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GRATIS 

ENTREE

Val-Val-D’rie wordt mede mogelijk gemaakt 
door Gemeente Valkenswaard en Platform 
Muziekvereniging de Notenbalk. 

In samenwerking met Bibliotheek de Kempen 

en Centrum voor Muziek en Dans.
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     Deel je mooie 
      momenten vandaag 

      via social media  #WINTERVV3

SPEURTOCHT WOORDZOEKEN
Tijdens de Winter Val-Val-D’rie zijn er ook voor kinderen leuke 
voorstellingen en activiteiten, waaronder deze speurtocht! 
Spaar tijdens jouw culturele dag 9 letters. 

BIJ DE VOlGENDE PUNTEN KUN JE DE lETTERS 
VINDEN Om HET WOORD TE VORmEN:

 1  Voordeur    6  Vrienden van De Hofnar
 2  Blotevoetenpad    7  LittleBits
 3  Voorleeswigwam      8  Schminken
 4  Knutselactiviteit    9  Rabobank Theatercafé
 5  DATtheater

Vorm met deze letters het juiste woord en kom met jouw oplossing 
naar de PR-stand in de hal van Theater De Hofnar. Graai hier jouw 
prijs in de graaimachine!

1 2 5 6 93 4 7 8



2 3

MET TROTS PRESENTEREN WIJ DE VIJFDE WINTEREDITIE 
VAN VAL-VAL-D’RIE! 
Hét culturele festival van Valkenswaard heeft zich in de afgelopen jaren 
duidelijk op de kaart gezet en heeft er sinds 2016 een winters broertje bij. 
Na het succes van de afgelopen jaren kan de vijfde wintereditie natuurlijk 
niet uitblijven. De culturele, ontspannen en bourgondische sferen die je van 
ons gewend bent vindt u nu terug binnen de muren van Theater De Hofnar. 
Kijk voor meer informatie op hofnar.nl

Bezoek de stand van Theater De Hofnar en kom meer te weten over de 
voorstellingen in de tweede helft van dit seizoen, ontdek het nieuwe 
filmboekje, vind een gouden microfoon en maak kans op prijzen!

VIND JIJ EEN VAN DE GOUDEN mICROFOONS?
In De Hofnar worden 5 gouden microfoons verstopt. 
Via Instagram worden tips gegeven waar jij er een kan vinden. 
Heb jij er een gevonden? Kom dan naar de PR-stand in de 
hal van Theater De Hofnar en win gratis 
kaartjes voor een theatervoorstelling. 
Dus volg ons op Instagram: 

theaterdehofnar en wie weet 
ben jij één van de 5 gelukkige winnaars!

TIENRITTENKAART FIlmS
Hou je van films? Alleen tijdens Val-Val-D’rie is de 
tienrittenkaart voor films te verkrijgen met € 10,- 
korting. Voor slechts € 40,- kun je genieten van 
10 filmvoorstellingen gedurende het hele seizoen.
In het nieuwe filmboekje dat vanaf vandaag uit is, 
staan alle films t/m juni 2020.  

KINDERSPEURTOCHT WOORDZOEKEN 
Doe mee met de speurtocht achter op dit programmaboekje, vind het 
gezochte woord en graai een prijs in onze graaimachine!

WIN- & KORTINGSACTIES VAl-VAl-D’RIE 
ZONDAG 26 JAN

wintereditie

Gekochte rittenkaarten 

worden niet retour genomen. 

Kijk voor de voorwaarden op 

www.hofnar.nl. €  50,-
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Podiumprogramma 4-5

Kinderactiviteiten 11

Speurtocht 16 

Beschrijving optredende artiesten:

Theaterzaal 6-8

Rabobank Theatercafé 9-10

Bibliotheek 12-13

Mini Theaters 14-15

INHOUD

     Deel je mooie 

      momenten vandaag 

      via social media 

 #WINTERVV3



Pr
og

ra
m

m
aw

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

5

12.45
13.00

13.15
13.30
13.45

14.00
14.15
14.30
14.45

15.00
15.15
15.30
15.45

16.00
16.15
16.30
16.45

17.00
17.15
17.30
17.45

18.00

Het cijfer bij elke artiest geeft aan op welke pagina u 
een beschrijving over deze artiest kunt vinden.

PODIUmPROGRAmmA
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13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 uur

ZAAl 1.09 - 1.10 - 1.11
DATtheater

15

13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.15 uur

ZAAl 1.04 - 1.05
MAAS

14

Kijk voor meer informatie op HoFNAR.NL

THEATERZAAl
RABOBANK 

THEATERCAFé

Dansstudio 
LaToja

12.45 uur

Popband CMD
13.30 uurLeerlingenorkest 

De Dommelecho
13.45 uur

Gitaardag CMD
14.15 uur

Björn van der 
Doelen
15.00 uur

Blazersensemble 
VKO

15.45 uur

Vertical Bar
16.30 uur

Afterparty
Sixties Tribute Band

17.15 uur

Dansschool 
UC Dance
16.00 uur

Slagwerkgroep 
UNA

16.45 uur
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PROGRAmmA mINITHEATERS 
1E VERDIEPING DE HOFNAR

13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 uur

ZAAl 1.01 - 1.02
Centrum voor Muziek en Dans

14

13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 uur

ZAAl 1.03
Theatergroep Valkenswaard
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13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 uur

ZAAl 1.07
The Blue Stars

15

BIBlIOTHEEK

Muziek & 
beweging CMD

15.45 uur

Voorleeswigwam

DéDé Dance
15.00 uur

Voorleeswigwam

Noortje 
Karsmakers

14.15 uur

Voorleeswigwam

Backstage
13.30 uur

Voorleeswigwam

Seniorenorkest
Wedertklank

14.30 uur
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Christel de Laat 7

7Jules Keeris 
15.15 uur

Backstage
12.45 uur
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THEATERZAAL - 15.15 uur

Jules Keeris - Preview van ‘De Uitverkorenen´

THEATERZAAL - 15.45 uur

Christel de Laat - Preview van ‘Zijn daar nog vragen over?’

Cabaretier Jules Keeris uit Knegsel 
brengt een preview van zijn absurd 
en fragmentarisch debuutprogramma, 
bestaande uit tal van (on)herkenbare 
personages en recht-voor-zijn-raap-
liedjes. ‘De Uitverkorenen’ is een 
snelle aaneenschakeling van worste-
lende mensen die iets proberen of 
pretenderen te zijn, meestal zonder 
succes. Verwacht geen glasheldere 
rode draad. De belangrijkste verbin-
ding is dat ze allemaal in hetzelfde 
concessievrije brein zijn ontstaan.

Heeft u geen vragen? Geen pro-
bleem. Christel heeft er des te meer. 
Waarom kussen we elkaar bij een 
ontmoeting drie keer? Waarom is 
koffie en thee bestellen tegenwoor-
dig zo’n gedoe? Waarom moeten we 
zoveel keuzes maken? Geen wereld-
problemen, maar alledaagse zaken 
die vragen bij Christel opwerpen. 
U gaat ongedwongen ontspannen 
lachen over alledaagse dingen. 
Zijn daar soms nog vragen over?

BESCHRIJVING ARTIESTEN
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THEATERZAAL - 12.45 uur

Dansstudio LaToja

THEATERZAAL - 13.45 uur

Leerlingenorkest van Harmonie De Dommelecho

THEATERZAAL - 14.30 uur

Seniorenorkest Wedertklank Valkenswaard

Ons motto luidt: Tweerichting ple-
zier: voor gasten door muzikanten, 
dat is “WEDERTKLANK”.

Het 40-jarig bestaan in 2020 vieren 
wij met als hoogtepunt ons jubileum-
concert op zondag 13 december in 
De Hofnar met Marco Bakker als gast.

Dansstudio LaToja biedt diverse 
danslessen aan jongens en meisjes 
vanaf 4 jaar. De verschillende dans-
stijlen bestaan uit streetdance, 
hiphop, moderne dans, divadance 
en kidsdance.

Het Leerlingenorkest van De Dommel-
echo is er weer. Hoera! Het orkest 
brengt een eigentijds programma, 
met Bohemian Rhapsody, Hoe het 
Danst, het Songfestivalwinnende 
Arcade van Duncan Lawrence en het 
thema van Hawaii Five O. Zeg nou 
zelf: wat wil je nog meer?

De voorstellingen van Christel de Laat in De Hofnar zijn reeds uitverkocht, 
dus geniet vandaag extra van haar preview!



THEATERZAAL - 16.00 uur

UC Dance - SEE FEEL DANCE @ucdance

THEATERZAAL - 16.45 uur

Slagwerkgroep UNA - Preview van ‘Percussion in Concert: “Life!”´

UC Dance is in de afgelopen 12 jaar 
(in maart vieren zij hun 12,5 jarig 
jubileum) uitgegroeid tot een ware 
dansbeleving voor jong en oud. 
In Valkenswaard verzorgen zij inmid-
dels ook danslessen bij Sportcentrum 
040FIT en er staan weer minimaal 
6 theatershows op de planning in 
Theater De Hofnar voor januari 2021! 
Vandaag zullen diverse groepen 
van de UC Dance danslocaties een 
optreden verzorgen. Kom dus kijken 
en geniet van onze dansers!

Slagwerkgroep UNA neemt je op 
12 en 13 juni mee op de muzikale 
reis van je leven. Percussion in 
Concert: ”Life!” vertelt het levens-
verhaal van het moment dat je 
goed beslagen ten ijs op de wereld 
komt, tot je stokoud weer met de 
stille trom als een oud vel vertrekt. 

Onder leiding van de enthousiaste 
dirigent Bart Wernaart brengen de 
slagwerkers vandaag alvast een im-
pressie van wat je te wachten staat! 
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BESCHRIJVING ARTIESTEN
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RABOBANK THEATERCAFÉ - 13.30 uur

Popband Centrum voor Muziek en Dans

RABOBANK THEATERCAFÉ - 14.15 uur

Gitaardag Centrum voor Muziek en Dans

RABOBANK THEATERCAFÉ - 15.00 uur

Björn van der Doelen

Van der Doelen bewees zich 
afgelopen jaren een karakter op 
het podium, in staat om te luisteren 
en te sturen, te vertellen en te ver-
maken, te vervoeren en te boeien. 
Eind 2018 verscheen zijn 5de 
studio-album “Eerwaarde Vader 
zegen mij, want ik heb gezondigd”.

Samen muziek maken in een pop-
band, een droom van veel ( jonge) 
muzikanten. Onder leiding van 
bandcoach Tijn Driessen repeteren 
wekelijks verschillende popbands bij 
het Centrum voor Muziek en Dans. 
Zelf ook graag spelen in een band? 
Informeer naar de mogelijkheden.

Vandaag is het niet alleen Winter 
Val-Val-D’rie maar ook Gitaardag bij 
het Centrum voor Muziek en Dans. 
In de ochtend wordt er hard gewerkt 
door deelnemende gitaristen met 
als slot van de dag een snaarrijk 
optreden in het Hofnar Theatercafé.



BESCHRIJVING ARTIESTEN KINDERACTIVITEITEN
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In de bibliotheek worden verschillende optredens getoond. Daarnaast zijn 
er nog diverse kinderactiviteiten door het hele gebouw. En je kunt meedoen 
aan een speurtocht, waarbij je op zoek gaat naar letters om een woord te 
vormen. Als je het hele woord gevonden hebt kun je bij de stand in de hal 
graaien voor een leuke prijs in de graaimachine.

ACTIVITEITEN IN DE BIBlIOTHEEK:

SCHMINKEN EN BALLONVOUWEN
Van 12.30 tot 17.00 uur kun je je gratis 
laten schminken of laat een mooie 
ballon vouwen.

KNUTSELEN 
Heb je zin om te kleuren en knutselen? 
Kom dan naar de bibliotheek.

BLOTEVOETENPAD 
Trek je schoenen en sokken uit en ga lekker het blotevoetenpad op. 

LEUKE SPELLETJES
In de bibliotheek kun je leuke spelletjes spelen.

LITTLEBITS - ONTDEK HOE LEUK TECHNIEK KAN ZIJN
Houd je van wetenschap en techniek? 
En ben je creatief? Kom dan werken met de 
LittleBits en wie weet wordt jij de nieuwe 
uitvinder van de bieb. Met de vrolijke LittleBits 
maak je de allerleukste en gekste uitvindingen. 
Zo kun je bijvoorbeeld een lampje laten bran-

den of een alarm maken. LittleBits zijn kleine elektronische onderdeeltjes 
die via een magneet aan elkaar gekoppeld worden. Door verschillende 
delen aan elkaar te koppelen, vormt zich een circuit.  
Georganiseerd door Bibliotheek De kempen.

RABOBANK THEATERCAFÉ - 15.45 uur

Blazersensemble Valkenswaards Kamerorkest

RABOBANK THEATERCAFÉ - 16.30 uur

Vertical Bar

RABOBANK THEATERCAFÉ - 17.15 uur

The Sixties Tribute Band

The Sixties Tribute Band laat je 
heerlijk genieten van bekende 
muziek uit de jaren vijftig en zestig. 

Kijkend, luisterend en dansend ga je 
weer even helemaal terug in deze 
‘golden oldies tijd’. Meezingen mag! 

De 10 vaste blazers van het 
Valkenswaards Kamerorkest kunnen 
uitstekend op eigen benen staan, 
ook zonder de 20 strijkers die 
gewoonlijk in het orkest de basis 
van het muzikale gebeuren zijn. 
En dat gaan ze vandaag met verve 
en enthousiasme laten horen.

Deze 4-koppige band uit Valkens-
waard heeft een heldere boodschap: 
“Zoveel mogelijk mensen enter-
tainen met eigenzinnige muziek”. 
Klassieke meezingers, lekkere dans-
nummers en easy listeners wisselen 
elkaar af in een combinatie van 
eigen nummers en covers.

AFTERPARTY

De voorstellingen van The Sixties Tribute Band in De Hofnar zijn reeds 
uitverkocht, dus geniet vandaag extra van ze tijdens de afterparty!
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KINDERPROGRAmmA BIBlIOTHEEK

BIBLIOTHEEK - 13.15 | 14.00 | 14.45 | 15.30 | 16.15 uur

Voorleeswigwam

BIBLIOTHEEK - 12.45 | 13.30 uur

Backstage

In de bibliotheek wordt vandaag 
vijf keer een kwartiertje voorgelezen 
voor kinderen van alle leeftijden. 
Kom lekker luisteren.

I.s.m Bibliotheek De Kempen.

Dansschool Backstage is al meer 
dan 7 jaar gevestigd in Valkens-
waard en omgeving. Ze geven 
niet alleen Breakdance en Hiphop/
Streetdance, maar ook Kids Dance, 
Modern en zelfs Freerunning! 

Plezier staat bij hen centraal. Elk 
jaar trainen ze hard voor optredens, 
videoclips en natuurlijk een te gekke 
eindejaarsvoorstelling die ze elk jaar 
opnieuw hebben in De Hofnar zelf.
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BIBLIOTHEEK - 14.15 uur

Noortje Karsmakers - Preview van ‘Ik ga grootmoeder koekjes brengen’

Zeg lieve Wolf waar ga je heen, zo 
alleen, zo alleen. Ik ga grootmoeder 
koekjes brengen in het bos, in het 
bos... of dat gaat lukken?

Kom kijken naar de preview van: 
‘Ik ga grootmoeder koekjes brengen’ 
(op vr 1 mei te zien in De Hofnar).

BIBLIOTHEEK - 15.00 uur

DéDé Dance - Danceballet geeft je energie

BIBLIOTHEEK - 15.45 uur

Muziek & beweging Centrum voor Muziek en Dans

Speciaal voor kleuters: zingen, 
spelen, bewegen en muziek maken! 
Docente Sonja Geuze laat kleuters, 
in deze korte presentatie, op speelse 
wijze kennismaken met muziek. 
Enthousiast? Bij het Centrum voor 
Muziek en Dans kun je terecht voor 
de complete cursus.
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Lekker dansen bij DéDé Dance. 
Dansen draait om plezier maken. 
De DéDé Dance Danceballet-formule 
voelt dat perfect aan. Talentvolle 
docenten leren je een unieke manier 
van bewegen. Geen hiphop, moderne 
dans of streetdance, maar een eigen 
stijl die barst van de energie.
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BESCHRIJVING mINITHEATERS 
1E VERDIEPING DE HOFNAR

15

ZAAL 1.07 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 uur

The Blue Stars - ‘Voor ik het vergeet’

ZAAL 1.09 - 1.10 - 1.11 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 uur

DATtheater - Preview van ‘De reuzenperzik’

Vandaag zien jullie een voorproefje 
van ‘De reuzenperzik’, de familie-
voorstelling die DATtheater 28 maart 
in De Hofnar gaat spelen. 

Het wordt heerlijke horror voor het 
hele gezin. James beleeft een 
spannend avontuur met reuzen-
insecten! Zou het goed aflopen? 

BESCHRIJVING mINITHEATERS 
1E VERDIEPING DE HOFNAR

ZAAL 1.01 - 1.02  13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 uur

Centrum voor Muziek en Dans

ZAAL 1.03 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 uur

Theatergroep Valkenswaard - Preview van ‘Project Bloemendaal’

ZAAL 1.04 - 1.05  13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.15 uur

MAAS - Meesterlijk voor elke muziekliefhebber

5 Topmuzikanten die je meenemen 
op reis door een muzikale wereld 
die al je emoties prikkelt. Beleef 
hoe het werk van componisten als 
Bach, Rossini en Beethoven prachtig 
samengaat met muziek van o.a. 
The Beatles, Stromae en Prince.

Het Centrum voor Muziek en Dans 
verzorgt een gevarieerd programma 
door leerlingen saxofoon en piano: 
van beginner tot vergevorderd en 
zelfs kandidaat D-examen. 
Het repertoire varieert van klassiek 
tot pop en jazz. Je bent van harte 
welkom te komen luisteren!

Theatergroep Valkenswaard wil zich op 
een vernieuwende wijze aan u presen-
teren. Kleinkunst met een gevarieerde 
inhoud en een intiem karakter. De 
voorbereidingen van ‘Project Bloemen-
daal’ zijn al in volle gang! Kom, luister 
en zing uit volle borst mee met...?

Dit nieuwe theaterprogramma heeft 
een een hoog ‘dat weet ik nog goed’ 
-gehalte. Naast cabaretiers Harrie en 
Rob bestaat dit gezelschap uit 
de muzikanten Benjo en Joost en de 
zangeressen Erica en Ellen. 
Je wordt vermaakt met hilarische 
scenes en conferences, afgewisseld 
en gecombineerd met prachtige 
muziek en liedjes van toen en nu.
Cabaret met een ‘zweem van vroe-
ger en een knipoog naar vandaag’ 
in een vrolijke setting.


