boehlee, piano
Frans van Geest, bas  
Joost van Schaik, drums.

www.maaikedendunnen.com

GOIRKESTRAAT 178, TILBURG

Chinees Afhaal

Sun Wah

Kerkstraat 27 5056AA

Berkel Enschot

Tel nr: 013-5332791

SH
OARMA GRILLROOM

STAR
PIZZERIA  CAFETARIA

UDENHOUT
013-5113842

ELCKERLYC-SPEELLIEDEN 
GOEIEN AARD MET MUZIEK  
MUZIEK EN ZANG

zo 1 november
15.00 uur
gratis toegang

Een win-win-win-situatie zou je het kunnen 
noemen als het Storioni Trio weer eens 
in Berkel-Enschot speelt. Het publiek wil 
het, Stichting EXPO wil het en - last but not 
least - ook het trio vindt het leuk weer eens 
voor bekenden op te treden in ons dorp. 
Een uitgelezen kans dus om deze wereld-
beroemde musici te horen optreden. Al 
jaren weten zij hun superhoge niveau te 
handhaven.

www.storionitrio.nl

Ook dit theaterseizoen zijn de Elckerlyc-
speellieden weer met hun optredens in De 
Schalm.

Dit doen zij nu al het twintigste seizoen, 
en nog steeds weten zij volop publiek 
te trekken met hun Brabants-Vlaams 
programma. 

Ook met deze drie voorstellingen kunt u 
weer een grote verscheidenheid aan 
muziek en verhalen beluisteren met 
begeleiding op een grote verscheidenheid 
aan muziekinstrumenten, zoals doedelzak, 
draailier, harmonica, hobo, klarinet, cornet, 
accordeon, gitaar, fluiten, viool, cello en 
draaiorgel.

STORIONI TRIO  
OP THUISHONK
MUZIEK

zo 22 november
20.00 uur
€ 12,- (incl. consumptie)

20
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15
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15

12 132015 2015

http://www.simonspiano.nl
https://www.eet.nu/berkel-enschot/sung-wah
http://www.shoarmastar.nl
http://www.storionitrio.nl
http://www.maaikedendunnen.com


KERSTCONCERT
LOCATIE ST. WILLIBRORDUSKERK 
MUZIEK EN ZANG

zo 12 december
20.00 uur
vrijwillige bijdrage gevraagd

Het kerstconcert wordt dit jaar verzorgd door 
het dubbelkwartet VOCALISE samen met het 
blokfluitensemble Windkracht 5.

Vocalise (2 sopranen, 2 alten, 2 tenoren en 2 
bassen) staat onder leiding van de in Berkel-
Enschot welbekende Piet Happel. De werken 
worden meestal a capella uitgevoerd, maar 
bij dit concert wordt er samengewerkt met 
het blokfluit-kwintet Windkracht 5, ook al met 
Berkel-Enschotse inbreng. De twee groepen 
wisselen elkaar af en brengen ook enkele 
werken samen ten gehore.

20
15

Cyclus van vijf films tijdens seizoen 
2015/2016.
Filmcafé Berkel-Enschot over cultuur en 
identiteit van lokale gemeenschappen.

Ook in zijn achtste seizoen is het 
Filmcafé Berkel-Enschot er weer. En 
opnieuw geldt: het is meer dan film! De 
Schalm en Bibliotheek Midden-Brabant 
organiseren een filmcyclus waarin de films 
voorafgegaan worden door een inleiding 
en afgesloten met een groepsgesprek voor 
wie daar behoefte aan heeft. Dit seizoen 
staan er vijf films geprogrammeerd waarin 
groepen met een eigen taal, cultuur en 
identiteit centraal staan. Vaak staan 
zij onder druk van een veranderende 
omgeving. 

FILMCAFE 
CYCLUS VAN VIJF FILMS
Film en Discussie

Seizoen 2015/2016

www.bashaans.n l

06 300 43 604

FilmcaféWe zijn er zeker van dat dit concert een 

sfeervolle bijdrage aan de kerstperiode zal 

leveren.
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Ook de traditie om filmliefhebbers te 
introduceren met nieuwe genres of 
herkomstlanden houden we in stand. Dit 
jaar hebben we voor het eerst in de reeks 
een film van een Russische filmmaker en 
laten we films zien uit Nieuw-Zeeland en 
Mongolië. Verder hebben we een primeur 
met een film uit het genre misdaaddrama. 
En dat die film ook nog eens in het 
Brabants is, is niet eerder vertoond in 
het Filmcafé. Gespreksleider Tim van der 
Avoird zal de films inleiden en biedt na 
afloop bezoekers de gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te gaan over de film.

Er lijken twee ogenschijnlijk tegenstrijdige 
trends gaande: aan de ene kant wordt de 
wereld in rap tempo kleiner en kleiner. 
Door technologische vooruitgang is de 
andere kant van de wereld figuurlijk, 
maar in zekere zin ook letterlijk, binnen 
handbereik. Met het vliegtuig ben je er 
tegenwoordig binnen één dag en dankzij 
het internet kunnen we ons binnen één 
tel verbinden met het grootste gedeelte 
van de wereldbevolking. Via sociale media 
als Twitter en Facebook is het mogelijk de 
avonturen van onze vrienden en bekenden 
in Australië of Zuid-Amerika mee te maken 
alsof ze zich op het speelveldje voor onze 
voordeur afspelen. 

Tegelijkertijd zien we dat de belangstelling 
voor het eigene, voor de lokale 

gemeenschap waarin we leven, voor 
de taal, cultuur en identiteit van een 
buurt, dorp, stad of regio toeneemt. Na 
een teloorgang aan het eind van vorige 
eeuw floreren dialectgenootschappen, 
heemkundekringen en lokale 
toneelgezelschappen en liedjesschrijvers 
tegenwoordig als nooit tevoren. Tegen de 
voortschrijdende globalisering lijken zich 
tegenkrachten te ontwikkelen. 

In de filmcyclus van dit seizoen hebben 
we aandacht voor deze fenomenen en 
met name voor waar deze tegenkrachten 
zich vaak manifesteren: in lokale 
gemeenschappen, in inheemse groepen 
die onder druk staan. We zullen in een 
mooi boeketje films zien hoe het etnische 
groepen afgaat in deze strijd: nomaden in 
Mongolië, de Sioux in Amerika, de Maori 
in Nieuw-Zeeland en de van oorsprong 
Finse Merja’s in Rusland. Ook zien we 
in een historisch drama hoe Brabantse 
provincialen onder invloed komen van de 
Hollanders.

Filmcafé Berkel-Enschot wordt 
georganiseerd door Bibliotheek Midden-
Brabant en Cultureel Centrum De Schalm. 
De films worden gedraaid op de laatste 
woensdagen in de maanden september 
en november 2015 en januari, februari en 
maart 2016, aanvang steeds 19.30 uur.

CAVE OF THE YELLOW DOG   
MONGOLIË/DUITSLAND,  
2005, 93 MINUTEN
REGIE: BYAMBASUREN DAVAA
MET: BATCHULUUN URJINDORJ, 
NANSALMAA BATCHULUUN, NANSAL 
BATCHULUUN

wo 30 september
19.30 uur
€ 7,50 (incl. consumptie)

In de weidsheid van het Mongoolse landschap 
leeft een nomadenfamilie met zijn kudde 
schapen. Dochter Nansal vindt in een grot een 
zwerfhond die ze Zochor noemt. Ze houdt hem, 
tegen de wil van haar vader, die bang is dat hij 
contact met wolven heeft gehad. Op een dag 
verdwaalt Nansal op de steppe en ze komt bij 
een oude vrouw die haar over de innige band 
tussen mens en hond vertelt en haar de regels 
van re ncarnatie uitlegt: de ziel verhuist van 
lichaam naar lichaam tot ze een hond wordt om 
daarna, in zeldzame gevallen, als mens geboren 
te worden. 
De film legt als in een documentaire het 
werkelijke leven vast, maar vertelt ook een 
verhaal dat we als fictie zouden kunnen 
omschrijven. De nomadenkinderen in de 
film leven in een wereld van traditie en oude 
legenden, maar leren ook de moderne tijden 
kennen doordat ze in de stad de kostschool 
bezoeken.
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16 172015 2015

http://www.imdb.com/title/tt0432325/?ref_=ttmd_md_nm
http://www.deschalm.net


BURY MY HEART AT 
WOUNDED KNEE   
VS, 2007, 133 MINUTEN
REGIE: YVES SIMONEAU
MET: AIDAN QUINN, ADAM BEACH, 
AUGUST SCHELLENBERG

DE BENDE VAN OSS   
NEDERLAND,  
2011, 110 MINUTEN
REGIE: ANDRÉ VAN DUREN
MET: MATTHIAS SCHOENAERTS, SYLVIA 
HOEKS, FRANK LAMMERS

wo 27 januari
19.30 uur
€ 7,50 (incl. consumptie)

wo 25 november
19.30 uur
€ 7,50 (incl. consumptie)

Bury My Heart at Wounded Knee is de verfilming 
van het gelijknamig boek van Dee Brown. In de 
late 19de eeuw voerden de Verenigde Staten een 
systematische uitroeiingscampagne tegenover 
de inheemse bevolking, een gruwel die iedereen 
onverschillig leek te laten. In de film wordt dit 
schrijnende gegeven verteld door de ogen van 
drie sleutelfiguren: Charles Eastman, auteur 
en Sioux-indiaan, het legendarische stamhoofd 
Sitting Bull en senator Henry Dawes. De strijd 
tussen de blanken en de inheemse Indianen in 
de periode tussen de slag bij Little Big Horn in 
1876 tot aan de moordpartij bij Wounded Knee 
in 1890 wordt getoond. De film laat zien hoe 
het traditionele leven van de oorspronkelijke 
inwoners van de Verenigde Staten transformeert 
naar een verblijf in reservaten. 

Ruim een halve eeuw lang, tot aan de Tweede 
Wereldoorlog, was Oss in de ban van een 
roemruchte bende, die vooral rondom één 
familie was geconcentreerd. De Bende van Oss 
is het verhaal over het barmeisje Hoeks dat 
na de terugkeer van haar man uit het gevang 
in criminele sferen wordt gedwongen. En dat 
dan verteld in de vorm van een spannend 
misdaadverhaal dat zich tegen de achtergrond 
van de recessie van de jaren dertig en de 
aanzwellende oorlog voltrekt. Opvallend is ook 
de Brabantse tongval in de film. Met de komst 
en invloed van de Hollanders in de film wordt 
duidelijk dat Oss zich op een scharnierpunt 
bevindt: het dorp wordt stad, plaatselijk 
gescharrel misdaad, het lokale werelds. 
Deze film wordt mede geprogrammeerd in het 
kader van de Maand van het Dialect. 
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http://www.imdb.com/title/tt0821638/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1714193/?ref_=fn_al_tt_1


ONCE WERE WARRIORS  
NIEUW-ZEELAND,  
1994, 102 MINUTEN
REGIE: LEE TAMAHORI
MET: MAMAENGAROA KERR-BELL, 
RENA OWEN, TEMUERA MORRISON

wo 24 februari
19.30 uur
€ 7,50 (incl. consumptie)

Het drama Once were Warriors handelt over een 
Maori-gezin dat zich probeert aan te passen aan 
de Nieuw-Zeelandse grote stadsmaatschappij. 
Maar in die wereld, gesitueerd in een buitenwijk 
van Auckland, zijn ze volstrekte buitenstaanders. 
De film is een reële weergave van het 
leven van een familie uit een culturele 
minderheidsgroepering net boven de 
armoedegrens. De problemen van het gezin zijn 
typisch voor veel leden van minderheidsgroepen 
in de wereld: ze zweven ergens tussen de eisen 
die de moderne samenleving aan hen stelt en 
een bewustzijn van hun a omst, waarin hun 
voorvaderen en hun oude waarden en normen 
een rol spelen.
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SILENT SOULS (OVSYANKI)  
RUSLAND, 
2010, 78 MINUTEN
REGIE: ALEKSEI FEDORCHENKO (RUS)
MET IGOR SERGEEV, YURIY TSURILO, 
YULIYA AUG

wo 30 maart
19.30 uur
€ 7,50 (incl. consumptie)

Neya, in het noorden van Rusland: een 
alleenstaande man van middelbare leeftijd 
leeft een eenzaam leven en hij probeert zijn 
afgesleten herkomst in stand te houden. 
Hij identificeert zichzelf als Merja, een van 
oorspronkelijk Finse bevolkingsgroep. Als de 
vrouw van zijn baas overlijdt, reizen beide 
mannen af om haar een traditionele crematie 
te geven. 
Ovsyanki is de oorspronkelijke naam van de 
film en ook de naam van kleine zangvogeltjes 
(gorzen) die in de film en in de traditie van de 
Merja’s een belangrijke rol spelen. De film is een 
fraai noodlotsdrama doorspekt met de cultuur 
en folklore van de Merja’s. De film is soms 
melancholisch, dan weer absurdistisch, maar 
vooral ook een antropologische studie naar een 
minderheidsgroep in de kolos die Rusland is.
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http://www.imdb.com/title/tt1693830/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0110729/?ref_=fn_al_tt_1


 
B E A U 4 
MUZIEK

 
STRIKE ‘n STRINGS 
MUZIEK

zo 14 februari
11.30 uur
€ 8,- (incl. consumptie)

zo 24 januari
11.30 uur
€ 8,- (incl. consumptie)

De schaal van Beaufort kent 12 windsterktes: beginnend bij 
“kalmte” en eindigend bij “orkaan”. Beaufort symboliseert dit 
kwartet: niet alleen vanwege de diversiteit van zijn repertoire, 
maar ook door de veelzijdige klanken die door de verschillende 
fluiten gebruikt worden. Van rustgevend basfluit-geluid tot 
hysterisch piccolo-geweld.
 
De 4 fluitisten van BEAU4 komen letterlijk uit alle windstreken en 
hebben elkaar ontmoet tijdens hun Conservatorium-studie. 

BEAU4 verrast het publiek door het nèt even anders te doen … 

Bezetting:
Lucie van Eeden
Elisah Schwarz van Noorloos
Rogier de Pijper
Wouter van Breugel

Niets romantischer dan een strijkkwartet. Maar bij dit strijkkwartet  
is alles anders. Dat ziet u al op de foto. Niet louter klassieke muziek, 
maar populaire liedjes als All You Need is Love. Geen serene sfeer 
in een muisstille zaal, maar vier jonge muzikanten,die het leuk 
vinden om samen een feestje te bouwen op het podium. Met andere 
woorden: het klassieke strijkkwartet in een fonkelnieuw casual jasje.

Bezetting:
Annelieke Marselje, viool
Walter de Kok, viool
Kim de Beer, alt-viool
Saskia Lepoole, cello.

(dit optreden wordt mede mogelijk gemaakt door 
talenten van Impresariaat Kunsten. 
voor meer informatie:
fontys.nl/impresariaat)
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Supergewoon….
Leon op zijn scherpst! Origineel, kwetsbaar, 
fysiek en met de authentieke publieksin-
teractie die we van hem kennen. Maar 
inmiddels heeft hij keuzes gemaakt en is 
hij vastbesloten om van deze wereld de 
juiste plek voor zijn kinderen te maken. 
Leon: “Als je kijkt naar wat de mensen 
echt beweegt, zie je dat jij dat zelf bent. Jij 
beweegt de mensen. En ik, ik laat ze schud-
den.” Als je wilt dat comedy een hart heeft 
en je laat schreeuwen van het lachen, dan 
is dit de show voor jou!

Producent: Leon van der Zanden
Script: Patrick van Es

Regie: Aike Dirkzwager
Techniek, decor en lichtontwerp:

Julius Gelijnse 

www.leonvanderzanden.nl

Leon van der Zanden 
SUPERGEWOON
CABARET

vr 22 januari
20.00 uur
€ 15,- (incl. consumptie) 20

16

ELCKERLYC-SPEELLIEDEN 
GOEIEN AARD MET MUZIEK  
MUZIEK EN ZANG

zo 17 jan
15.00 uur
gratis toegang

Ook dit theaterseizoen zijn de Elckerlyc-
speellieden weer met hun optredens in De 
Schalm.

Dit doen zij nu al het twintigste seizoen, 
en nog steeds weten zij volop publiek 
te trekken met hun Brabants-Vlaams 
programma. 

Ook met deze drie voorstellingen kunt u 
weer een grote verscheidenheid aan 
muziek en verhalen beluisteren met 
begeleiding op een grote verscheidenheid 
aan muziekinstrumenten, zoals doedelzak, 
draailier, harmonica, hobo, klarinet, cornet, 
accordeon, gitaar, fluiten, viool, cello en 
draaiorgel.
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foto: Sas Schilten
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http://www.elisahsvn.nl/ensembles/
http://tinyurl.com/k3pjj7h
http://www.leonvanderzanden.nl


TiKiKo 
ZINGEND EN SWINGEND 
ZANG

zo 13 maart
14.30 uur
€ 5,-

Dè Tilburgse musicalvereniging TiKiKo 
voor jeugd en jongeren in de leeftijd van 
6 – 24 jaar is in 1989 ontstaan uit een 

inzending voor het VARA 
TV-programma “Kinderen 
voor Kinderen”. 

ELCKERLYC-SPEELLIEDEN 
GOEIEN AARD MET MUZIEK  
MUZIEK EN ZANG

zo 6 maart
15.00 uur
gratis toegang

Ook dit theaterseizoen zijn de Elckerlyc-
speellieden weer met hun optredens in De 
Schalm.

Dit doen zij nu al het twintigste seizoen, 
en nog steeds weten zij volop publiek 
te trekken met hun Brabants-Vlaams 
programma. 

Ook met deze drie voorstellingen kunt u 
weer een grote verscheidenheid aan 
muziek en verhalen beluisteren met 
begeleiding op een grote verscheidenheid 
aan muziekinstrumenten, zoals doedelzak, 
draailier, harmonica, hobo, klarinet, cornet, 
accordeon, gitaar, fluiten, viool, cello en 
draaiorgel.
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De cd ‘iDreamer’ zorgde in 2012 voor een 
stroomversnelling in de carrière van alt-
saxofonist Bart Wirtz: hij werd de winnaar 
van de Edison publieksprijs. In 2014 werd 
de langverwachte opvolger ‘Interview’ 
uitgebracht, waarin hij met een uitzon-
derlijke bezetting op grenzeloze wijze 
diverse muziekinvloeden laat samenko-
men. Met de Amerikaanse trompettist 
Sean Jones (o.a. Marcus Miller Band), die 
ook op het album te horen is, toerde de 
band door heel Europa. En ook dit album 
leverde een Edison-nominatie op.

Binnenkort presenteert hij zijn nieuwe 
album. U krijgt als eerste een voorproef-
je te horen. Een nieuwe bezetting, een 
nieuwe sound, maar bovenal meer Wirtz. 
Energiek, diepgravend en origineel. Dit is 
een band die je niet wilt missen!

www.bartwirtz.com

BART WIRTZ 
EN ZIJN KWARTET
MUZIEK

zo 28 februari
14.30 uur
€ 8,- (incl. consumptie)
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(c) Challenge Records International - foto: Frank de Graaf

Inmiddels is TiKiKo uitgegroeid tot een 
begrip in de regio door optredens met 
nationale èn internationale artiesten. 
Waaronder: Celine Dion, Guus Meeuwis, 
Glennis Grace e.a. 
Daarnaast heeft TiKiKo een aantal 
grote producties op haar naam staan, 
waaronder: 
Joseph and the Amazing Dreamcoat, The 
Wizz, Alice, en Djona’s Saga. 

TIKIKo zal met al haar enthousiasme graag 
voor u optreden en wij laten ons verrassen. 

Voor meer informatie: www.tikiko.nl 

24 252016 2016

http://www.tikiko.nl
http://www.bartwirtz.com


ILJA REIJNGOUD& 
ELISABETH SIMONIAN 
AROUND THE WORLD 
MUZIEK EN ZANG

 
CORAZÓN ESPAÑOL 
MUZIEK EN ZANG

zo 3 april
14.30 uur
€ 8,- (incl. consumptie)

zo 24 april
11.30 uur
€ 8,- (incl. consumptie)

Wat een zeldzame combinatie: de beste 
trombonist van Nederland Ilja Reijngoud 
met de getalenteerde zangeres Elizabeth 
Simonian. Resultaat: een wondermooie 
mix  van Griekse en Armeense traditionele 
muziek met Scandinavische jazz en pop. 
Originele stukken die gekleurd zijn met 
Zweedse poëzie en oude liederen uit de 
landen rond de Middellandse Zee. 
Elizabeth Simonian werd geboren op 
Cyprus als dochter van een Zweedse 
moeder en een Armeense vader. Zij 
verhuisde naar Nederland om daar 
te studeren aan het Rotterdams 
Conservatorium waaraan zij enkele 
jaren geleden cum laude afstudeerde. 
Trombonist Ilja Reijngoud heeft nauwelijks 
nog een introductie nodig. Hij won diverse 
prijzen, waaronder een Edison en werkt(e) 
met bekende groepen als de Houdini’s en  
het Metropole Orkest.

eze ng: 
Ilja Reijngo d (trombone)

lizabeth Simonian (zang)
Rob an a el ( iano)
G s akker (bas)

arcel Serierse (dr ms).

Coraz n Espa ol is een internationaal 
trio dat ontstaan is in Nederland.  Liefde 
en passie voor bolero’s, de bossanova en 
andere Spaanse muziek bracht hen samen

 
Het ensemble bestaat uit:
Nadia Basurto - Zangeres
Uli Glassmann - contrabas
Ximo Sirera - gitaar
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OGHAM 
A CELTIC NIGHT  
SCHOTSE VOLKSMUZIEK

za 2 april
20.00 uur
€ 14,- (incl. consumptie)

In het theaterseizoen 2015-2016 
presenteert Ogham zich met een 
spetterende Celtic Night. 
Ogham diept tijdens deze Celtic Night het 
inzicht in haar relatie met Schotland verder 
uit.
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Met veel muziek, ondersteund met foto’s, 
filmpjes en verhalen, krijgt u vanavond 
antwoord op de vraag op welke manier 
Schotland Ogham inspireert. 

Ogham presenteert Schotse volksmuziek, 
afgewisseld met Ierse en zelf 
gecomponeerde nummers. De thema’s zijn 
liefde, drank, oorlog en strijd, koningen 
en zwervers, ketellappers en clanleiders. 
Niemand zit stil bij de jigs, reels, strathpeys 
en hornpipes…. Uiteindelijk gaat de hele 
zaal plat, geeft het publiek zich volledig 
over, raakt iedereen in de ban van Ogham! 

Ogham bestaat uit Ber Vekemans (zang, 
gitaar, mandoline en fluiten), Albert Bull, 
(gitaar, banjo, mandoline, ukelele en 
lepels), Noudt Janssen (bas, keyboards 
en zang), Dagny van der Loo (zang, harp 
en bodhran), Hilde van Rijsewijk (viool en 
zang) en Thijs de Groof (drums).

Meer informatie:
www.ogham.nl 
www.facebook.com/ogham.music  
http://www.youtube.com/
watch?v=Nw7J8_2cFPE 
(We brengen ook onze cd’s mee)

De sfeer is romantisch, zwoel zelfs zo nu 
en dan, maar zeker ook met een jazzy 
toets in vele nummers. Daar zorgt de 
muzikale achtergrond van het trio wel 
voor. Zo zijn ze afgestudeerd in vocale jazz 
(Nadia), contrabas en klassiek piano (Uli) 
en klassiek gitaar (Ximo). U begrijpt uit die 
opsomming wel dat u een erg veelzijdig 
drietal te horen krijgt met internationale 
ervaring in tal van landen.
Voor elke liefhebber van Spaanse en 
Latijns-Amerikaanse muziek is dit concert 
een aanrader.

(dit optreden wordt mede mogelijk 
gemaakt door talenten van Impresariaat 
Kunsten (www.fontys.nl/impresariaat)
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http://tinyurl.com/pec8sl2
http://www.iljareijngoud.com/j/index.php/bands/17-ilja-reijngoud-quartet
http://www.ogham.nl


NR PG DATUM ARTIEST/VOORSTELLING AANTAL PRIJS AANTAL PRIJS MET PAS TOTAAL

1 08 25.09.2015 Sfeer&meer music - Unplugged €  10,00 €   9,00

2 08 26.09.2015 TTT Theaterproducties - MARTINO van Arne Sierens €   8,00 €   8,00

3 08 07.10.2015 Lezing John Lommen over fotograaf Philippe Halsman € 6,00 € 6,00

4 09 10.10.2015 Carolien Borgers - Zeker weten €   15,00 €   14,00

5 12 25.10.2015 Kom luisteren naar Maaike den Dunnen en haar band €   8,00 €   8,00

6 13 22.11.2015 Storioni Trio op thuishonk € 12,00 € 12,00

7 22 22.01.2016 Leon van der Zanden - “Supergewoon” €   15,00 €   14,00

8 23 24.01.2016 Strike ‘n Strings €   8,00 €   8,00

9 23 14.02.2016 BEAU4 -nèt even anders  €   8,00 €   8,00

10 24 28.02.2016 Bart Wirtz en zijn kwartet € 8,00 € 8,00

11 25 13.03.2016 TiKiKo - Tilburgse musicalvereniging € 5,00 €  5,00

12 26 02.04.2016 OGHAM - A Celtic night - Schotse Volksmuziek €   14,00 €   13,00

13 27 03.04.2016 Ilja Reijngoud en Elisabeth Simonian - Around the world €   8,00 €   8,00

14 27 24.04.2016 Corazón Español - Spaans en Latijn-Amerikaans €   8,00 €   8,00

SUBTOTAAL

FILMPAS 5 FILMCAFÉ - VOORSTELLINGEN €  25,00 €  25,00

TOTAAL

Bestelformulier

10% Korting boven € 65,- (geldt alleen voor de voorverkoop)
       Ik ben in het bezit van een Cultureel Paspoort, CKV voucher of een KBO-pas.

Als u de bestellijst instuurt en het bedrag overmaakt op onze rekening nr. NL36 RABO 0106 8025 18 , 
dan sturen wij u de kaarten toe zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven.
Let er a.u.b. op dat de naam op de betaalopdracht overeenkomt met de naam op dit formulier. 

KAARTVERKOOP

“Van 18 mei t/m zondag 16 augustus 
2015 is de voorverkoop voor het 

seizoen 2015-2016”.
In deze periode krijgt u naast uw 

paskorting, 10% korting op bestel-

lingen boven de € 65,-.

U kunt in deze periode bestellen:

• Via het voorgedrukte bestel-

formulier uit deze brochure. 

Ingevulde formulieren kunt u 

opsturen naar CC de Schalm, 

Eikenbosch 1, 5056 GB 

Berkel-Enschot, of afgeven bij 

de balie van CC de Schalm.

• Via het bestelformulier op inter-

net: www.deschalm.net. 

Op de homepage de agenda/

bestellijst downloaden. 

Die kun je uitprinten, invullen 

en opsturen naar de Schalm. 

Vanaf dinsdag 17 augustus kunt u:

• Telefonisch reserveren, tijdens 

kantooruren van CC De Schalm, 

tel. 013-5331333.

• Rechtstreeks toegangskaarten 

kopen bij CC de Schalm 

eveneens tijdens kantooruren 

en uiteraard altijd voor de 

voorstelling.

Bezorging kaarten voorverkoop

Zodra de betaling van uw bestelling 

ontvangen is, zorgen wij dat de toe-

gangskaarten bij u thuisbezorgd c.q. 

toegezonden worden.

De toewijzing van de toegangs-

kaarten gebeurt op volgorde van 

binnenkomst der betalingen.

Verhinderd?

Reserveren is ook bij CC de Schalm 

niet geheel vrijblijvend. Wij gaan er 

van uit dat u altijd gebruik maakt van 

de door u gereserveerde kaarten.

Bent u onverhoopt toch verhinderd 

dan kunt u uw betaalde kaarten tot 

uiterlijk 24 uur voor de voorstelling 

inwisselen voor een tegoedbon die 

t/m het daarop volgende seizoen 

geldig is.

Tegen € 3,- (per toegangskaart) aan 

administratiekosten, krijgt u uw geld 

terug!

Kaarten die in een kortingspakket zijn 

gekocht kunnen niet geretourneerd 

worden i.v.m. de reeds verstrekte 

korting op het totale pakket. 

Paskorting

Op vertoon van een geldige kort-

ingspas (CJP- of CKV- KBO) krijgt de 

houder van de pas korting op voor-

stellingen boven de € 10,-.

Kortingsregelingen kunnen niet met 

elkaar gecombineerd worden (m.u.z. 

van voorverkoop). 

Kindervoorstellingen komen niet in 

aanmerking. 

Filmpas

De filmpas staat los van alle andere 

voorstellingen. 

Uw filmavond wordt nog voordeliger 

als u in de voorverkoop, een filmpas 

besteld. 

Voor € 25,- kunt u een filmpas 

kopen voor het hele seizoen 2015-

2016.

Daarmee kunt u alle (5 film-

avonden), in de brochure vermelde 

films, bijwonen. Dat alles inclusief 

een kopje koffie of thee.  

Napraten in De Schalm

Dat kan in onze gezellige foyer. 

Vaak ontmoet u dan ook nog de 

artiest(en) van die avond en onder 

het genot van een hapje en een 

drankje maken wij uw “culturele 

uitstapje” compleet. 

Tip: u kunt uw 
familie, vrienden 

en kennissen altijd 
verrassen met een 

Schalm-theaterbon!

http://www.deschalm.net


Cultureel Centrum De Schalm

Eikenbosch 1

5056 GB Berkel-Enschot

Hier 

postzegel

plakken

UW GEGEVENS

Ik bestel de op de achterkant aangegeven toegangskaarten voor 
het theaterprogramma van Cultureel Centrum De Schalm in Berkel-
Enschot
 

NAAM                 .......................................................
(A.U.B. DEZELFDE NAAM ALS OP UW BETAALOPDRACHT)

ADRES                 .......................................................

POSTCODE   .......................................................

PLAATS   .......................................................

TELEFOON   .......................................................

E-MAIL               .......................................................

FRICKERS DESIGN | Tel.: 06 - 83 5 83 803 | www.frickers.nl | info@frickers.nl

ONTWERP
WEBDESIGN
DRUKWERK 
F LYER
VISITEKAARTJES
HUISSTIJL
BROCHURES 
POSTER 
GEVELRECLAME
NIEUWSBRIEF 
P R O J E C T M A N A G E R

LOGISTICS 
AUTOMATISERING
DIENSTVERLENING
PROBLEMSOLVER
CREATIEF
PERFECTIONISTISCH
VERTALING
NEDERLANDS-DUI TS
DUI TS-NEDERLANDS
NEDERLANDS-ENGELS
ENGELS-NEDERLANDS

DENKTANK
SPARINGPARTNER
BRUGGENBOUWER
VASTBERADEN

I N
VERKOOP
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http://www.deschalm.net
http://www.frickers.nl


Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/hartvanbrabant

We staan midden in de samenleving en omarmen cultuur. Daarom is de Rabobank al

jaren actief als sponsor in de culturele sector. Door samen te werken met vooraan-

staande culturele partners maken wij cultuur toegankelijker. Voor iedereen.

De Rabobank is sponsor van Cultureel Centrum De Schalm

en bijdragen
aan cultureel
erfgoed.

Cultuur
toegankelijk

maken

http://www.rabobank.nl/hartvanbrabant

