
Warme Wintermiddagen in TOM 
TheaterOnderdeMolen in het komende seizoen  
 

Ook in de herfst en de winter is men welkom in TheaterOnderdeMolen te Vorden. Elke eerste 

vrijdagavond én elke derde zondagmiddag van de maand het hele seizoen door zijn er 

afwisselende voorstellingen. Daarnaast programmeren we op elke zondagmiddag van 15 

januari tot en met 12 februari een Muzikale Midwintermiddag Vertelling. Elke keer een 

andere verteller met bijpassende muziek, vijf zondagen achter elkaar. U kunt hiervoor een 

passe-partout bestellen, u krijgt dan vijf voorstellingen voor de prijs van vier.  

 

Om de uitzondering op de regel te bevestigen, 

is de voorstelling van (de eerste!) vrijdag 2 

september verschoven naar 9 september. Dan 

treedt Full House uit Steenderen op, 

bestaande uit: Lucian Venderink (dirigent, 

2e sopraan), Toos en Luc van Asselt (1e 

sopraan en bas), Marion en Henk Knol (alt 

en tenor) met afwisselend lichtklassieke tot 

hedendaagse muziek. Zij zingen vierstemmig, 

Lucian verzorgt de pianobegeleiding. 

Daarnaast treden die avond op Anja den 

Bakker (op de piano Eelco Schuijl) en 

singer/songwriter Jaap Dirkse. Dit wordt met 

recht een vol huis deze vrijdagavondvoorstelling in TOM.  
                            Full House uit Steenderen 
 

Terugkijkend op de Zomercarrousel zijn we blij verrast over het geweldige talent wat elke 

avond het podium bevolkte. En daarnaast het steeds groter wordende aantal bezoekers. De 

artiesten voeden elkaar, men leert van elkaar. De sfeer onderling is zo warm en positief, dat 

straalt uit naar het publiek waardoor het publiek ook geraakt wordt en weer terugstraalt naar 

de artiesten. De zon buiten liet het deze zomer afweten, maar de zon in TOM heeft dubbel 

geschenen. Wat een geschenk. Ook voor volgend jaar staat de Zomercarrousel weer op het 

programma. Negen woensdagavonden in de maanden juli en augustus 2012.  

De laatste Zomercarrousel van 2011 werd opgeluisterd door Anja den Bakker met Eelco 

Schuijl aan de piano, Henk Boogaard uit Apeldoorn, Wendy Addink, Rita Boshart, Gery 

Groot Zwaaftink, Arjan Verschuur, Josée van der Staak en Mees (Merel van Laake). 

Mees is een nieuwe loot aan de boom; zij komt terug op 7 oktober met een avondvullend 

programma, samen met Jasper Smit.  

 

Voor de volledige agenda van het komende seizoen kunt u een kijkje nemen op 

www.theateronderdemolen.nl en kennis maken met of terugblikken op alle artiesten. Elke 

artiest heeft een eigen pagina met foto’s en video. Reserveren voor vrijdag 9 september kan 

via de webstek of telefonisch: 0575 555783. U kunt ook gewoon rond half acht aanwezig zijn 

in TheaterOnderdeMolen aan de Lindeseweg 29 te Vorden. Entree € 15 inclusief 

overheerlijke molenkoek koffie/thee. Kinders tot 14 jaar half geld.  

Geen vervoer? Tot donderdag 12:00 h kunt u contact opnemen met 0657079558. U wordt dan 

opgehaald en thuisgebracht en kunt genieten van een heerlijk avondje uit in TOM.  

http://www.theateronderdemolen.nl/

