
EROP UIT
om de hoek!

Geldrop

Geniet van kennis, cultuur & koffie



GELDROPCENTRUM.NL
Meer informatie vind je op:

Geldrop Centrum
De diversiteit van het aanbod
is in ons gezellige centrum

verrassend te noemen.

Ken jij de prachtige 
speciaalzaken al?
Loop eens binnen voor
mooie producten van

echte ambacht.

Als er iets duidelijk is geworden
de afgelopen periode is het wel dat we 
momenten samen mogen vieren, en 
waar kan je elkaar beter ontmoeten 
dan bij één van de vele gezellige 
horecagelegenheden in ons centrum.

Ook op modegebied vind je in Geldrop 
Centrum een gevarieerd aanbod voor 
elke portemonnee.
Van grote ketens tot kleine zelfstandigen 
die blij zijn als je over de drempel stapt. 
Proef de sfeer en het enthousiasme
van de ondernemers in het centrum. 

Kortom, beleef het
in Geldrop Centrum!

Beleef...

die blij zijn als je over de drempel stapt. 
Proef de sfeer en het enthousiasme
van de ondernemers in het centrum. 

Ken jij de prachtige 
speciaalzaken al?
Loop eens binnen voor
mooie producten van

echte ambacht.

Als er iets duidelijk is geworden
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EROP UIT OM DE HOEK!
Met een positieve blik vooruit bieden we je ook het komend half jaar weer een 
gevarieerd en vol programma aan. Ons thema is ‘erop uit om de hoek’: we hopen met 
onze programmering steeds meer aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de 
Geldroppenaren en de inwoners van omringende plaatsen. 

In dit programmaboekje vind je een overzicht van onze belangrijkste evenementen, 
cursussen (meer dan 200!), lezingen, films en andere activiteiten. Met alle ontwikkelingen 
rondom Corona in ons achterhoofd, vragen we je om de meest actuele stand van zaken 
voorlopig steeds even te checken op www.hofdael.nl of op onze Facebook-pagina.

Ook het komend half jaar staan er veel vernieuwingen gepland in en om ons gebouw én 
in onze communicatie. We hopen je te blijven verrassen. Centrum Hofdael als culturele 
hotspot om te inspireren, leren, creëren en te amuseren. Dat is ons streven. 

Heb jij ideeën voor events of activiteiten? Laat het ons weten via info@hofdael.nl.

Graag tot ziens in Centrum Hofdael!

Wie vind je in Centrum Hofdael?

Scan de QR
en ontdek wat deze 

organisaties je te 

bieden hebben!
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Het Haydn Orkest Brabant o.l.v. 
Jos de Hoon luidt het jaar in. 
Leerlingen uit de Talentstroom 
van het Kunstkwartier spelen
met het orkest mee.

Opkomende rappers, dj’s, 
producers en beatmakers binnen 
de rap community zetten hun 
tunes en nieuwe releases
neer. Geboekte acts en
open mic tijd.

Lezing en wandeling over de
wevers in de Geldropse 
textiel-industrie. Wandeling van 
de watermolen in Geldrop
naar de molen in
Son en Breugel. 

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Americana gecombineerd met bluegrass, country, soul, folk, roots en 
zelfs een snuf jazz. De karakteristieke Tip Jar-sound is uit duizenden 
herkenbaar: persoonlijk, eerlijk, veel vocalen. Melancholieker wellicht 
dan voorheen, met knipogen naar de rafelranden van het leven.
Dit optreden is op Cultuurplein de Bleek.

Wie waren de Driekoningen en 
waar staan ze symbool voor? 
Ineke Strouken was directeur van 
het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en
vertelt erover. 

V for Vendetta uit 2005 is dit keer 
de filmklassieker met Natalie 
Portman. Aansluitend is er een 
uitgebreid lunchbuffet waar
je bij aan kan schuiven.

Tijdens deze workshop leer je 
hoe je veelvoorkomende risico’s 
in je directe leefomgeving 
voorkomt en oplost. Je krijgt
tips met uitleg hoe je
deze kunt toepassen.

Naar de voedselbank gaan, het is 
nog een taboe, maar waarom 
eigenlijk? Dat is toch niet nodig? 
Marianne komt er graag meer 
over vertellen.

BKant (spreek uit als “bekant”) brengt vooral eigen werk in de 
Nederlandse taal. Nou ja, met een Brabantse tongval. Het programma 
bevat (semi-)akoestische liedjes van vroeger en vandaag, over leven 
en dood enover Brabant en onszelf. Soms weemoedig, soms
met een lach, maar altijd origineel. 

De YouTube sensatie komt naar de theaters! Op een speelse manier 
leert Dirk je van alles over instrumenten als de gitaar, drums en de 
piano. Dirk tovert zelfs eenvoudige voorwerpen om tot nieuwe 
muziekinstrumenten! Pak je dansschoenen en instrumentjes
maar uit de kast: we gaan muziek maken met Dirk Scheele!
Voor 2 tot 7 jaar.

Hoe kom je tot volmaaktheid? 
Matthijs gaat op zoek naar 
zichzelf door middel van een 
variatie aan muziek en zijn
mooie zelfgeschreven
liedjes.

Een bijzondere kinderfilm met wat 
lekkers, verzorgd door de 
vrijwilligers van Filmhuis Hofdael.
Kijk voor de film en tickets op 
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

DO
13/01
10:30

ZO
02/01
14:30

DO
06/01
14:00

VRIJ
07/01
20:00

VRIJ
14/01
20:30

VRIJ
14/01
20:00

VRIJ
07/01
20:30

VRIJ
21/01
20:00

ZA
22/01
15:30

DO
20/01
14:00

VRIJ
21/01
20:30

DI
18/01
19:00

ZO
16/01
14:30

ZO
16/01
11:00

WO
05/01
14:00

Van Heinde en Verre

GRATIS
Jan Gijsbers

Driekoningen

GRATIS
Ineke Strouten

€ 8,50 incl. pauzedrankje
Cultuur a/d Dommel

Nieuwjaarsconcert

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Filmklassieker + lunch

€ 12,50 incl. lunch GRATIS
Downtown Promotions

Home Grown Session

Filmavond

€ 6,50 
Filmhuis Hofdael

€ 16,50

Tip Jar Matthijs Vader

€ 5,00

Kinderfilm

€ 5,00
Filmhuis Hofdael

EHBO Goed voorbereid

GRATIS
Volksuniversiteit

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Dirk Scheele - Alles maakt geluid, probeer het maar uit.

€ 12,00

GRATIS
MatineeCafé

€ 6,50

Marianne Hoevenaars

Muziekcafé met Bkant

Muziekhuis Hofdael
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Das Leben der Anderen ui 2006: 
een Stasi-agent krijgt de opdracht 
om een koppel te volgen.
Hij komt er achter dat er veel 
dingen in zijn leven
ontbreken.

Deze Brabantse verhalenverteller en filosoof weet binnen no time de 
gunfactor van de zaal te pakken te krijgen. Met een gezonde dosis 
valse bescheidenheid geeft hij je een hilarisch maar spannend
inkijkje in zijn leven, zijn jeugd, zijn liefde, zijn dochter en nog veel 
meer herkenbare thema’s.

De passie van deze achtkoppige band is krachtige, zwoele en 
dansbare soulmuziek. Ze worden geïnspireerd door vintage Northern 
soul en labels zoals Stax, Atlantic etc. Ze spelen covers van bekende 
soulartiesten zoals Aretha Franklin maar ook van minder bekende 
artiesten uit de jaren 60 en 70.

Chapeau speelt melancholische en swingende gypsy jazz in de 
traditie van de grote meesters van de ‘Hot club de France’. Muziek 
met sterke Franse invloeden waarin naast de ritmische swing en een 
bossa nova ook een chanson niet ontbreekt. Qua sfeer zou je je
op vakantie in Zuid Frankrijk op een plein in een middeleeuws
stadje kunnen wanen.

Een schrijver van romans en 
theaterstukken waar hij 
verschillende prijzen mee heeft 
gewonnen. In 2016 schreef
hij het laatste deel van
zijn trilogie.

Hoe ziet het dagelijks leven van 
een mantelzorger eruit? 
Medewerkers van CMD en GGD 
praten met een mantelzorg-
makelaar en wethouder
Peter Looijmans. 

Een optreden van deze vijfkoppige band is altijd anders, De nummers 
variëren van de jaren 60 tot nu toe en van muzikaal uitdagende 
nummers tot liedjes die iedereen kan meezingen. Er is voor elk wat 
wils bij de optredens van deze veelzijdige en enthousiaste band
Een avondje What The Heck is altijd weer een belevenis!.

Hoe de FUCK overleef je een terroristische aanslag? Hoe zet je je 
woede om in daden door anderen te helpen, Rock ’n Roll, Bataclan, 
PTTS? Hoe een concertje pikken, je leven op zijn kop kan zetten.
Zijn verhaal wordt afgewisseld met muziek door studenten van
de Metal Factory. Kortom, meemaken!!

Van geboorte tot volwassenheid; 
sinds je geboorte leer je dingen 
die beïnvloeden hoe je omgaat 
met situaties als je
volwassen bent. 

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Home Grown Sessions is een platform voor opkomend jong talent 
binnen de rap community waar rappers, dj’s, producers en beat-
makers hun tunes en nieuwe releases neerzetten.
Een LIVE event met een combinatie van geboekte acts en open
mic tijd. Iedere eerste vrijdag van de maand gratis toegang
tussen 20.00 en 23.00 uur.DO

27/01
20:00

VRIJ
28/01
20:00

ZO
30/01
14:30

DO
27/01
10:30

VRIJ
28/01
20:30

ZO
30/01
14:00

DI
08/02
20:00

ZO
06/02

15:00

VRIJ
04/02
20:00

DO
03/02

14:00

ZO
06/02

15:30

VRIJ
04/02

20:30

Filmklassieker + lunch

€ 12,50 incl. lunch 

Cabaret Gerrie Smits - De Groene Steen

€ 16,00
Diverse sprekers

Home Grown Session

GRATIS
Downtown Promotions

Filmavond

€ 6,50

Flaming Sambucas

€ 5,00 incl. consumptie
Filmhuis Hofdael

Literair Café Dommeldal

Chapeau

GRATIS

Mantelzorger

GRATIS

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Filmavond What The Heck

€ 5,00 incl. consumptie

Ferry Zandvliet

KommuS
€ 7,50 in voorvekoop GRATIS

Volksuniversiteit

HechtingsproblematiekJeroen Olyslaegers

€ 12,50
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West Side Story uit 1961 gaat 
over twee rivaliserende 
straatbendes. De Jets-leider 
wordt verliefd op het zusje
van de Sharks-leider.
Met Natalie Wood. 

De twee professionele musici 
Veronika Szirmai en Guy de Werdt 
spelen bekende en minder
bekende werken,
gecomponeerd voor
piano à quatre mains.

Originele Blackened Death Metal muziek vol strakke riffs met snelle 
ritmes zorgen voor een middag vol adrenaline. Het enthousiasme van 
de muzikanten uit Eindhoven zorgt voor een gave show, die ook als
je geen liefhebber bent van dit genre, gaaf is om mee te maken.  

Peter is wethouder in Geldrop-
Mierlo en heeft een stevige 
portefeuille met armoede-
bestrijding en mantelzorg.
Wat zijn de uitdagingen?
En wie is hij?

De ontwikkelingen in de 
architectuur en de kunst in onze 
provincie vanaf de Middeleeuwen. 
Van oude monumentale
kerken tot aan moderne 
bouwwerken. 

Naast old time originals vermaakt deze 5-koppige bluegrass band 
met footstomping bluegrass uit minder ver vervlogen tijden. Puur en 
oprecht, compleet met meerstemmige vocalen, banjo en ukelele.
Ze traden al op mooie festivals en locaties op, zoals Parkfest,
Nirwana, de Effenaar en de Cacaofabriek. 

Deze sound is uniek in popland: sferisch en levendig, eigenzinnig en 
gedragen, met frisse dansnummers én prachtige ballads. Popmuziek 
met folk-invloeden. Uitsluitend eigen werk waarin alle muzikanten 
hun eigen roots kwijt kunnen (van progressieve rock tot klassieke 
muziek). 

Witness uit 1985 met Harrisson 
Ford en Kelly McGillis. Samuel is 
de enige getuige van de moord 
op een politieman. Inspecteur 
John Book gaat op zoek
naar de daders.

André onderzoekt hoe je een goede astronaut wordt. Hoe kom je in 
de ruimte? Hij onderzoekt, bouwt en repareert en reist met de 
zelfgebouwde raket naar de maan. Daar doet hij een bijzondere 
ontdekking. Solovoorstelling van Klein Amsterdam Producties
voor kinderen vanaf 4 jaar oud.

Een bijzondere kinderfilm met wat 
lekkers, verzorgd door de 
vrijwilligers van Filmhuis Hofdael.
Kijk voor de film en tickets op 
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Van Tennessee naar Tivoli. 
Theatervoorstelling met bekende 
en nostalgische liedjes 
afgewisseld met anekdotes
en liedjes uit het
Eindhovense Tivoli.DO

10/02
10:30

VRIJ
11/02
20:30

VRIJ
11/02
20:30

ZO
13/02
14:00

VRIJ
18/02
10:00

DO
17/02
14:00

ZO
13/02
14:30

VRIJ
18/02
20:30

ZO
20/02

14:30

VRIJ
25/02
20:30

DO
24/02

10:30

ZO
20/02

11:00

VRIJ
18/02
20:00

ZA
12/02
15:00

Studiedag Noord Brabant

€ 75,00 incl. lunch
Volksuniversiteit

Peter Looijmans

GRATIS
MatineeCafé

Pianoduo Szirmai-de Werdt

€ 8,50 incl. pauzedrankje
Cultuur a/d Dommel

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Filmklassieker + lunch

€ 12,50 incl. lunch 

GRATIS

Seed of Despair Filmklassieker + Lunch

€ 12,50 incl. lunch 

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Muziekcafé met Idris - Fusion van pop en folk

€ 6,50
Muziekhuis Hofdael

Kinderfilm

€ 5,00
Filmhuis Hofdael

Hillbilly Hayride

Filmavond

Filmhuis Hofdael

€ 5,00 incl. consumptie

André ‘t Astronautje

Filmhuis Hofdael
€ 6,50€ 10,00

Tim’s Music

€ 5,00 incl. consumptie
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Marcel Mulders is de frontman van de Neil Diamond Memories Band. 
Hij blikt in deze show terug op het leven van Neil Diamond met leuke 
anecdotes. In een intieme sfeer, zingt Marcel de hits van zijn idool 
begeleidt door zijn gitaar. Passie en emotie, gevolgd door een 
swingende afterparty. 

Ze is journalist, auteur en vertaler. 
In 2011 won Durlacher de Opzij 
Literatuurprijs voor het boek
‘De held’. Recentelijk schreef
ze het boek De Stem. 

Days of Heaven uit 1978 met 
Richard Gere en Brooke Adams. 
Na de film is er een uitgebreid 
lunchbuffet om er een
gezellig dagje van te
maken.

Een projectkoor met twaalf  
ervaren zangeressen (zowel in 
koorverband alsook solozang) 
wordt muzikaal begeleid door
het Cellokwartet Wiriavier.

Op diverse locaties in het 
centrum van Geldrop zijn korte 
optredens door musici te 
bezoeken. Tijdens de pauzes
kan je steeds wisselen
van locatie. 

Dikkie Dik is jarig. Op tafel staat een grote taart. Dikkie Dik neemt een 
hapje van de taart en houdt niet meer op. Is er nog wel taart voor de 
vriendjes van Dikkie Dik? Sfeervolle muziekvoorstelling voor peuters, 
kleuters en hun ouders.
Door Joes, bekend van o.a. Nickelodeon.

Kaalslag vertelt het verhaal van een 16 jarige hitsige dromer die 
gevangen zit in een 46 jarige huisman. Met opgewekt cynisme neemt 
deze Brabantse cabaretier je mee in zijn wereld vol onbereikte 
ambities, uitgestelde prestaties en natte dromen. Finalist Culture 
Comedy Awards en Delft Talent Awards. 

Bart Klomp is al jaren de 
beheerder van Landgoed Kasteel 
Geldrop. Wat doet een kasteel-
beheerder eigenlijk? En wie
is de persoon Bart?
Eric Kolen vraagt het.  

Mad Dog and Glory uit 1993. 
Timide fotograaf (De Niro) redt 
het leven van een gangster 
(Murray) en krijgt daarom
een werkneemster
(Thurman) cadeau. 

Breng je je stem uit in de lokale 
verkiezingen? Wat is de invloed 
op een organisatie, zoals de 
gemeente Geldrop-Mierlo? 

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Opkomende rappers, dj’s, 
producers en beatmakers binnen 
de rap community zetten hun 
tunes en nieuwe releases
neer. Geboekte acts en
open mic tijd.

Een bijzondere kinderfilm met wat 
lekkers, verzorgd door de 
vrijwilligers van Filmhuis Hofdael.
Kijk voor de film en tickets op 
www.filmhuishofdael.nl

VRIJ
04/03
20:00

VRIJ
04/03

20:30

ZO
06/03

14:00

DO
10/03
10:30

VRIJ
11/03
20:30

VRIJ
11/03
20:00

VRIJ
18/03
20:00

DO
17/03
14:00

ZO
13/03
14:30

ZO
20/03

14:30

DO
24/03

10:30

ZO
13/03
10:00

& 11.15

VRIJ
18/03
20:30

DO
03/03

14:00

ZO
20/03

11:00

GRATIS
Downtown Promotions

Home Grown Session Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Jessica Durlacher

€ 12,50
Literair Café Dommeldal

Filmklassieker + Lunch

€ 12,50 incl. lunch 

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Neil Diamond Tribute + afterparty

€ 18,50

OpMaat naar de Lente

Muziekhuis Hofdael

Filmklassieker + Lunch

Filmavond

Filmhuis Hofdael

Bram Martens - Kaalslag (try-out)

€ 16,00€ 6,50

Melosensemble o.l.v. Lucas Vis

€ 8,50 incl. pauzedrankje
Cultuur a/d Dommel

Dikkie Dik en de taart

€ 8,50

Bart Klomp is De Klos

GRATIS
MatineeCafé

Het belang van de verkiezingen

GRATIS
Jos van Bree

Filmhuis Hofdael

Kinderfilm

€ 12,50 incl. lunch € 5,00 GRATIS
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Pulp Fiction uit 1994 van Quentin 
Tarantino: Tijdens een diner in 
Californië kruisen de wegen van 
Pumpkin en Honey Bunny
twee gestoorde
overvallers. 

Duurzaam bouwen: hedendaagse 
architectuur met respect voor de 
natuur. Wat zijn de gevolgen
voor de ontwerpfase en de
omgang met materialen? 

In Amsterdam is een familiereünie. Enkele Brabantse familieleden 
beleven hilarische momenten en doen verslag van een weekendje vol 
ontroerende en gezellige taferelen. Zo bruisend en kleurrijk als 
Amsterdam, is ook de muziek.
Luister, kijk en geniet. En meezingen mag natuurlijk altijd.

Close harmony groep met een 
eigen sound en 14 stemmen.
Veel internationale prijzen 
gewonnen. Van klassiek tot 
swingende jazz tot
eigentijdse pop. 

Covers van meeslepende 
ballades tot stevige rock van o.a. 
Anouk, Golden Earring, Coldplay, 
the Pretenders, Blondie,
Melissa Etheridge
en AC/DC.

De Engelse landschapstuin werd 
in 1870 aangelegd. Welke flora en 
fauna is er nu nog aanwezig en 
hoe heeft die zich in de loop
der tijd ontwikkeld? 

Zangcompetitie voor kids van
8 tot 14 jaar. De werving start in 
januari en daarna volgt de
training door Audrey Smits
zelf. Talent is welkom. 

The Sixth Sense uit 1999 over 
een getraumatiseerde jongen 
met visioenen kreeg 6 Oscar- 
nominaties en ontving meer
dan 30 awards.
Met Bruce Willis. 

Een bijzondere kinderfilm met wat 
lekkers, verzorgd door de 
vrijwilligers van Filmhuis Hofdael.
Kijk voor de film en tickets op 
www.filmhuishofdael.nl

Akoestische songs voor 
luisterende liefhebbers door 
zangeres Hetty en gitarist Mario. 
Ze spelen blues, maar ook
songs van Fleetwood
Mac en Nina Simone. 

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Opkomende rappers, dj’s, 
producers en beatmakers binnen 
de rap community zetten hun 
tunes en nieuwe releases
neer. Geboekte acts en
open mic tijd.

Pop, rock, funk, soul en disco! Van 
Queen tot ABBA en van Michael 
Jackson tot Blondie.
Kom genieten van en
dansen op swingende
muziek. 

Hij is de dirigent van het Haydn 
Orkest Brabant en vertelt over het 
leven van Josef Haydn.
Een interessante middag
met live muziek! 

GRATIS

VRIJ
25/03
20:30

VRIJ
01/04
20:30

WO
30/03
20:00

ZO
03/04

14:30

ZA
26/03

20:15

DO
31/03
10:30

VRIJ
01/04
20:00

ZO
03/04

15:00

DO
07/04

14:00

VRIJ
08/04

20:30

VRIJ
15/04
20:30

ZO
17/04
14:30

VRIJ
08/04

19:30

DO
14/04

10:30

ZO
17/04

11:00

ZO
17/04
14:00

Vocalgroup Just Us 

€ 12,50 

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Filmklassieker + Lunch

No Nuts No Guts

GRATIS 

Circulair bouwen

GRATIS
Volksuniversiteit

Lichtstad Revue

€ 18,50 incl. consumptie

€ 12,50 incl. lunch 

De natuur rond Kasteel Geldrop

GRATIS
Bomenwerkgroep IVN

Finale The Voice Kids

€ 10,00
Au3 Smits Music

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Filmklassieker + Lunch

€ 12,50 incl. lunch 

Kinderfilm

€ 5,00
Filmhuis Hofdael

Muziekcafé Pure Song

€ 6,50
Muziekhuis Hofdael

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

GRATIS
Downtown Promotions

Home Grown Session

VRIJ
15/04
20:00

70’s & 80’s dansfeest

GRATIS

Jos de Hoon is De Klos

GRATIS
MatineeCafé
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Taxi Driver uit 1967: Veteraan 
Travis werkt als taxichauffeur. 
Geobsedeerd door pornografie 
en geweld, verliest hij zichzelf 
langzaam in zijn paranoia.

Simon, Martie, Marcel en Wilma. Deze vier gevestigde muzikanten 
treden met een variatie aan verschillende instrumenten op met de 
allergrootste hits van o.a. Neil Diamond, Adèle, Buddy Holly en nog 
veel meer. Geniet van deze sfeervolle middag vol humor, 
enthousiasme en prachtige zang. 

Soms groots en meeslepend, 
soms klein en kwetsbaar. In deze 
tour krijg je allerlei zelfgeschre-
ven liedjes en gedichten van 
deze muziekfanaat te
horen.

 “Let’s take a trip down memory 
lane!” Met hun tribute band en 
aanstekelijke nummers van de 
Everly Brothers treden
de goedlachse Marcel en
Harold op. 

Met haar debuutroman ‘Wij zijn 
licht’ won Gerda Blees in 2021 de 
Literatuurprijs van de Europese 
Unie en de Nederlandse 
Boekhandelsprijs. 

Ze is voedingscoach en actief 
bezig met positieve gezondheid. 
Wie is Margot en wat doet zij? 
Welke tips heeft ze?
Eric vraagt het haar.

Het orkest bestrijkt de gehele 
tangogeschiedenis met tango’s, 
van de grote klassiekers tot 
hedendaags. Het orkest
bestaat uit 16 musici
o.l.v. Gerard van Duinen.

The Full Monty uit 1997: zes 
werkloze mannen op zoek naar 
een manier om geld te verdienen 
worden geïnspireerd door
een rondtoerende groep 
mannelijke strippers.

Een muzikale reis met nummers 
van o.a. Prince, u2, Bruno Mars en 
nog veel meer. Laat je verrassen 
en geniet van de heerlijke
sfeer tijdens deze avond!

Begeleid op de gitaar zingen 
deze tweelingzussen prachtige 
liedjes. Van pop tot semi-
akoestische nummers.
Dit muziekcafé zal zeker 
memorabel worden.

Een bekend en vaak opgenomen 
muziekstuk met vele instrumen-
tale arrangementen. Gezongen 
en opgenomen door interna-
tionale operazangers
en koren.

Sensi therapie is een hele 
krachtige manier om je in balans 
te brengen. In deze interactieve 
workshop kun je ervaren wat 
Sensi therapie met je doet.
Door Saskia Hermens.

The Mellowtones is een jazztrio 
uit de regio Eindhoven. Ze spelen 
voor de fun. Veel jazz maar ook 
andere stijlen, net wat ze
leuk vinden. Als het maar
lekker easy en mellow is. 

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Opkomende rappers, dj’s, 
producers en beatmakers binnen 
de rap community zetten hun 
tunes en nieuwe releases
neer. Geboekte acts en
open mic tijd.

Naast de orkestrale begeleiding 
van solisten, zal het orkest o.l.v. 
Jos de Hoon ook muziek uit het 
omvangrijke oeuvre van
Joseph Haydn ten gehore 
brengen. VRIJ

22/04
20:30

VRIJ
22/04
20:00

ZO
24/04

14:00

VRIJ
29/04

20:30

DO
28/04

10:30

ZO
01/05
14:30

VRIJ
29/04
20:00

DO
05/05

14:00

VRIJ
06/05
20:00

WO
10/05
19:30

ZO
08/05

14:30

DO
19/05
14:00

ZO
08/05

14:30

VRIJ
13/05
20:00

ZO
15/05
14:30

DO
12/05
10:30

MA
18/04

14:30

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

For Everly Brothers

€ 20,00

Filmklassieker + Lunch

€ 12,50 incl. lunch 

Gerda Blees

€ 12,50
Literair Café Dommeldal

Filmavond

€ 6,50
Filmhuis Hofdael

Vincent Corjanus

€ 5,00 incl. consumptie

Allegria in concert

€ 15,50 incl. consumptie

Ave Maria in Brabant

GRATIS
Eric Kolen

GRATIS
Downtown Promotions

Home Grown Session Orquestra Típica Tango

€ 8,50 incl. pauzedrankje
Cultuur a/d Dommel

Sensi therapieThe Mellowtones

€ 4,00 incl. koffie/theeGRATIS
Zensas

Filmklassieker + Lunch

€ 12,50 incl. lunch 

2000 Unplugged

€ 16,00

Muziekcafé met Daniek & Eline

€ 6,50
Muziekhuis Hofdael

Margot van Well is De Klos

GRATIS
MatineeCafé

Paasconcert Haydn Orkest

€ 8,50 incl. pauzedrankje
Cultuur a/d Dommel
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Deze theatershow brengt een 
ode aan Rob de Nijs met zijn 
mooiste liedjes. Indrukwekkende 
videobeelden versterken de 
sfeer.

Dit keer geeft Jos de Hoon uitleg 
over de te spelen stukken en de 
bijdrage van Joseph Haydn aan 
de ontwikkeling van de
symfonie en van het 
strijkkwartet.

Leerlingen van het 
Kunstkwartier, jong en oud, 
treden deze avond op om je 
met hun instrumenten en 
stemmen mee te nemen
naar Frankrijk.

Hij is schrijver, dichter en 
theatermaker én opgegroeid in 
Geldrop. Zijn debuutalbum
‘Niet in het geniep’ verschijnt
in 2022. We laten ons
verrassen.

Geldrop was een dorp met een 
vooraanstaande weverijindustrie. 
André Josiassen vertelt over de 
opkomst en neergang met
foto’s en anekdotes van
vroeger.

Saturday Night Fever uit 1987 
betekende de doorbraak voor 
John Travolta. Tony Manero is
een probleemjongen. Dan
wordt zijn danstalent
ontdekt. 

Dit Trio speelt al heel wat 
jaren met veel plezier en 
élan Franse chansons van 
onder andere Edith Piaf, 
Jaques Brel, Georges 
Brassens etc.

Analoog aan het Parijse 
pleintje in Montmartre, geven 
docenten en cursisten crea-
tieve presentaties en work-
shops. Met een muziekje
en een Frans wijntje.

Hoe goed ken jij de Nederlandse 
taal? Wie maakt de minste 
fouten? Speel mee!

Sinds 2003 wordt elk jaar op deze dag het Marianne Koren Festival 
gehouden. Zes à zeven koren uit de gemeente laten hun beste 
werken horen tijdens een mooie zomeravond. Je bent van harte 
welkom op ons terras en op Cultuurplein De Bleek.

Ingetogen en uitbundige 
(semi) akoestische covers met 
een persoonlijke twist. Huil, 
glimlach, luister en vooral 
voel… Laat je meevoeren
door Mrs.P.Rules!

Wat maakt ons tot Europeaan? 
Hoe maken we een sociaal 
Europa? Hoe pakken we de 
armoede aan? Wat verandert
er dan voor Nederland en
voor onszelf? 

André Josiassen vertelt over de 
geschiedenis van het lager 
onderwijs in Geldrop. Eric Kolen 
vraagt door.

Moonstruck uit 1987: weduwe 
Loretta trouwt opnieuw met de 
humorloze Johnny. Als hij naar
zijn zieke moeder moet, 
bezoekt Lorretta haar
zwager. Met Cher.

Iedere week arthouse films 
met belangrijke thema’s en 
een goed verhaal.
Kijk voor de film van deze 
avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Opkomende rappers, dj’s, 
producers en beatmakers binnen 
de rap community zetten hun 
tunes en nieuwe releases
neer. Geboekte acts en
open mic tijd.

Persoonlijk en hilarisch. Deze 
komediant neemt je mee in zijn 
leven. Struggles met het 
vaderschap, zijn scheiding
en het vinden van een
nieuwe liefde.

DO
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14:00

VRIJ
03/06
20:00

MA
06/06

14:30

DO
09/06
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27/05
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10/06
20:30
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11/06
19:00
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15/06
19:30

DI
28/06

10:00
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16/06
14:00

VRIJ
17/06
19:30

DO
23/06

10:30

ZO
26/06

14:30

ZO
12/06
14:30

ZO
12/06
13:00

VRIJ
20/05
20:00

Teun van Laake

€ 15,00

Puur De Nijs

€ 16,00

GRATIS
Downtown Promotions

Home Grown SessionGeldrops` textielverleden

GRATIS
André Josiassen

Voorjaarsconcert Haydn Orkest

€ 8,50 incl. pauzedrankje
Cultuur a/d Dommel

Filmklassieker + Lunch

€ 12,50 incl. lunch 

Franse film

€ 6,50 
Filmhuis Hofdael

Soirée musicale

GRATIS
Kunstkwartier

Jopie Jonkers Trio

GRATIS
Muziekhuis Hofdael

Place du Tertre

GRATIS
De Wiele creatief

Groot Geldrops Dictee

GRATIS 
Volksuniversiteit

GRATIS
MatineeCafé

GRATIS

Filmklassieker + Lunch

€ 12,50 incl. lunch 

Foyercafé: Mrs.P.Rules!

GRATIS

Ons Europese huis . . .

€ 95,00 incl. lunch
Volksuniversiteit

André Josiassen Marianne Koren Festival

Sem van den Borne

€ 16,00
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Vind je balans en volg je pad!
••  Sensi therapie

••  Ontspanningsmassage

••  Rug- en nekmassage

••  Hoofdpijnmassage

Saskia Hermens
info@zensas-geldrop.nl

www.zensas-geldrop.nl

Studiekeuze
Die maken we samen!

• 3 Gesprekken
• Persoonlijkheidsanalyse

• Studiekeuzetest
• Maken van een top 3

• Plan van aanpak

€349,-

Centrum Hofdael
www.rubikcoaching.nl
info@rubikcoaching.nl
06 41778211

Kom na
de voorstelling

LEKKER WAT
ETEN OF DRINKEN
op het gezellige

HORECAPLEIN
van Geldrop!

100m vanaf
Centrum Hofdael
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Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder

VOLKSUNIVERSITEIT
www.vu-geldrop.nl

VU

Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder

Taal Gruppo di lettura e letteratura italiana 26 jan Wo middag 15 x 90 min VU

Vakantiecursus Frans voor beginners 25 jan Di avond 12 x 90 min VU

Vakantiecursus Italiaans voor beginners 04 feb Vrij ochtend 12 x 90 min VU

Vakantiecursus Spaans voor beginners 26 jan Wo middag 12 x 90 min VU

Verhalen vertellen 12 feb Za ochtend 10 x 120 min VU

Kunst &
Cultuur

Kunstgeschiedenis dl 1 - verdieping 15 mrt Di ochtend 8 x 90 min VU

Kunstgeschiedenis dl 1 - verdieping 15 mrt Di avond 8 x 90 min VU

Verwondering over vrouwelijke kunstenaars 07 juni Di avond 6 x 120 min VU

Mens &
Maatschappij

De unieke filosofie van Spinoza 18 feb Vrij ochtend 10 x 90 min VU

De unieke filosofie van Spinoza 18 feb Vrij ochtend 10 x 90 min VU

Kennismaken met Filosofie 14 feb Ma avond 8 x 120 min VU

Koken & Wijn 
en Bier

Afghaanse keuken 26 jan Wo avond 1 x 180 min VU

Afghaanse keuken 07 april Do avond 3 x 180 min VU

Aspergemenu 16 mei Ma avond 1 x 180 min VU

Bollywood stijl koken 21 feb Ma avond 1 x 180 min VU

Budgetvriendelijk koken 09 feb Wo avond 4 x 180 min VU

Kennismaking met de wereld van Bier 10 mei Di avond 4 x 120 min VU

De Japanse keuken 09 juni Do avond 1 x 180 min VU

Het Ayurvedische leven  27 jan Do avond 1 x 180 min VU

Koken als een Chef 12 april Di avond 3 x 180 min VU

Mexicaanse en Zuid-Amerikaanse keuken 23 mei Ma avond 3 x 180 min VU

Paaslunch fusion 04 april Ma avond 1 x 180 min VU

Welke wijn zullen we schenken? 22 feb Di avond 6 x 120 min VU

Gezondheid Afvallen met Hypnose 22 feb Di avond 3 x 150 min VU

De Kracht van Zelf Hypnose 01 feb Di avond 1 x 150 min VU

Easy Flow Yoga wekelijks Wo avond 11 x 75 min Yoga met Fran

Hatha yoga wekelijks Do avond 10 x 75 min Moyari

Fit & Slank in 8 weken 12 jan Wo avond 8 x 45 min Fit & Slank 

Fit & Slank in evenwicht 12 jan Wo avond 8 x 30 min Fit & Slank 

Nirvana Fitness 10 feb Do middag 10 x 60 min VU

Nirvana fitness GRATIS proefles 20 jan Do middag 1 x 60 min VU

Rook vrij ook jij 10 jan Di avond 7 x 90 min Sinefuma

Sta in je kracht! 27 jan Do avond 3 x 150 min VU

Yin yoga wekelijks Do avond 10 x 75 min Moyari

Yoga met Paul 02 feb Wo avond 20 x 60 min VU

Yoga voor mannen met Paul 02 feb Wo avond 20 x 60 min VU

OVERZICHT CURSUSSEN OVERZICHT CURSUSSEN
Kijk op de site van de aanbieder voor aanvullende informatie en prijzen.Kijk op de site van de aanbieder voor aanvullende informatie en prijzen.

Volksuniversiteit Geldrop biedt een groot aantal betaalbare 
cursussen, workshops en lezingen, die een bijdrage leveren 
aan je ontwikkeling of een leuke invulling geven aan je vrije tijd.

Onze kernwaarden: laagdrempelig, gastvrij, helder en samen 
leren!

Een groep ervaren, enthousiaste docenten staat voor je klaar.
Er wordt klassikaal les gegeven in kleine klassen. Er is voor 
elk wat wils, zoals Nederlands en diverse buitenlandse talen, 
persoonlijke ontwikkeling, creatieve cursussen als schilderen 
en tekenen, yoga, Tai-Chi, klassieke muziek, koken, kunst en 
cultuurvakken, enz.

Bezoek de website voor het complete overzicht!

Inwoners van Geldrop en Mierlo krijgen Inwoners van Geldrop en Mierlo krijgen 
10% korting op de cursusprijzen!10% korting op de cursusprijzen!

Molenstraat 27
5664 HV Geldrop

040 2800 203
info@vu-geldrop.nl
www.vu-geldrop.nl
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VOLKSUNIVERSITEIT
www.vu-geldrop.nl

VU

Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder

Creatief 
divers

Aquareltechnechnieken met water en inkt 26 feb Za ochtend 4 x 120 min VU

Glasfusen 14 jan Vrij middag 1 x 120 min VU

Glasfusen 27 jan Do avond 1 x 120 min VU

GO - gezelschapsspel voor 2 pers. 01 apr Vrij avond 6 x 120 min VU

Handlettering, kennismaking 03 feb Do avond 3 x 120 min VU

Handlettering, kennismaking 25 mrt Vrij ochtend 3 x 120 min VU

Maak zelf een mooie pluktuin 10 mrt Do avond 3 x 150 min VU

Portrettekenen en -schilderen 04 feb Vrij ochtend 12 x 150 min VU

Beeldhouwen 
Keramiek & 
Boetseren

Beeldhouwen 11 jan Di avond 12 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen 12 jan Wo avond 12 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen 13 jan Do ochtend 12 x 180 min De Wiele

Beeldhouwen atelier 11 jan Di/Vrij ochtend 12 x 180 min De Wiele

Keramiek 10 jan Ma ochtend 12 x 150 min De Wiele

Keramiek 10 jan Ma avond 12 x 150 min De Wiele

Keramiek 12 jan Wo avond 12 x 150 min De Wiele

Keramiek 13 jan Do ochtend 12 x 150 min De Wiele

Keramiek 13 jan Do middag 12 x 150 min De Wiele

Keramiek draaicursus 14 jan Vrij ochtend 9 x 150 min De Wiele

Keramiek draaicursus 14 jan Vrij middag 9 x 150 min De Wiele

Raku workshop 17 mrt Do ochtend 3 x 150 min De Wiele

Raku workshop 17 mrt Do middag 3 x 150 min De Wiele

Ruimtelijk vormen 10 jan Ma avond 12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden Edelsmeden 10 jan Ma avond  12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 11 jan Di ochtend  12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 11 jan Di avond  12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 12 jan Wo ochtend  12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 12 jan Wo avond  12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 13 jan Do ochtend  12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 13 jan Do middag  12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 13 jan Do avond  12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 14 jan Vrij ochtend  12 x 150 min De Wiele

Fotografie & 
Film

Basiscursus fotografie 07 feb Ma avond 8 x 150 min De Wiele

Basiscursus fotografie 11 feb Vrij ochtend 8 x 150 min De Wiele

Creatief fotograferen gevorderden 25 jan Di avond 18 x 150 min De Wiele

Filmen 31 jan Ma avond 8 x 150 min De Wiele

Fotografie vervolgcursus 31 jan Ma avond 8 x 150 min De Wiele

Fotografie vervolgcursus 04 feb Vrij ochtend 8 x 150 min De Wiele

Fotografie voor kinderen 10 jan Ma middag 4 x 90 min De Wiele

Portretfotografie 01 feb Di avond 6 x 150 min De Wiele

OVERZICHT CURSUSSEN
Kijk op de site van de aanbieder voor aanvullende informatie en prijzen.

van harte
welkom!

HET WEVERIJMUSEUM
Interessant voor jong en oud!

Het Weverijmuseum is in 2018 

ingrijpend vernieuwd. Naast de 

veelal oude textielmachines, die nog steeds door onze 

vakmannen worden bediend, wordt het verhaal verteld van de 

textielindustrie en de betekenis ervan voor Geldrop-Mierlo.

In de � lmzaal en grote klos draaien korte � lms over het weven 

door de eeuwen heen en 5 personages uit die tijd vertellen 

over het weven en hun leven eind 19e eeuw. In onze winkel 

kunt u textielproducten kopen die in het museum zelf zijn 

gemaakt. Meestal is er een rondleider die demonstraties geeft 

en vragen kan beantwoorden.

Openingstijden:

Woensdag: 13.00 tot 17.00 uur

Donderdag: 13:00 tot 17:00 uur

Zaterdag: 13.00 tot 17.00 uur

Zondag: 13.00 tot 17.00 uur
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Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder

Papier en taal, 
textiel

Papier en taal 15 jan Za ochtend 10 x 180 min De Wiele

Textiel Expressie 13 jan Do middag 10 x 180 min De Wiele

Bloemsierkunst Bloemschikken en decoratie 29 jan Za ochtend 5 x 120 min De Wiele

Tekenen, 
schilderen en 
druktechnieken

Groots schilderen 11 jan Di avond 12 x 150 min De Wiele

Groots schilderen 13 jan Do ochtend 12 x 150 min De Wiele

Naaktmodel tekenen 26 jan Wo avond 6 x 150 min De Wiele

Portrettekenen 19 jan Wo avond 6 x 150 min De Wiele

Portrettekenen/-schilderen 10 jan Ma middag 6 x 150 min De Wiele

Tekenen en schilderen experimenteel 10 jan Ma ochtend 12 x 150 min De Wiele

Tekenen en schilderen experimenteel 10 jan Ma avond 12 x 150 min De Wiele

Tekenen en schilderen - gem. technieken 11 jan Di ochtend 12 x 150 min De Wiele

Tekenen/schilderen Atelier 13 jan Do avond 6 x 150 min De Wiele

Tekenen/schilderen Atelier 14 jan Vrij ochtend 6 x 150 min De Wiele

Tekenen,
schilderen 
Jeugd 

Jeugdatelier (6-11) 12 jan Wo middag 12 x 90 min De Wiele

Portrettekenen/ -schilderen (12+) 13 jan Do middag 6 x 120 min De Wiele

Tekenen & schilderen jeugd (12-18) 12 jan Wo middag 12 x 90 min De Wiele

Dans en ballet Ballet gevorderd volwassenen 28 jan Vrij ochtend 16 x 90 min De Wiele

Dans je fit 13 jan Do ochtend 13 x 75 min De Wiele

Dans je fit - beginners 13 jan Do ochtend 13 x 75 min De Wiele

Dans-je-Zen combi yoga en dans 12 jan Wo avond 16 x 90 min De Wiele

Klassiek  ballet voor beginners 10 jan Ma ochtend 16 x 75 min De Wiele

Masterclass Klassiek Ballet (I-AVD,RAD) 18+ 11 jan Di avond 13 x 90 min De Wiele

Dans en ballet 
kinderen en 
jongeren

Ballet Grade 1/2 (RAD) (8-10jr) 02 feb Wo middag 16 x 60 min De Wiele

Ballet Grade 3/4 (RAD) (9-12jr) 03 feb Do middag 16 x 75 min De Wiele

Ballet Grade 5/6 (RAD) (12+) 03 feb Do avond 16 x 75 min De Wiele

Ballet Primary (RAD)  (6-7jr) 02 feb Wo middag 16 x 45 min De Wiele

Breakdance Blok 3 12 jan Wo middag 6 x 60 min De Wiele

Dancemix 1 (6-8 jaar) 02 feb Wo middag 16 x 60 min De Wiele

Dancemix 2 (9-12 jaar) 02 feb Wo avond 16 x 60 min De Wiele

Freestyle HipHop Blok 3 12 jan Wo avond 6 x 60 min De Wiele

Kleuterdans (4-5-jaar) (RAD) 02 feb Wo middag 16 x 105 min De Wiele

Mini-maxi dans (2-3 jr) 15 jan Za ochtend 16 x 105 min De Wiele

Pre masterclass (12-16 jr) (RAD)  01 feb Di avond 16 x 90 min De Wiele

Repertoire jeugd (11+) (RAD) 15 jan Za ochtend 16 x 75 min De Wiele

Veiligheid VCA basis/vol behalen/verlengen
Bel 040-8459091

Frissestart

BHV behalen / verlengen Frissestart

OVERZICHT CURSUSSEN
Kijk op de site van de aanbieder voor aanvullende informatie en prijzen.
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Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder

Kinder-
cursussen 
muziek

Kies je instrument
Cursussen op diverse data en tijden

Kunstkwartier

Muziekplezier van 0 - 4 jaar Kunstkwartier

Theater
Jongeren

Overdagorkest Ma ochtend 34 x 135 min Kunstkwartier

Theater Jongeren Di mid / av 30 x 75 min Kunstkwartier

Theater Jongeren 16+ Di avond 30 x 90 min Kunstkwartier

Muziek-
instrumenten

Accordeon

Cursussen
op diverse data

en tijden.

Kijk op:
www.kunst-kwartier.nl

Kunstkwartier

Basgitaar Kunstkwartier

Blokfluit Kunstkwartier

Cello Kunstkwartier 

Contrabas Kunstkwartier

Dwarsfluit Kunstkwartier

Fagot Kunstkwartier

Gitaar akoestisch Kunstkwartier

Gitaar elektrisch Kunstkwartier

Harp Kunstkwartier

Hobo Kunstkwartier

Hoorn Kunstkwartier

Keyboard Kunstkwartier

Klarinet Kunstkwartier

Piano Kunstkwartier

Saxofoon Kunstkwartier

Trombone Kunstkwartier

Trompet Kunstkwartier

Viool Kunstkwartier

Zang, bands 
en singer 
songwriter

Jazzband

Cursussen
op diverse data

en tijden

Kijk op:
www.kunst-kwartier.nl

Kunstkwartier

Popband - Bandcoaching Kunstkwartier

Singer songwriter Kunstkwartier

Zang - klassiek Kunstkwartier

Zang - musical Kunstkwartier

Zang - pop Kunstkwartier

Zang - stemvorming Kunstkwartier

OVERZICHT CURSUSSEN

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op:

Kijk op de site van de aanbieder voor aanvullende informatie en prijzen.
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Landgoed 

Kasteel Geldrop

Wandel over de 

Strabrechtse Heide

Rust en romantiek, midden in het 
centrum van Geldrop. Naast het 

Kasteel is er ook een Kinderboerderij, 
Zintuigentuin, Bloemenhof en 

Kasteelhoeve.

De Strabrechtse Heide is een weids en 
kleurrijk natuurgebied van ca. 1500 hectare, 
dat ligt in de gemeenten Heeze-Leende, 
Someren en Geldrop-Mierlo. Het is werkelijk 
waar een van de mooiste natuurgebieden 
van Brabant.

Ontdek ons (textiel)verleden

Een bezoek aan het Weverijmuseum is 
meer dan de moeite waard. Nog steeds 

wordt er op de weefgetouwen van het 
museum geweven. 

Bezoek de molens

De molens van Geldrop en Mierlo 
zijn twee oude molens die bijna elke 
week draaien. De molen van Geldrop, 
’t Nupke, is van 1843 en de Standerd 
Molen in Mierlo is zelfs van 1640. Beide 
molens zijn prachtig gerestaureerd 
en worden goed onderhouden door 
de betrokken molenaars. Meer dan de 
moeite waard om te bezoeken!

Bekijk al onze locaties en activiteiten op
www.visitgeldropmierlo.nl
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Kaartjes kopen? 
Alle kaartverkoop verloopt via onze website www.hofdael.nl. Hier vind je ook meer 
informatie over alle events. Onverhoopte wijzigingen in het programma communiceren we 
ook via onze site en via onze Facebook pagina. 

Goed op de hoogte blijven?
Ieder kwartaal sturen we een nieuwsbrief rond met achtergrond-informatie en 
ontwikkelingen. Daarnaast mailen we iedere maand aan alle geïnteresseerden een 
bondig en actueel maandoverzicht. Volg onze Facebook pagina voor updates, foto’s en 
films. Voor de nieuwsbrief en maandoverzichten kan je je inschrijven via onze website.

Mee helpen? Mee denken? 
Wil je helpen tijdens evenementen of in de horeca? Ben je handig? Wil je onze 
evenementen ondersteunen met licht en geluid? Heb je tips of wil je zelf een evenement 
organiseren? Je hulp en ideeën zijn meer dan welkom! Meld je via onze site of stuur een 
mail naar info@hofdael.nl.

Rustig wat eten of drinken? Vergaderen of flexwerken? 
Je bent welkom op ons balkon, in ons foyercafé of op het (gedeeltelijk overdekte) terras.
Tip: voor € 4,50 ontvang je onbeperkt koffie of thee met een plak versgebakken cake
tussen 08.00 uur en 12.00 uur.

Openingstijden
Ma t/m do  08.00 tot  23.00 uur
Vrijdag  08.00 tot   00.00 uur
Zaterdag  09.00 tot   14.00 uur
Zondag  13.00 tot   18.00 uur

In vakantieperiodes, tijdens events en extra cursusdagen
gelden andere openingstijden.

Contact
Molenstraat 23
5664 HV  Geldrop  info@hofdael.nl
040 – 28 691 19  www.hofdael.nl

Disclaimer: Alle vermelde programmagegevens zijn onder voorbehoud.

HORECAPLEIN
CENTRUM
HOFDAEL

Catering? Laat dat ook maar aan ons over!
In ons gezellige foyercafé of op ons mooie terras kun je rustig wat eten of drinken. Voor of 
na een voorstelling of cursus, maar natuurlijk ook als je een bezoek hebt gebracht aan het 
Weverijmuseum of lekker hebt gewinkeld in het Geldrops centrum. Geniet van een kop 
koffie of thee met een plak vers gebakken cake.

Daarnaast verzorgen we ook koffie-arrangementen, lunchbuffetten en luxe hapjes voor 
vergaderingen en events. We kunnen het helemaal naar je eigen wensen maken.
Lekker én gemakkelijk! 

Ruimte nodig? Wij hebben volop ruimte voor jou!
Wil je zelf een workshop of cursus geven, optreden, repeteren, vergaderen of een 
presentatie houden, maar heb je er geen goede plek voor? Bij Centrum Hofdael kun je een 
voor jou geschikte ruimte huren. Een kookstudio, een yogaruimte, één van onze mooie 
lokalen, de kleine zaal, de grote zaal, gewoon voor een dagdeel of meerdere dagdelen, wat 
jij wilt. Kijk op onze website voor meer informatie en prijzen.



Geniet van kennis, cultuur & koffie

MUZIEK
02-01 Nieuwjaarsconcert met Haydn orkest
07-01 Home Grown Session
14-01 Tip Jar
16-01 Muziekcafé met Bkant
21-01 Matthijs Vader
28-01 Flaming Sambucas
30-01 Chapeau
04-02 Home Grown Session
06-02 What The Heck
06-02 Ferry Zandvliet
11-02 Tim’s Music
13-02 Seed of Despair
13-02 Pianoduo Szirmai-de Werdt
18-02 Hillbilly Hayride
20-02 Muziekcafé met Idris
04-03 Home Grown Session
11-03 Neil Diamond Tribute
13-03 Melosensemble olv. Lucas Vis
20-03 OpMaat naar de Lente
26-03 Vocalgroup Just Us
01-04 Home Grown Session
03-04 No Nuts No Guts
15-04 70’s & 80’s dansfeest
17-04 Muziekcafé Pure Song
18-04 Paasconcert Haydn Orkest
22-04 For Everly Brothers
29-04 Vincent Corjanus
01-05 Allegria in concert
06-05 Home Grown Session
08-05 Orquestra Tipica Tango
08-05 The Mellowtones
13-05 2000 Unplugged
15-05 Muziekcafé met Daniek & Eline
27-05 Puur De Nijs
03-06 Home Grown Session
06-06 Voorjaarsconcert met Haydn orkest
11-06 Soirée musicale
12-06 Jopie Jonkers Trio
17-06 Marianne Koren Festival
26-06 Foyercafé: Mrs.P.Rules!

EVENTS
20-01 MatineeCafé: Marianne Hoevenaars
17-02 MatineeCafé: Peter Looijmans
17-03 MatineeCafé: Bart Klomp
17-04 MatineeCafé: Jos de Hoon
19-05 MatineeCafé: Margot van Well
12-06 Place du Tertre
15-06 Groot Geldrops Dictee
16-06 MatineeCafé: André Josiassen

THEATER
03-04 Lichtstad Revue

CABARET
27-01 Gerrie Smits
18-03 Bram Martens
20-05 Sam van den Borne
22-05 Teun van Laake

FILMS Filmhuisfilms
Iedere vrijdagavond filmavond
Iedere 3e zondag v/d maand kinderfilm 

Filmklassiekers + lunch
13-01 V for Vendetta
27-01 Das Leben der Anderen
10-02 Westside Story
24-02 Witness
10-03 Days of Heaven
24-03 Mad Dog & Glory
31-03 Pulp Fiction
14-04 The Sixth Sense
28-04 Taxi Driver
12-05 The Full Monty
09-06 Saturday Night Fever
23-06 Moonstruck

LEZINGEN & WORKSHOPS
05-01 Van Heinde en Verre
06-01 Driekoningen, een mysterieus feest
18-01 Workshop EHBO Goed voorbereid
30-01 Literair café: Jeroen Olyslaegers
03-02 Een dag van een mantelzorger
08-02 Workshop Hechtingsproblematiek
18-02 Studiedag Noord Brabant
03-03 Het belang van de verkiezingen
06-03 Literair café: Jessica Durlacher
30-03 Circulair bouwen
07-04 De natuur rond Kasteel Geldrop
24-04 Literair café: Gerda Blees
05-05 Ave Maria in Brabant
10-05 Workshop Sensi therapie
02-06 Het textielverleden van Geldrop
28-06 Ons Europese huis

JEUGD
16-01 Kinderfilm
22-01 Dirk Scheele - Alles maakt geluid
12-02 André ‘t Astronautje
20-02 Kinderfilm
13-03 Dikkie Dik en de taart
20-03 Kinderfilm
08-04 Finale The Voice Kids
17-04 Kinderfilm

Kijk in onze agenda op www.hofdael.nl
voor een actueel overzicht en tickets.

ONS PROGRAMMA VOOR JE OP EEN RIJTJE


