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NIEUWS 
IN DE KOMENDE WEKEN TE ZIEN:
VR 3 JUN 18.00 START VOORVERKOOP SEIZOEN 2022-2023 
ZO 5 JUN 10.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE  JEUGD EN FAMILIE
ZO 5 JUN 13.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
ZO 5 JUN 16.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
MA 6 JUN 10.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
MA 6 JUN 13.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
MA 6 JUN 16.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
WO 8 JUN 10.00  STILTE AAN DE SCHIE - GRATIS YOGA
WO 8 JUN 12.15  LUNCHCONCERT - GRATIS MUZIEK
WO 8 JUN 20.15 GERARD ALDERLIEFSTE & FRIENDS – UNE BELLE HISTOIRE MUZIEK
VR 17 JUN 20.15 ARJAN KLETON – SLUITINGSTIJD CABARET
ZA 18 JUN 12.00 BELLE EN HET BEEST, DE MUSICAL JEUGD EN FAMILIE
ZA 18 JUN 15.00 BELLE EN HET BEEST, DE MUSICAL JEUGD EN FAMILIE
WO 29 JUN 10.00  STILTE AAN DE SCHIE - GRATIS YOGA
WO 29 JUN 12.15  LUNCHCONCERT - GRATIS MUZIEK

ZA 18 JUN 12.00 BELLE EN HET BEEST, DE MUSICAL JEUGD EN FAMILIE
ZA 18 JUN 15.00 BELLE EN HET BEEST, DE MUSICAL JEUGD EN FAMILIE
WO 29 JUN 10.00  STILTE AAN DE SCHIE - GRATIS YOGA

ZO 5 JUN 13.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
ZO 5 JUN 16.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
MA 6 JUN 10.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
ZO 5 JUN 16.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
MA 6 JUN 10.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
MA 6 JUN 13.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE
MA 6 JUN 16.30 PAW PATROL LIVE! – DE GROTE RACE JEUGD EN FAMILIE

LAATSTE KAARTEN

UITVERKOCHT
UITVERKOCHT

PREMIÈRE 

Arjan Kleton is komiek én bartender: het ideale recept 
voor een avondje uit. Tijdens zijn show Sluitingstijd 
vertelt hij de leukste verhalen en anekdotes over de slui-
tingstijd in cafés. Nederlanders leven altijd op de klok. 
De lockdowns, avondklok en een tijdsslot om te mogen 
winkelen zitten nog vers in ons geheugen. “Ben ik wel op 
tijd thuis? Hoe laat sluiten de winkels? En wanneer bestel-
len we het laatste rondje?”. Iedereen kan er wel over mee-
praten. Gelukkig lijkt ons tijdsbesef tijdens een avondje 
stappen even niet te bestaan. Hoe later het is, hoe minder 
er op de klok wordt gekeken. De grappigste barman van 
Nederland neemt u mee op reis door de nachtelijke uurtjes 
in de kroeg met bijzondere ontmoetingen! Rond sluitingstijd 
worden er opvallend veel biertjes besteld, de mooiste verha-
len gedeeld en toch nog gedanst. 
Arjan laat u lachen om herkenbare, grappige, soms gênante 
maar ook persoonlijke verhalen uit de horeca. Sluitingstijd 
van Arjan Kleton is vrijdag 17 juni 2022 om 20.15 uur te 
zien in het Wennekerpand. Kaarten zijn te reserveren via 
theateraandeschie.nl.

Wanneer alle dorpsmeisjes zich druk maken over prins Dinand die binnenkort wordt gekroond 
tot Koning, en een Koningin mist aan zijn zijde, droomt Belle van haar eigen grote avonturen 
buiten de dorpsmuren. Het grote nieuws bereikt ook tovenaarsduo Titus & Fien. Maar als de 
prins Koning wordt, zal Fien nooit de machtigste vrouw van het land kunnen zijn! Samen met 
Titus bedenkt ze een verschrikkelijke vloek: de prins verandert in een lelijk beest. Zal hij ooit 
nog ware liefde vinden of blijft hij eeuwig een monster?
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BELLE EN HET BEEST

In het romantische sprookje 
Belle en het Beest, de musical 
draait het om echte schoon-
heid en die zit diep van bin-
nen. Sita speelt de rol van 
Belle: een slim, sprankelend 
meisje die verder kijkt dan 
het woeste Beest. Samen 
met het groene tovenaars-
duo Titus & Fien zorgen 
zij voor beestachtig goede 
humor voor jong én oud!

Belle en het Beest, de musi-
cal is op zaterdag 18 juni om 
12.00 én 15.00 uur te zien in
Theater aan de Schie. Toegang 
vanaf € 24,00 per persoon. 
Trek je mooiste kostuum uit 
de kast, en kom verkleed naar 
het theater! Doe mee aan de 
Sprookjesverkleedwedstrijd 
en maak kans op een beto-
verend sprookjespakket. Met 
meet & greet met alle acteurs 

na afl oop van de voorstelling.
De voorstelling om 15.00 uur 
is ook toegankelijk voor blin-
den en slechtzienden. Met 
audiodescriptie en speciale 
meet & feel inleiding door 
een blindentolk van Stichting 
Komt het Zien! Wilt u hiervan 
gebruik maken? Neem contact 
op met het bespreekbureau via
kassa@theateraandeschie.nl 
of via 010 2 467 467.

EEN SPROOKJESMUSICAL:

In het nieuwe seizoen heeft u nóg meer kans op prachtige zitplaatsen voor uw favoriete 
artiest of gezelschap én hebben wij ook voor nog meer theaterliefhebbers plaats in de grote 
zaal van Theater aan de Schie. In de zomer van 2022 breiden wij de zitplaatsen in de grote 
zaal uit! Er verandert niets aan uw zitcomfort of uw zichtlijnen op het toneel en tóch kunnen 
wij straks 808 gasten ontvangen in plaats van de huidige 702 gasten.
Waar in de zaal worden de nieuwe zitplaatsen geplaatst? 
Wij creëren meer gelijkvloerse zitplaatsen door tussen de huidige rij 2 en 3 een extra rij toe 
te voegen. Ook worden er stoelen aan weerszijde van rij 1 en 2 toegevoegd. Vanaf de huidige 
rij 7 tot achterin de zaal, komt er aan beide zijdes één zitplaats bij. Op het balkon worden er 
extra stoelen geplaatst én wij gaan de loges in onze zaal in gebruik te nemen.
Nieuwe stoelen geblokkeerd tijdens de voorverkoop
Tijdens de voorverkoop ziet u het nieuwe zaalplan van Theater aan de Schie al tijdens het be-
stelproces. De nieuwe stoelen zijn tot na de zomer geblokkeerd. Wanneer de aanpassingen 
in de zaal volledig gerealiseerd zijn, zullen wij de blokkade opheffen en de nieuwe zitplaatsen 
in de verkoop doen.

MEER ZITPLAATSEN
IN DE GROTE ZAAL!Sinds maandag 30 mei staat ons theaterprogramma online! Wij zijn ontzettend trots om 

weer een mooi programma voor u te presenteren. Theo Maasen, Youp van `t Hek, The 
Analogues, Rudolph van Veen, Dolly Dots, Judeska, Herman van Veen, Scapino Ballet 
Rotterdam, Candy Dulfer en nog vele anderen zijn vanaf september te zien in Theater 
aan de Schie.

Start voorverkoop
Vanaf vrijdag 3 juni om 18.00 uur start de voorverkoop op onze website, theateraandeschie.nl.
De Vrienden voorverkoop ging maandag 30 mei al van start. Onze Vrienden hebben tot 
aanstaande vrijdag 3 juni 18.00 uur de mogelijkheid om met voorrang kaarten te reserveren! 
Heeft u voorstellingen op uw wensenlijst staan waar u nu al graag voor wilt reserveren? 
Via onze website is het tot vrijdag 3 juni 18.00 uur mogelijk om Vriend van Theater aan de 
Schie te worden en óók met voorrang uw kaarten te reserveren. Zo heeft u de eerste keuze 
uit ons mooie theaterprogramma én u steunt met uw Vriendschap ook nog eens ons theater.

Ga voor duurzaam en gebruik de Ticketmatic app!
Samen met u werken wij aan een duurzamer en klimaatneutraler theater. Hoe doen wij 
dat? Download na het reserveren van uw kaarten de Ticketmatic app op uw telefoon. 
Uw toegangskaarten staan dan automatisch in deze app. Op deze manier heeft u makkelijk 
en snel de juiste toegangskaarten bij de hand én is het printen van kaarten niet meer nodig. 
Wel zo duurzaam!

VOORVERKOOP GAAT 
VRIJDAG 3 JUNI OM 
18.00 UUR VAN START!

BEKIJK NU HET NIEUWE THEATERPROGRAMMA OP ONZE WEBSITE


