
Programma
           feestweek
18 t/m 23 november
Het is feest in Veluvine, want we bestaan 10 jaar! We hebben honderden 
voorstellingen voorbij zien komen, meer dan honderdduizend 
cultuurliefhebbers over de vloer gehad en ontelbaar veel mooie 
avonden mogen bezorgen. In die 10 jaar heeft Veluvine cultuur 
in Nunspeet op de kaart gezet en dat is een feestje waard. In deze 
feestweek zullen door alle Veluvine-participanten diverse activiteiten 
worden georganiseerd voor jong en oud. 

WERELDS VELUVINE
maandag 18 november

Het Nuborgh College Veluvine viert met haar 

leerlingen het 10-jarig bestaan van hun school. 

Zij organiseren een sponsorloop voor Stichting 

Kukeluusje van Corné.

Multiculturele avond 
Gratis Toegang

19.30 - 21.00 uur

Een avond waar ontmoeting centraal staat 

voorzien van wereldse hapjes en muziek. 

Georganiseerd door Servicepuntvrijwilligers, 

Vluchtelingenwerk en Wes Educatie

Gitaar Pieter Mondria
20.15 - 21.00 uur    

 

Gitaardocent Pieter Mondria geeft sinds 2 jaar 

les in Veluvine in Nunspeet. Hij doet dit vanuit 

de organisatie “Cultuurkust”. Leerlingen van 

hem zullen verschillende stukken ten gehore 
brengen. Zo krijgt de luisteraar een beeld 
van wat de gitaarlessen te bieden hebben! 
Tijdens deze avond is het mogelijk kennis te 
maken met Pieter, en informatie te verkrijgen 
over de lessen. 

MUZIEK IN JE OREN
dinsdag 19 november
Gratis Toegang

Stichting Cultuurkust
Opleidingsorkest Harmonie Nunspeet
18.15 - 19.15 uur  

 

Het opleidingsorkest van de Harmonie 

Nunspeet zal deze een mini-concert geven. Het 

opleidingsorkest telt op dit moment 25 leden en 

dit is een hele gezellig club bij elkaar. Naast veel 

lol met elkaar maken, is het opleidingsorkest ook 

erg goed in het maken van muziek. Tijdens het 

miniconcert kunt u gaan luisteren naar de stukken 

die op de normale repetitieavonden worden 

gerepeteerd. 

Dansschool Anouk Dance Experience
19.30 - 20.15 uur 

A.D.E. staat voor de afkorting Anouk Dance 

Experience, maar ook voor de A van Artisticiteit, 

de D van Doorzettingsvermogen en de E van 

Energie. Een kleurrijke dansschool waar diverse 

lessen worden gegeven op verschillende niveaus 

en voor verschillende leeftijdscategorieën. Een 

plek waar wekelijks een heleboel leerlingen komen 

met als gemeenschappelijk doel ‘leren dansen’, 

maar ook een plek waar je mag zijn wie je bent.  

Vanavond zullen ze een aantal repertoirestukken 

laten zien uit deze jubileumvoorstelling, 

aangevuld met nieuw dansmateriaal. Geniet en 

verwonder! 

VOOR JONG & OUD
woensdag 20 november

Ik zou wel een kindje lusten 4+
Rabozaal - Aanvang voorstelling: 14.00 uur  

Duokaart ouder en kind € 10,00 / € 5,00 p.p.

Een vrolijke interactieve voorstelling voor 

kleuters gebaseerd op het gelijknamige 

prentenboek van Sylviane Donnio & Dorothée 

de Monfreid. In een intieme, speelse sfeer 

speelt en zingt Joes een dag uit het leven van 

de krokodil die wel een kindje zou lusten. Een 

dolkomisch verhaal met fijne, droge humor 

die iedereen, jong en oud, zal waarderen. 

Stichting Welzijn Nunspeet
Kinder Kleedjesmarkt
Deze middag organiseert Stichting Welzijn 

Nunspeet samen met Veluvine een 

kleedjesmarkt voor kinderen tot 12 jaar.  De 

kleedjesmarkt wordt gehouden van 14.00 uur 

tot 17.00 uur. Alleen kinderen kunnen zich 

voor deze kleedjesmarkt opgeven. Opgeven 

is noodzakelijk via info@welzijnnunspeet.nl. 

Gratis deelname

   

Film
Kapsalon Romy
Nestlézaal - Aanvang voorstelling 15.30 uur

Toegang: € 10,00 voor 2 personen/€ 5,00 p.p.

Met frisse tegenzin past oma Stine (Beppie 

Melissen) op haar kleindochter Romy, omdat 

haar pas gescheiden dochter Margot (Noortje 

Herlaar) moet werken. Oma, nog steeds 

actief als kapster, worstelt met beginnende 

Alzheimer. Romy vindt het niet leuk dat ze 

elke dag naar de kapsalon moet, maar alles 

wordt anders als oma Stine haar kleindochter 

in vertrouwen neemt over haar toenemende 

verwardheid. Dan realiseert Romy zich dat 

oma niet alleen op haar past, maar zij ook op 

oma.

Samen aan Tafel - Stampottenbuffet
In ons theaterrestaurant staat er een heerlijk 

stampottenbuffet voor u klaar. Deze avond is 

een samenwerking tussen Veluvine, SWN en 

leerlingen van het Nuborgh College Veluvine. 

Aanmelden is noodzakelijk: 

info@welzijnnunspeet.nl of 0341-252020. 

Kosten € 10,00 p.p. excl. drankjes.

JUBILEUM EVENT 
VOOR GENODIGDEN
donderdag 21 november

VAN ALLES VOOR IEDEREEN
zaterdag 23 november 2019

Bibliotheek NW Veluwe
Diverse Workshops in de Digital Hangout

10.00 uur tot 15.00 uur

Volksuniversiteit
Familie fotoshoot...
Fotografie zijn populaire cursussen bij de 

Volksuniversiteit Nunspeet. In het kader 

van het 10 jarig jubileum organiseert de VU 

Nunspeet een foto-shoot voor gezinnen en 

ieder die dat leuk vindt van 9.00 uur tot 15.00 

uur. Een fotoshoot duurt ca 15 minuten en 

de geslaagde foto’s krijgt u digitaal thuis 

gestuurd.

Wilt u in aanmerking komen voor de fotoshoot 

geef u dan voor 20 november op bij Veluvine. 

Er zijn een maximaal aantal plaatsen 

beschikbaar. Bij teveel aanmeldingen gaan 

we loten.  Stuur een mail aan receptie@

veluvinenunspeet.nl o.v.v. Fotoshoot. Vergeet 

vooral niet uw naam, adres en telefoonnummer 

te vermelden. 

CULTURELE AVOND
vrijdag 22 november 2019

Film
Yesterday
Nestlézaal - Aanvang voorstelling 20.15 uur

Toegang: € 10,00 voor 2 personen/€ 5,00 p.p.

Yesterday’ volgt het leven van een worstelende 

muzikant. Hij komt erachter dat hij van de ene 

op de andere dag de enige persoon op aarde 

is die zich de ‘Beatles’ kan herinneren. Met 

de kennis van al hun muziek is hij vervolgens 

relevanter dan ooit.

Stef Bos/Ruimte
Rabozaal - Aanvang voorstelling: 20.15 uur

Toegang €10.00

Stef Bos treedt op zonder band. Een 

adempauze. Doordat hij alleen speelt, zijn er 

geen afspraken met anderen en ontstaat er 

een gigantische ruimte. Ruimte voor Bos om 

een song in te duiken zoals hij zich op dat 

moment voelt. Het enige wat in deze nieuwe 

voorstelling vastligt, zijn de openingssongs.

VOETJES VAN DE VLOER
We schuiven de tribune in en onze Rabozaal 
wordt omgetoverd tot een heus feestpaleis. Een 
avond om lekker uit je dak te gaan met Nederpop 
All Stars en DJTWAN. Zo sluiten we onze 
jubileumweek feestelijk af!

Nederpop All stars/ Zelfs je naam is mooi
Rabozaal
Aanvang feestavond 20.15 uur
Toegang € 10,00

Het is tijd voor een avond vol Nederpopklassiekers 
aangevuld met hedendaagse popsongs. De 
bandleden van All Stars zijn stuk voor stuk 
topmuzikanten. Muzikaal Grootmeester Henk 
Westbroek gaat deze keer mee op tournee. Zo 
bent u verzekerd van ‘Zelfs je naam is mooi’ en 
‘Vriendschap’ in de allerbeste versie. Een show 
vol herkenning en emotie. 


