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Een veelzijdig programma in De Speulkoel!  
 

Ook in 2019 biedt ons openluchttheater een mooi 
veelzijdig programma. Voor elk wat wils! Deze folder 
geeft een kort overzicht. Onder voorbehoud, dat 
wel. Let vooral op de berichten op onze website 
www.rondommagnus.nl  en volg ons op facebook 
voor het laatste nieuws. 
Dit jaar kunt u voor het eerst ook zèlf aan evene-
menten deelnemen, op 22 juni en 22 september. 
Meld u aan op info@rondommagnus.nl. 
Ook nieuw: voor € 55,- kunt u een passepartout 
voor alle voorstellingen aanschaffen. 
 

ROM 20190129 

De evenementen van Rondom Magnus worden 
mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: 
 

 
 
 



zaterdag 20 april 13.00-16.00uur 

Lammetjesdag 
Beleef de lente! Pasgeboren lammetjes laten zich 
bewonderen en knuffelen. De kudde van Het Stroomdal 
bestaat uit Drentse Heideschapen en Schoonebekers. 
De toegang is gratis. 
 

zondag 12 mei 14.30-17.00 uur 

Dromen en slapen 

 
Literatuur en muziek. Kamerkoor Cigale uit Meppel zingt 
prachtige werken van onder meer Bach, Brahms en ##. 
En schrijvers en kinderen uit onze regio lezen eigen 
verhalen en gedichten voor.  
Entree € 10,-. 
 

zaterdag 25 mei 19.30-22.30 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. 
En Koelvoer uit Anloo is van de partij! 
Entree € 10,-. 
 

zaterdag 22 juni 17.30-22.00 uur 

Talenten uit de regio 
De speulkoel biedt een podium voor wie wil laten zien 
wat hij kan. Kinderen met een muziekinstrument, acteurs 
met improvisatietoneel… Hemmeltied doet verslag. U 
kunt ook zelf meedoen: info@rondommagnus.nl! 
Entree € 10,-.   
 

zaterdag 13 juli 19.30-22.00 uur 

Want2swing 

 
Deze spetterende big band uit Assen - met maar liefst 
drie vocalisten - maakt de belofte meer dan waar. Tijd 
voor entertainment? Tijd voor Want2Swing Bigband! 
Entree € 10,-. 
 

zondag 1 september 14.30-17.00 uur 

Otto Groote en vrienden 

 
Vorig jaar was Otto Groote uit Duitsland, te gast bij het 
Laidjesfestijn, voor velen dè grote verrassing. We hebben 
hem opnieuw gevraagd en dit keer neemt hij twee 
collega’s mee: Bert Hadders en Gurbe Douwstra. Fijne 
luisterliedjes in het Drents, het Fries en het Plattdüütsch. 
Entree € 10,-. 
 

zondag 22 september 14.30-17.00 uur 

Drents Symfonie Orkest 

 
Voor de tweede keer speelt het Drents Symfonie Orkest 
in De Speulkoel. Ook amateurs kunnen meespelen, 
individueel of in groepjes. Vóór het optreden is er ruim 
gelegenheid een aantal keren te oefenen met het orkest, 
om er sameneen spetterende voorstelling van te maken. 
Meld u op tijd aan! Mail naar info@rondommagnus.nl.  
Entree € 10,-. 
 

vrijdag 13 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.  
Entree € 5,-.  
 

vrijdag 14 juni 

Kinderprogramma  
Een programma speciaal voor de basisschool. Garage TDI 
staat garant voor een vrolijk en interactief evenement.  
Dit is een besloten voorstelling. 
 


