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Klassieke muziek 

Muziektheater 

Dialectmiddag 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief op www.natuurtheaterzeddam.nl 

Countrymuziek 

Stand-up comedy 

Kindervoorstelling 

Het Natuurtheater is op zoek naar vrijwilligers! Lijkt u het leuk om 

te helpen met onderhoud, programmering, communicatie en/of 

facilitaire zaken? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact 

op via info@natuurtheaterzeddam.nl. 

Bent u op zoek naar een mooie locatie voor een evenement of 

activiteit met uw vereniging of organisatie? Wellicht is het 

Natuurtheater geschikt! Neem voor informatie vrijblijvend contact 

op via info@natuurtheaterzeddam.nl. De huurtarieven staan 

tevens vermeld op onze website www.natuurtheaterzeddam.nl. 

Adopteer een traptrede voor het goede doel! 

Het adopteren van een traptrede visualiseert de mate van 

verbondenheid met theater. Hoe hoger de traptrede des te meer 

verbondenheid met Natuurtheater. Tegen een jaarlijkse 

vergoeding kunnen zowel particulieren als bedrijven een 

traptrede adopteren. De traptrede wordt dan voorzien van de 

naam en op de website zal een visuele  weergave opgenomen 

worden. Inmiddels zijn er al 18 traptreden geadopteerd! Voor 

aanmelding en meer informatie over deze ludieke actie kunt u 

contact met ons opnemen via info@natuurtheaterzeddam.nl. 



Wilt u niets missen?  

Koop een passepartout voor 

€32,50 en u heeft het hele 

seizoen vrij toegang tot elke 

voorstelling.* 

*Bij ‘Het geheim van de wilg’ heeft één kind 

jonger dan 12 jaar vrij toegang 

Verder in het Natuurtheater in 2018*:  
 

Zondag 24 juni  Muziekfestival met orkesten uit de hele regio                

    georganiseerd door Harmonie Kunst na Arbeid 

 

Zondag 5 augustus Sint Oswaldusviering 
 

 

* Vrij toegankelijk 

Zutphens Barok Ensemble 

Dit ensemble legt zich toe op een historische speelstijl en 

speelt muziek die is geschreven in de periode tussen 1600 en 

1800. Het ensemble bestaat uit 23 spelers en staat onder 

leiding van barokvioliste Elin Eriksson.  

Op 29 april speelt het Zutphens Barok Ensemble barokmuziek 

uit Engeland. Het betreft muziek van o.a. John Blow (1649-

1708), Henry Purcell (1659-1695) en William Boyce (1711-

1777).  

Zondag 29 april 

15:00u 

Entree: €8,00 

Firma Weijland – De Molen roept! 

De Molen roept! is een wonderlijk verhaal over het meisje van 

Zeddam en de molenaar van de Torenmolen, vervlochten met 

de prachtige aanstekelijke muziek van de Firma. De Firma 

speelt graag op mooie locaties in de openbare ruimte en dat 

het publiek hup op het galopperende paard der verbeelding 

kan springen! Vorige zomer speelde de Firma met veel plezier 

en succes ‘De Karavaan der Walsen’ in veertig kleine 

gehuchten en buurtschappen in de Achterhoek en Liemers.  

Zondag 3 juni 

15:00u 

Entree: €8,00 

Dialectmiddag met Henry Welling, Joop Wallenbosch, 

Joop Boxtart en John te Dorshorst 

Zanger, gitarist en liedjesschrijver Henry Welling speelt samen 

met gitarist Joop Wallerbosch een mix van oude en nieuwe 

nummers uit eigen geschreven dialect werk. De muziekstijl 

zou je kunnen omschrijven als zompige country-blues.  

Op deze zomermiddag zullen daarnaast zanger en liedjes-

schrijver Joop Boxtart met muzikant John te Dorshorst op 

eigenzinnige wijze hun dialectnummers op de bühne brengen.  

Zondag 1 juli 

14:00u 

Entree: €8,00 

Trio Sandra Vanreys met gastoptreden van Meike 

Ubbink  

Dit  trio muzikanten bestaat uit Sandra Vanreys, die al 

decennialang een grote naam als countryzangeres heeft, en 

Pauline en Marius Duurland. Het repertoire van het Trio bevat 

elementen van zowel  country- als  folkmuziek,  en uitstapjes 

naar moderne popmuziek. Meike Ubbink is een jonge 

zangeres uit Bredevoort die het in 2015 bracht tot de ‘battles’ 

van The Voice Kids. Meike heeft sinds  2017 een eigen single. 

Zondag 29 juli 

14:30u 

Entree: €8,00 

Comedy avond met o.a. Lambert-Jan Koops 

Lambert-Jan Koops (1975, Hoorn) is schrijver, stand-up 

comedian en cabaretier - niet noodzakelijkerwijs in die 

volgorde. Hij is actief als comedian sinds 2000, stond hij met 

vier soloprogramma's in de Nederlandse theaters en 

daarnaast schreef hij de (comedy)roman 'De Keuzes van Nu', 

die uitkwam in 2012. Momenteel is hij lid van het Utrechtse 

stand-up collectief Het Comedyhuis. Maar wat hij ook doet, 

waar hij ook gaat, het is altijd om te lachen.  

Zaterdag   

1 september 

21:00u 

Entree: €8,00 

 

 

Theatergezelschap Krijt -  Het geheim van de wilg 

Het geheim van de wilg is een poppenspelvoorstelling over 

wijze dieren, over de kringloop van de natuur én over een 

nieuw begin. Een natuursprookje over een nieuwsgierig 

meisje. De kindervoorstelling is het meest geschikt voor 

kinderen tot en met groep 3, maar het is een 

familievoorstelling waar ook volwassenen van zullen genieten. 

Herkenbare thema’s, bevlogen (poppen)spel en objecttheater 

zorgen voor een verhaal dat je hoort, ziet en voelt. 

 

Zondag 7 oktober 

15:00u 

Entree: €6,00.  

1 begeleider gratis 

per betalend kind*  

 

 

Kaarten zijn in de  

voorverkoop te koop via 

www.natuurtheaterzeddam.nl 

of aan de kassa van het theater 

voorafgaand aan elke 

voorstelling. 

*Jonger dan 12 jaar 


