
Activiteitenoverzicht 
 

Datum Tijd Activiteit – organiserende instelling 

24 januari 10.00 u – 13.30 u Oogcafé in Boerke Mutsaers 

24 januari 19.30 u – 22.30 u ‘Thaïs’ van Massenet in wijkcentrum de Symfonie 

27 januari 11.30 u 
Kessels Saxofoon Kwartet in cultureel centrum De 
Schalm 

31 januari 13.30 u – 16.00 u ‘Todos lo saben’ in bioscoop Pathé 

31 januari 19.30 u – 21.30 u Café Brein in MFA De Poorten 

 2 februari 20.00u – 23.00 u 
Hollandse avond met Dj Sjef in wijkcentrum 
Spijkerbeemden 

 5 februari 14.00 u ‘Green Book’ in bioscoop Euroscoop 

 5 februari 20.15 u 
17e-eeuwse muziek op viool en luit in de Hasseltse 
Kapel 

 7 februari 13.30 u – 16.00 u ‘Todos lo saben’ in bioscoop Pathé 

 7 februari 20.00 u – 22.00 u ‘Sprakeloos’ in wijkcentrum ’t Sant 

 8 februari 19.30 u ‘Medecin de Campagne’ in MFA De Poorten 

 8 februari 14.00 u 
‘Three Billboards outside Ebbing …‘ in wijkcentrum 
De Heyhoef 

 9 februari 20.00 u 
‘Three Billboards outside Ebbing …‘ in wijkcentrum 
De Heyhoef 

10 februari 15.00 u – 18.00u The Tornado Rockers in wijkcentrum ‘t Sant 

11 februari 13.30 u – 17.10 u Opera ‘Çarmen’ in bioscoop Pathé 

12 februari 20.00 u – 21.30 u Alzheimercafé 

12 februari 19.30 u ‘Joy’ in het Verhalenhuis 

14 februari  13.30 u – 15.30 u ‘The wife’ in bioscoop Pathé 

16 februari 20.00 u – 01.00 u Camilla Blue in wijkcentrum De Heyhoef 

19 februari 12.30 u – 16.00 u 
Muziekmiddag met Peer Oerlemans in wijkcentrum 
Spijkerbeemden 

20 februari 19.30 u 
‘Waterboys’ in cultureel centrum De Schalm Berkel-
Enschot 

21 februari  13.30 u – 15.30 u ‘The wife’ in bioscoop Pathé 

24 februari 11.30 u Belinfante Quartet in cultureel centrum De Schalm 

28 februari 13.30 u – 15.30 u ‘A casa tutti bene’ in bioscoop Pathé 

28 februari 19.30 u – 22.30 u ‘Fidelio’ van Beethoven in wijkcentrum de Symfonie 

 7 maart 20.00 u – 22.00 u ‘Sufragette’ in wijkcentrum ’t Sant 

 8 maart 19.30 u ‘The Leisure Seeker‘ in MFA De Poorten 

 8 maart  14.00 u ‘Manchester by the sea’ in wijkcentrum De Heyhoef 

 9 maart 20.00 u ‘Manchester by the sea’ in wijkcentrum De Heyhoef 

10 maart 15.00 u – 18.00 u The Sixties Revival Band in wijkcentrum ‘t Sant 

12 maart 14.00 u ‘Stan & Ollie’ in bioscoop Euroscoop 

12 maart 19.30 u ‘The Post‘ in Het Verhalenhuis 

13 maart 20.15 u 
Muziek van Bach (traverso en luit) in de Hasseltse 
Kapel 

14 maart 13.30 u – 16.00 u ‘De dirigent’ in bioscoop Pathé 

14 maart 19.30 u – 21.30 u NAHtuurlijk in ontmoetingsruimte De Driehoek 

16 maart 20.00 u – 01.00 u 
Susan Santos/Zak Perry and the Beautiful Things in 
wijkcentrum De Heyhoef 

18 maart 13.30 u – 16.20 u ‘La Fille du Régiment’ in bioscoop Pathé 

21 maart 13.30 u – 16.00 u ‘De dirigent’ in bioscoop Pathé 

22 maart 20.00 u Classic meets Pop in cultureel centrum De Schalm 

24 maart 15.00 u 
Elckerlyc volksmuziek in cultureel centrum De 
Schalm 

https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/cafe-speciaal/214-oogcafe-tilburg
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/164-wijkcentrum-de-symfonie
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/224-cultureel-centrum-de-schalm-ons-koningsoord
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/224-cultureel-centrum-de-schalm-ons-koningsoord
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/film-kijken/150-pathe-50plus-bios
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/cafe-speciaal/138-cafe-brein
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/144-wijkcentrum-de-spijkerbeemden
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/144-wijkcentrum-de-spijkerbeemden
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/film-kijken/149-speciale-60-voorstelling-in-euroscoop
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/165-hasseltse-kapel
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/165-hasseltse-kapel
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/film-kijken/150-pathe-50plus-bios
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/film-kijken/161-wijkcentrum-t-sant
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/film-kijken/159-mfa-de-poorten
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/film-kijken/146-wijkcentrum-de-heyhoef
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https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/198-opera-in-pathe
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https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/162-wijkcentrum-de-heyhoef
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/144-wijkcentrum-de-spijkerbeemden
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https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/film-kijken/160-filmcafe-de-schalm
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https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/224-cultureel-centrum-de-schalm-ons-koningsoord
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https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/165-hasseltse-kapel
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/film-kijken/150-pathe-50plus-bios
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https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/198-opera-in-pathe
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/film-kijken/150-pathe-50plus-bios
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/224-cultureel-centrum-de-schalm-ons-koningsoord
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/224-cultureel-centrum-de-schalm-ons-koningsoord
https://www.seniorenraadtilburg.nl/index.php/vrije-tijd-tips/muziek-luisteren/224-cultureel-centrum-de-schalm-ons-koningsoord


27 maart 19.30 u ‘Happy End’ in ‘De Schalm’ Berkel-Enschot 

28 maart 13.30 u – 15.20 u ‘The old man and the fun’ in bioscoop Pathé 

28 maart 19.30 u – 21.30 u Café Brein in MFA De Poorten 

28 maart 19.30 u – 22.30 u 
‘Giovanna d’Arco’ van Verdi in wijkcentrum de 
Symfonie 

31 maart 11.30 u 
Nobuko Tahakashi, piano in cultureel centrum De 
Schalm 

 2 april 14.00 u  Çolette’ in bioscoop Euroscoop 

 4 april 13.30 u – 15.20 u ‘The old man and the fun’ in bioscoop Pathé 

 4 april 20.00 u – 22.00 u ‘Victoria & Abdul’ in wijkcentrum ‘t Sant 

14 april 15.00 u – 18.00 u Houston Alley in wijkcentrum ‘t Sant 
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