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Het openluchttheater van Anloo is weer in bedrijf! 
 
Dank zij genereuze bijdragen van onze sponsors en 
vooral de tomeloze inzet van onze vrijwilligers is de 
Speulkoel in het Speulkoelbos herboren. In 2017 
konden de eerste voorstellingen in het heringerichte 
theatertje plaatsvinden.  En 2018 is het eerste jaar 
waarin we een compleet programma kunnen 
brengen. Deze folder geeft een kort overzicht. 
Onder voorbehoud, dat wel. Let vooral op de 
berichten op onze website www.rondommagnus.nl 
voor actuele berichten.  

Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
 
 
 



zaterdag 21 april 13.00-16.00uur 

Lammetjesdag 

 
Beleef de lente! Pasgeboren lammetjes – en hun trotse 
ouders –laten zich bewonderen en knuffelen. 
De toegang is gratis. 
 

 
zaterdag 12 mei 20.00-22.30 uur 

Riemers, schrievers, striekers 

Een mix van literatuur en muziek. Bekende dichters en 
schrijvers uit Drenthe, onder wie Ria Westerhuis (foto),  
treden op, afgewisseld door twee violisten met een 
enkele korte pareltjes uit de klassieke muziek.  
Entree € 6,50. 
 

 
zondag 3 juni  10.00-11.00 uur 

Openlucht-kerkdienst 
Met medewerking van De Kantorij. 
De toegang is gratis. 
 

zaterdag 16 juni 20.00-22.30 uur 

Eenakterfestijn 
Vier heel verschillende toneelgroepen spelen elk zo’n 20 
minuten, een eenakter of sketches. Drentse groepen 
doen mee en tot ons plezier ook een groep uit Duitsland. 
In Anloo is speciaal voor dit festival de groep Koelvoer in 
het leven geroepen! 
Entree € 7,50 / voorverkoop € 6,-. 
 

vrijdag 29 juni 9.30-12.30 uur 

Kindervoorstelling ‘Kanoet’ 
Garage TDI verzorgt een bijzonder programma speciaal 
voor schoolkinderen. 
Besloten voorstelling.  
 

 
zondag 15 juli 14.00-17.00 uur 

Soul & Jazz 

 
Het dak eraf – dat is in een openluchtteheater niet 
moeilijk…. Robert Busscher (piano), Edwin Corselius (bas) 
en Frits Landesbergen (slagwerk) zorgen voor een 
opwindende jazz & soul middag. Ook de Jemband is er.  
Entree € 10,- / voorverkoop € 8,50. 
 

zaterdag 21 juli 13.00-17.00 uur 

Schaapscheerdersfeest 
Een vanzelfsprekend vervolg op de lammetjesdag in 
april. U ziet hoe de schapen uit hun jas worden geholpen 
en er zijn marktkramen met ambachtelijke producten. 
De toegang is gratis. 
 

 
zaterdag 1 september 19.30-22.00 uur 

Laidjes-festijn 
Drèents, Grunnegs, Plattdüütsch: dit wordt een 
geweldige avond! Met Isa Swarts, Margarethe Kleine, Jan 
Henk de Groot en uit Duitslaand Otto Grootte met zijn 
band. 
Entree € 10,- / voorverkoop € 8,50. 
 

zondag 16 september 14.00-17.00 uur 

Drents Symfonie Orkest 

 
 
Dat kan ook: een compleet symfonieorkest in de 
Speulkoel! Prachtige meer en minder bekende muziek. In 
het programma is ook ruimte gemaakt voor amateur-
musici, die samen met het orkest hun kunnen vertonen.  
Entree € 10,- / voorverkoop € 8,50. 
 

 
vrijdag 14 december 19.30-21.00 uur 

Kerstmis over grenzen heen 

 
Zingen over vrede op aarde terwijl de wereld in brand 
staat en miljoenen vluchten voor honger en geweld? Dit 
programma gaat daar niet aan voorbij, maar laat ook 
zien dat muziek ons over alle grenzen heen verbindt.  
De toegang is gratis. 
 
 
 
 
 
 


