
 

zaterdag 5 september 20.00-21.30 uur 

E Poi: hoge nood 

 
Toneelgroep E Poi uit Assen gaat de actualiteit niet uit de 
weg. Stijging van de zeespiegel, opwarming van de aar-
de, wat voor praktische en ethische gevolgen heeft dat? 
Scherp, humoristisch, cabaretesk, lichtshow, zang, dans! 
Entree € 10,- (vvk  € 8,-; Vrienden € 5,-; kinderen gratis). 
 

zondag 26 september 14.30-17.00 

Try-out Garage TDI 

De Speulkoel werkt graag samen met Garage TDI en dat 
is wederzijds. Voor het eerst hebben deze theatermakers 
een speciale openluchtvoorstelling; dit jaar de try-out bij 
ons, volgend jaar ook gespeeld in andere OLT’s.  
Entree € 10,- (vvk  € 8,-; Vrienden € 5,-; kinderen gratis). 
 

vrijdag 11 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,-. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

De Speulkoel bestaat 5 jaar!  
 

Ook in dit jubileumjaar biedt ons openluchttheater 
een mooi veelzijdig programma. Voor elk wat wils! 
Deze folder geeft een kort overzicht. Onder 
voorbehoud: let op de berichten op onze website 
www.rondommagnus.nl  en volg ons op facebook 
voor het laatste nieuws. 
Als u ons theatertje een warm hart toedraagt wilt u 
ons misschien ondersteunen door ‘Vriend van de 
Speulkoel’ te worden – en meteen profiteren van 
vrienden-prijzen!  Vul het aanmeldformulier in of 
mail naar info@rondommagnus.nl. 
 

ROM 20200202 

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

 
 

… en alle Speulkoel-vrijwilligers uit Anloo! 
 
 

 
 

 



maandag 13 april 14.30-17.00 uur 

Concert 75 jaar vrijheid 
In 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid, met tal van eve-
nementen. In Anloo openen we op tweede paasdag met 
een concert in de Magnuskerk òf De Speulkoel, verzorgd 
door het Hunzekoor en fanfareorkest Togido uit Eext.  
Entree: vrijwillige bijdrage. 
 

zondag 25 april 13.00-16.00 uur 

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 17 mei 14.30-17.00 uur 

NiceAn’Loose en vrienden 
Deze middag wordt helemaal georganiseerd en ingevuld 
door Popkoor NiceAn’Loose, met bijdragen van het 
Syrisch koor uit Groningen en anderen.  
Let op de posters en aankondigingen! 
 

zondag 24 mei 14.30-17.00 uur                                               

Cabaret!   

 
Jeffrey Klein Koerkamp stal vorig jaar de show bij het 
podium voor talenten. Hij wil graag méér laten zien, 
samen met zijn vriend en collega Henk Overdijk. Beide 
heren kennen elkaar van het Groninger Studenten 
Cabaret Festival, waar Jeffrey de halve finale bereikte en 
Henk er met de hoofdprijs vandoor ging.  Feestvoordeel! 
Entree € 5,- (vvk € 4,-; Vrienden € 2,50; kinderen gratis). 
 

zondag 14 juni 14.30-17.00 uur 

Verhalenvertellers 
‘Laand-ver-huus’ is een voorstelling van de vertellers en 
muzikanten van Kom op Verhoal. Wat dreef mensen om 
na de tweede wereldoorlog weg te trekken uit het 
Westerkwartier en wat hoopten ze te vinden in het 
nieuwe land? U wandelt langs de 7 vertellers die elk op 
een andere plek hun verhaal doen. 
Entree € 10,- (vvk  € 8,-; Vrienden € 5,-; kinderen gratis). 
 

 
 

vrijdag 12 juni 

Kinderprogramma  
Besloten voorstelling voor de basisschool. Garage TDI 
staat garant voor een vrolijk en interactief evenement.  
 

Zondag 28 juni 14.30-17.00 uur 

Americana 
Americana: bluegrass, country, oldtime en meer in een 
modern jasje. Heerlijke muziek voor een mooie zondag-
middag in de open lucht – en er valt ook wat te lachen. 
Kom genieten van dit ‘In the Round’ concert van Hans 
Kelderhuis en vrienden!  
Entree € 10,- (vvk  € 8,-; Vrienden € 5,-; kinderen gratis).   
 

 
 

zondag 12 juli 14.30-17.00 uur 

Conservatorium-talenten 

De Speulkoel als podium voor jong talent: twee gitaristen 
van het Prins Claus Conservatorium nemen elk hun eigen 
formatie mee en spelen eigen arrangementen en 
composities.  
Kirill Dumchenko met zijn Skypainters speelt modern-
impressionistische jazz met veel klassieke en opera-
invloeden uit begin 20e eeuw. En Stanimir Lambov met 
project Counterpart onderzoekt de relatie tussen jazz, 
klassiek en de ‘sound’ van verschillende culturen: een 
symbiose als antwoord op alle verschillen.  
Entree € 10,- (vvk  € 8,-; Vrienden € 5,-; kinderen gratis). 
 

zondag 30 augustus 14.30-17.00 uur 

Otto Groote en Bert Hadders 

 
Twee geliefde singer-songwriters. Bert Hadders kent u 
ongetwijfeld! En Otto Groote (al weer voor de derde 
keer in De Speulkoel) heeft een groeiende schare fans, 
sommigen komen speciaal voor hem naar Anloo. Fijne 
luisterliedjes in het Plattdüütsch en het Gronings. 
Entree € 15,- (vvk € 12,-; Vrienden € 7,50; kindrn gratis). 
 


