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Geef het openluchttheater Elsrijk een dak!
Rotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel (RANA)  
verkoopt ook dit jaar paaseitjes voor een goed doel.

De opbrengst van de verkoop van de zakjes met 
paaseitjes is bestemd voor een overkapping 
van het toneel van Openluchttheater Elsrijk. 
Sinds 2015 kent Amstelveen weer dit open-
luchttheater, gelegen achter de Kruiskerk in 
Park De Ruyschlaan in de wijk Elsrijk. 

Bewoners van Elsrijk, georganiseerd in Stadsdorp Elsrijk, hebben 
met hulp van de gemeente het openluchttheater gerenoveerd en 
weer in ere hersteld. Het theatertje heeft niet alleen cultuurhistori-
sche waarde voor Amstelveen, maar het is ook een plek waar  
Amstelveners laagdrempelige culturele en maatschappelijke mani-
festaties kunnen bijwonen of organiseren. Een plek waar bewoners, 
jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen, verhalen 
kunnen vertellen, muziek kunnen laten horen, toneel kunnen spelen. 
Zo kan het theater een belangrijke rol spelen in de binding van  
bewoners aan de wijk en met elkaar. Jaarlijks worden er 10 voor-
stellingen gerealiseerd voor jong en oud, cabaret, muziek en toneel. 
Openluchttheater Elsrijk is een platform voor zowel talenten uit de 
wijk als uit heel Amstelveen.

Help mee meer mooie voorstellingen mogelijk te maken - die ook 
als het regent door kunnen gaan! Een zakje heerlijke paaseitjes 
van Martinez kost € 5 en u steunt er het goede doel mee!

www.rotary.nl/amstelveennieuweramstel



 PROGRAMMA 2018

OPENLUCHTTHEATER  ELSRIJK

Alle voorstelling toegang € 5,-  
(tenzij anders aangegeven)
Het theater is 30 minuten voor 
aanvang open. Programma onder 
voorbehoud, zie ook onze website.

Openluchttheater Elsrijk
Ruwiellaan 20
1181 PS Amstelveen

           www.openluchttheaterelsrijk.nl

27 mei  Start van het nieuwe seizoen met:
15.00 uur HARMONIE ST. CAECILIA, HOKY POKY EN SOLISTEN 
 Feestelijke opening van de Blokhut, de nieuwe kantine van het Theater! 

3 juni  HET ZWANENKOOR O.L.V. ANDRE VROLIJK
15.00 uur  Olv. accordeonist Andre Vrolijk brengt het koor het overbekende Jordanese  
 repertoire. Meezingen mag!

10 juni  RONALD SNIJDERS met zijn programma GROOT SUCCES 2
15.00 uur  Ronald Snijders is een goochelaar met de Nederlandse Taal. 
 Zijn nieuwste programma Groot Succes 2 komt in ons Openluchttheater.

17 juni  VADERDAGTONEEL DOOR KINDEREN UIT ELSRIJK 
15.00 uur   Zaterdag 16 juni en zondag ochtend 17 juni gaat een kindertheater-regisseur met  

kinderen uit Elsrijk aan de slag; ze studeren speciaal voor Vaderdag een toneelstuk in. 
Zondag 17 juni gaat dit unieke toneelstuk in ons Theater in première. Met daarbij  
de voorstelling van circusschool Pretpiste.

24 juni  ALICE IN DIXIELAND 
15.00 uur   Dit professionele vrouwenjazzsextet toert al jarenlang langs de grote festivals  

in Europa en viert dit jaar haar 40-jarige jubileum!

1 juli  DOLLE DIVA
15.00 uur  Francis van Broekhuizen, sopraan en Gregor Bak, piano

8 juli  EPOS ENSEMBLE  met JORIS EN DE GEHEIMZINNIGE TOVERDRANK
15.00 uur  naar het verhaal van Roald Dahl

15 juli  DAG VAN HET RESPECT
15.00 uur Karel Gietelink 75 jaar!

19 aug. CIRCUS ETOILE 
15.00 uur

26 aug. FANCY FAIR 
13.00 uur Geef het Openluchttheater een dak!

2 sept. DE TOVERKNOL
15.00 uur

9 sept.  HET ELSRIJK OUDERENSONGFESTIVAL 
15.00 uur 


