
        
            Culturele agenda 
Onderdendam   
KALENDERJAAR 2022-2023:

22 januari 2023

Aanvang: 14:30u,
zaal open 14:00u

Entree €5 p.p.

Voorstelling ‘Overgebleven’ - Verhalen, muziek en projecties 
over ons Groninger land
Het begon met verhalen,  toen kwamen er  tekeningen bij,  toen
werd het een boek, er kwamen liedjes bij en tenslotte werd het
een  voorstelling:  Overgebleven.  Korte  verhalen,  liedjes  en
projecties  over  van  alles  wat  bewaard  is  gebleven  in  het
Groninger landschap. Een ongewone ontdekkingstocht waarin u
uw omgeving op een andere manier leert kennen. 
Het  programma  wordt  voorafgegaan  door  een  optreden  van
flamenco gitarist Donald van der Werff met pianobegeleiding van
Nanne van der Werff.

27 januari 2023

Aanvang: 20:30u

Entree €7,50 p.p.

Ierse folkrock band Whatever’s Left
Wegens  groot  succes  in  herhaling!  De  Ierse  folkrock  band
Whatever’s Left komt weer naar Onderdendam. Zin in een avond
vol energieke en melodische muziek? Whatever’s Left zorgt voor
het  gevoel  van  de  Ierse  pub!  Zij  zorgen  voor  een  fantastische
avond vol gezelligheid met meezingers en dansbare nummers in
Irish  Folk  Rock.  Denk hierbij  onder  andere aan Fiddlers  Green,
Flogging Molly en Dropkick Murphys. De bandleden gaan met o.a.
fluiten,  accordeon en verschillende gitaren de strijd aan om er
een onvergetelijk feest van te maken.

24 maart 2023

Aanvang: 20:00u

Entree: €14,50 p.p.

Toneelvoorstelling Waark - ‘Staait n Bisschop veur Stad’
Dit  jaar  vieren  we  350  jaar  Gronings  Ontzet  en  daarom  pakt
Theatergroep WAARK groot  uit!  In  maart  2023 komen zij  naar
Onderdendam met hun nieuwe voorstelling Staait n Bisschop veur
Stad. De voorstelling is geheel in het Gronings, en bevat verhalen
van  bekende  en  onbekende  mensen  tijdens  het  beleg  van
Groningen  door  Bommen  Berend.  Een  luchtige  en  muzikale
voorstelling  vol  liefde,  intriges,  spanning  en  humor  in  een
historisch decor. Kaarten kunnen nu al gereserveerd worden!

Tenzij  anders  aangegeven,  zullen  alle  genoemde  activiteiten  plaatsvinden  in  Dorpshuis  Zijlvesterhoek,
Achterweg 1 te Onderdendam.



Voor meer informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met cultuurinonderdendam@gmail.com (tenzij
anders aangegeven).

  https://www.facebook.com/CultureelPodiumOnderdendam/
 https://twitter.com/cponderdendam 
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