
KCA-programma 2019-2020

Exposities 24 okt. t/m 8 dec. 2019

5 sept. t/m 20 okt. 2019

12 dec. 2019 t/m 26 jan. 2020

30 jan. t/m 15 maart 2020

19 maart t/m 3 mei 2020

7 mei t/m 21 juni 2020

25 juni t/m 9 aug. 2020

Exposities in Het Oude Raadhuis
Dorpsstraat 9, 1431 CA Aalsmeer, Telefoon 0297-344318 (tijdens openingsuren)

Openingstijden donderdag t/m zondag van 14.00 - 17.00 uur - Gratis toegang

WORDT DONATEUR 

Als donateur van KCA steunt u ons met 
een jaarlijks vast bedrag 

en draagt daarmee bij aan 
het culturele leven in Aalsmeer.

MELDT U AAN VIA DE SITE

DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
ZEESCHILDERS

De Noordzee, IJsselmeer, Waddenzee 
en de grote rivieren zijn de basis voor 
alle maritieme activiteiten in ons land. 
Nederland waterland. 
Artistieke vrijheid is de grondgedachte bij 
de werken van de kunstenaars binnen de 
maritieme thematiek.

GEZIEN IN HET SINGER MUSEUM

Vereeniging van Beeldende kunstenaars 
Laren-Blaricum. Vijf kunstenaars van 
de vereniging exposeren in het Oude 
Raadhuis. 
Met: Vincent van der Geest, Nadjezjda van 
Ittersum, Greetje Majoor, Govert Muijs en 
Mieke Pontier.

AAN TAFEL

Een levende interactieve tentoonstelling 
zal het Oude Raadhuis vullen. 
We gaan aan tafel. Schilderijen van diverse 
kunstenaars hangen aan de wanden.

DE MENS, DE NAAKTE WAARHEID

Het menselijk lichaam heeft zich vanuit 
de naakte aap ontwikkeld tot de huidige 
verpakte mens. 
Wat is belangrijker? De fysieke uitstraling 
of het merkenkleed waarmee we omhuld 
worden. Jong is fris en onbevangen. 
Maar waar gaat de ouderdom naar toe? Is 
dat verschrompeld en lelijk of is er meer? 
De kunstenaars gaan dit zichtbaar maken.

JOSÉ VAN TUBERGEN EN VRIENDEN

Het werk van van José van Tubergen is een 
zoektocht naar nalatenschap. 
Ruïnes vertellen de geschiedenis  van de 
mens met architectuur als decor. 
Haar werk bestaat o.a. uit schilderijen 
met olieverf en grafisch werk met 
druktechnieken die ze zelf heeft 
ontwikkeld op doek of papier.

VRIJHEID MET AMAZING AMATEURS

75 jaar na de bevrijding tonen de Amazing 
Amateurs de betekenis van vrijheid in hun 
werk. 
Wat betekent vrijheid? De vrijheid om 
op eigen wijze met het begrip vrijheid 
om te gaan zal deze tentoonstelling zeer 
bijzonder maken.

HOUT – TOEGEPAST DESIGN

Kunstenaars en meubelontwerpers 
maken veel gebruik van hout in hun werk.
Hout kan op vele manieren bewerkt 
worden. 
Schuren, zagen, branden, hakken, 
gutsen en verven in alle kleuren van de 
regenboog.

Het Oude Raadshuis is ‘pas’ gebouwd in 
1780. Het Oude Raadhuis deed dienst als 
raadhuis tot 1962 en heeft nog altijd een 
waardige publieksfunctie.

Entreeprijs: € 21,50
Karin Bloemen € 25

Voorverkoop:  Slijterij Wittebol
   Ophelialaan 116
   1431 HM Aalsmeer

Aanvang  15.30 uur
(zaal open 14.45 uur)

Locatie:
De Oude Veiling
Marktstraat 19

1431 BD Aalsmeer

Een keer per maand, op een 
zondagmiddag, tovert KCA de sfeervolle 
bovenzaal van de Oude Veiling 
om tot  ‘theater’ waar een mix van 
klassieke muziek en kleinkunst wordt 
gepresenteerd.

Bob & Gon heten als gastheer en 
gastvrouw elke bezoeker persoonlijk 
welkom en vertellen tussendoor over de 
artiest, zijn of haar passie en natuurlijk 
de muziek. Het duo staat garant voor 
een aangename zondagmiddag bij KCA 
Muziek.

20 oktober 2019

1 december 2019

10 november 2019

12 januari 2020

29 maart 2020

M
u

ziek

1 maart 2020

Gerard Alderliefste
Gerard is, op veler  verzoek, de hekken-
sluiter van dit seizoen. In het tiende 
sterfjaar van Ramses Shaffy wordt dit 
een toegewijde Shaffy middag. In het 
programma komen bekende, maar ook 
minder bekende stukken van Shaffy voorbij.

Karin Bloemen
Karin Bloemen is een zangeres en 
cabaretière die met haar opvallende 
verschijning, haar prachtige liedjes en 
bruisende optredens en theatershows al 
sinds 1983 de aandacht op zich weet te 
vestigen. Een optreden van Karin Bloemen 
is een unieke ervaring. 

Kathelijne van Otterloo
Zij is allang geen onbekende naam meer 
op de Aalsmeerse podia. Samen met 
“haar mannen” Bas van Otterloo en 
Wolf Martini staat zij garant voor een 
swingende zondagmiddag. Maar naast 
haar jazz-repertoire heeft Katelijne ook 
andere noten op haar zang en zal het 
publiek ook daarvan laten genieten.

Donna è Mobile
Een ludiek klassiek harp sopraan duo 
dat stijlvolle en theatrale acts biedt met 
uitbundige kostuums en veel interactie 
met het publiek.

Argentijnse Tangomuziek
Deze voorstelling staat in het teken van 
klassieke Zuid-Amerikaanse muziek, 
de tango. Tango is een muziekgenre uit 
Zuid-Amerika, met name Buenos Aires 
en Montevideo. De muziek is nauw 
verbonden met de gelijknamige dans. 
Vaak is de muziek instrumentaal.

Jong Talent
Deze middag zijn vier jonge musici te gast 
die al op het conservatorium blijk gaven 
van uitzonderlijk talent.
Nu aan het begin van een mooie carrière 
willen wij ze graag de kans geven 
podiumervaring op te doen en publiek 
laten genieten van hun muzikaliteit.

Martijn Schok Boogie & Blues band en 
Greta Holtrop
Martijn Schok is een van ‘s werelds 
vooraanstaande vertolkers van Boogie 
Woogie en Pianoblues. Met haar 
zangkwaliteiten vormt zangeres Greta 
Holtrop de perfecte vocale aanvulling op 
het swingende pianospel van Martijn.

2 februari 2020

Petra Berger
Haar stem en muziek laten zich niet 
gemakkelijk in één genre vatten en juist 
dat maakt haar als zangeres zo bijzonder 
en uniek. Zij weet als geen ander haar 
publiek te raken.

19 april 2020

info@kunstencultuuraalsmeer.nl
www.kunstencultuuraalsmeer.nl / www.skca.nl

WORD DONATEUR 

Als donateur van KCA steunt u ons met 
een jaarlijks vast bedrag en 
draagt daarmee bij aan het 
culturele leven in Aalsmeer.

MELD U AAN VIA DE SITE
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KCA-programma 2019-2020

Jazz en Cabaret
in samenwerking met

RESERVEREN:
vanaf 14 dagen van tevoren op 

www.cultureelcafebacchus.nl.
 

ENTREEPRIJS: € 13,00

ABONNEMENT: € 80,00
te bestellen voor 1-9-2019

bij ans@skca.nl

AANVANG VOORSTELLING:
21.00 (zaal open 20.15) 

Locatie: Cultureel Café Bacchus
Gerberastraat 4

1431 SG Aalsmeer
info@cultureelcafebacchus.nl

21 september 2019

19 oktober 2019

23 november 2019

11 januari 2020

29 februari 2020

28 maart 2020

25 april 2020

Sinds 1992 bestaat Cultureel Café 
Bacchus. Een particulier initiatief om 

cultuur binnen de gemeentegrenzen te 
kunnen vinden. 

Een ruimte, ooit opgezet door  “de 
oude hap van Blieb” en gerund door 

vrijwilligers, met culturele activiteiten 
zoals: discussie- en literaire avonden, 

cabaret, film en alle genres live muziek.

C
abaret

Kees van Amstel: 
EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE 
DINGEN DOET
Het leven is net een zwembad, maar 
Kees zwemt niet. Hij staat maar een 
beetje bang langs de kant toe te kijken, 
hoe anderen het hoofd boven water 
proberen te houden. Althans, dat zegt zijn 
therapeut. Dus zoekt hij een andere !

Janneke de Bijl:
ZONDER ZIN KAN HET ÓÓK! 
Janneke beschouwt het leven zoals 
het echt is: onzinnig en ingewikkeld. 
Ze heeft inmiddels haar manieren 
gevonden om er mee om te gaan! In haar 
debuutprogramma is ze niet alleen streng 
voor zichzelf. Maar óók voor de wereld!

Pieter Verelst:
AMAI
Met keihard positivisme,knotsgekke 
sketches en ontroerende bespiegelingen 
treedt de Vlaamse cabaretier de wereld 
tegemoet! Hij zoomt met “AMAI” in op 
zijn generatie , materialisme, liefde en 
wandelende takken. Want: ‘Amai, het is 
toch allemaal wat!’.

Anne Neuteboom:
HIT ME BABY ONE MORE TIME
Neutje laat zich niet uit het veld slaan: 
culturele kaalslag; teveel bloot op haar 
instagram Come on baby! Hit me.. met 
dat liefdesverdriet! Hit me…met ’t leven! 
Hit me! We zijn blij, dat Anne haar 3e 
avondvullende programma bij ons in 
Bacchus komt try-outen!

Fabian Franciscus:
KLEINE WERELD
Voor hen, die ooit ‘coaching’ hebben 
gehad, zal deze voorstelling vol zitten met 
herkenbare avonturen bij de psycholoog. 
Het gaat over de strijd om mijn ‘Kleine 
Wereld’ zo nu en dan eens te verlaten. 
Met of zonder coach! Zou u dat óók niet 
eens moeten doen?

Andries Tunru:
VLEES, VIS, WAL, SCHIP
Andries vult de ruimte met zijn spel en 
je hoofd met zijn verhalen. Venijnig, 
charmant, vreemd analytisch en met 
verbazend véél vaart. Denkt, draaft en 
doet. Maar wat, als de broodnodige rust 
niet komt?

Cabaretpoel:
VIER KEER LEUK
Een avondje Cabaretpoel is een echte 
belevenis. Het is een zeer afwisselende 
avond met uiteenlopende cabaretgenres. 
Vier voorstellingen voor de prijs van één, 
met voor elk wat wils. Wie er spelen blijft 
meestal tot de avond zelf een verrassing. 
Dus laat uzelf verrassen door het talent 
van de toekomst.

info@kunstencultuuraalsmeer.nl

www.kunstencultuuraalsmeer.nl / www.skca.nl

De KCA jazzconcerten in  

Cultureel Café Bacchus, Gerberastraat 4, 

beginnen op zaterdagavond om 21.30 uur

Zaal open 21.00 uur

Inlichtingen:  

Pierre Tuning, tel. 0297-360355

 Reinoud Staps, tel. 0297-325304

14 september 2019

12 oktober 2019

16 november 2019

18 januari 2020

22 februari 2020

21 maart 2020

Jazz

Toegang: uw gift

18 april 2020

16 mei 2020

Jazz en Cabaret
in samenwerking met

Claudio Jr De Rosa Quartet
De Italiaanse Claudio Jr. de Rosa (1992) is 
een opkomende muzikant in de Europese 
jazzscene.
Als saxofonist, arrangeur en componist 
wist hij al verschillende internationale 
jazzprijzen in de wacht te slepen. Het 
repertoire bestaat voornamelijk uit eigen 
composities, aangevuld met enkele jazz-
standards.

Jazz in Bacchus
Jazz blijft improviseren...Alleen de datum 
staat vast. Meer info later op onze site en 
in de pers.

Simone Croes & Band 
Bassiste/componiste Simone Croes -uit 
Mijdrecht-, kwam met haar debuutalbum 
“Pick up your bass” in 2017 keihard 
binnen knallen. Al in de openings- en 
titeltrack ‘Pick up your Bass’ etaleert 
ze een staaltje van haar kunnen op de 
basgitaar waar je U tegen zegt.

Jan Verwey Trio
Met Jan Verwey - meester op de 
chromatische mondharmonica-, Daan
Herweg piano en Sven Schuster contrabas.

Karin Bloemen en Marnix Busstra Old 
School Band
Tijdens dit optreden is er voor ieder van de 
bandleden ruimte te soleren, en dit levert 
een heel aangenaam concert op!
Als speciale gast: Karin Bloemen. Wij zijn 
trots dat deze super combi in Bacchus 
komt spelen. Voor een dergelijk concert 
kunnen we niet meer uit met “uw gift” en 
geldt een toegangsprijs.

Bernard van Rossum Flamenco-Jazz 
6tet
De muziek van Bernard vermengt 
traditionele flamenco-elementen als de 
typische zangstijl, de ritmische gitaar en 
de immer presente, ophitsende klappende 
handen met de sound van een jazzband.

Jazz in Bacchus
Jazz blijft improviseren...Alleen de datum 
staat vast. Meer info later op onze site en 
in de pers.

Ben van den Dungen Quartet 
Tribute to Coltrane.
Het Ben van den Dungen Quartet brengt 
een hommage aan de legendarische 
saxofonist John Coltrane en zijn muziek. 
John Coltrane ook wel bekent als ‘Trane’ 
geldt als een van de meest invloedrijke 
tenor saxofonisten aller tijden. Trane 
werd bekent tijdens zijn periode bij Miles 
Davis en nam met deze groep de ‘million 
bestseller’ Kind of Blue op.

14 december 2019

Pek, Doepke, Teepe, Hart Jr. - Let’s sit
De nieuwe band van Jeroen Pek hangt 
sterk samen met het Nederlandse 
jazzlabel, Zennez Records. Individueel 
komen de musici al geruime tijd met 
eigen projecten op dit label uit. 

WORDT DONATEUR 
Als donateur van KCA steunt u ons met 

een jaarlijks vast bedrag en 
draagt daarmee bij aan het 
culturele leven in Aalsmeer.
MELD U AAN VIA DE SITE
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Op dit prachtige Groenmonument staan de eerste 3 
weekends van september gedichten opgesteld. 
Dit jaar is het thema: “Droom”. Dichters uit Aalsmeer en 
omgeving hebben zich hierdoor laten inspireren.
De Gedichtentuin vindt u aan de Stommeerweg 13, 1431 ES 
Aalsmeer 

Ieder jaar op de laatste donderdag van januari, staat 
de dichtkunst een dag lang in het zonnetje. KCA nodigt 
iedereen uit om een gedicht te schrijven en deze zelf voor 
te dagen op donderdag 30 januari 2020 in Cultureel Café 
Bacchus.En ook tijdens de Boekenweek van 7 t/m 15 maart 
besteden wij aandacht aan een Nederlandse auteur.


