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 ⋆ Alle locaties herkent u aan de rode 
Sprokkelroutevlag.

 ⋆ Alle voorstellingen zijn voor jong en oud en 
duren ongeveer tien minuten.

 ⋆ U kunt ongeveer zes voorstellingen op één 
avond zien.

 ⋆ De meeste voorstellingen zijn gratis.

 ⋆ Drank en etenswaren zijn niet toegestaan 
tijdens de voorstellingen.

 ⋆ Fotograferen op privélocaties is niet toegestaan.

 ⋆ Op privélocaties kunt u niet naar het toilet, wel 
bij horeca of openbare locaties.

 ⋆ U bezoekt voorstellingen op eigen risico.

 ⋆ Wijzigingen in dit programma zijn 
mogelijk, zie daarvoor onze artiestenpagina: 
www.sprokkelroute.nl.

   Pieklocaties zijn TOP. U betaalt € 1,- 
per persoon. Daarmee ondersteunt u 
de organisatie (en niet de betreffende 
locaties). Neem kleingeld mee.

  Locaties met een ster zijn gemakkelijk 
toegankelijk en vooral niet te missen! 

 Horeca 

Bent u al nieuwsgierig naar onze artiesten?  
Kijk op onze website:

www.s prokkelroute.nl
Op de Kerstavond staan ruim 250 gast
heren, gastvrouwen en suppoosten voor 
u klaar, meer dan 85 locaties zetten hun 
deuren voor u open. Meer dan 900 artiesten 
treden voor u op.

a W A T  U  M O E T  W E T E N b

a S P R O K K E L M E N U b
Ook dit jaar kunt u voorafgaand aan de 
Sprokkelroute tussen 17.00 en 19.00 uur 
genieten van een speciaal Sprokkelmenu 
bij de volgende restaurants: 
Voor menu's en reservering zie:
www.barbrasseriejoris.nl
www.brasserie1560.nl
www.brasseriekloostertuin.nl

www.piccolaitalia.nl
www.wijmarcus.com
www.restaurantrood.nl
www.lunchroomzolekker.nl
www.stafili.nl
www.eetcafeedelweiss.nl
www.lacosina.nl
www.burgersandpancakes.com
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Met grote dank aan onze gastlocaties, vrienden en bedrijfsvrienden.

M E T  BI JZON D E R E  DA N K  A A N  ON Z E  H O O F D S P ON S O R E N



kwartier i
De Paleizen van de Muzen

overtoom
OP STRAAT Mevrouw Klein Sprokkelhorst
Met haar wichelroede en chaperonne 
Lien zoekt mevrouw Klein Sprokkel-
horst naar onderaardse gangen en meer 
• straattheater

OP STRAAT  Een kiekje met de Kerstman
Maak een selfie met onze enige echte 
Kerstman • straattheater

BIBLIOTHEEK -  SOUTERRAIN7 Jan Klaassen en het ezeltje
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.00 - 21.00 UUR

Jan vindt een ezeltje en denkt dat het bij 
een ... stalletje hoort... • poppenkast

BIBLIOTHEEK7 10 jaar Sprokkelroute
Tentoonstelling  
10 jaar Sprokkelroute

 

BIBLIOTHEEK7 in the mood for Christmas
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 - 20.30 UUR

Vierstemmige kerstliederen door 
 Amuse • zang

BIBLIOTHEEK7 Wandel in het licht
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 20.30 - 21.30 UUR

Mannenkoor Deodatus; bassen, 
 baritons en heldere tenoren zingen de 
sterren van de hemel • zang

BIBLIOTHEEK7 Wintertime with Dutch Pride
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.30 - 22.30 UUR

Wintertime and the living is easy • zang

RABOBANK5 Argentijnse Tango
Ontdek de geheimen van de  
Argentijnse dans • dans

 

FULCOTHEATER -  THEATERZAAL3 Kerst met Suzan Seegers
Musicalster Suzan Seegers  
in het Fulcotheater met circusact van 
Carmen • musical

  

FULCOTHEATER -  FOYER3 Sprokkeltime
Swingend jong talent maakt samen 
sterrenstof. Yes we can fly!  
• muziek/jazz

 

FULCOTHEATER -  F ILMZAAL3 What stays when the light goes out?
De filmbeelden en zang van Renske 
Taminiau en de zeldzame Dulcitone 
scheppen een sprookjesachtige muzika-
le voorstelling • kleinkunst

  

GEMEENTEHUIS-  RAADZAAL 1 Corelli’s Light
Het filmensemble speelt eeuwenoude 
muziek versterkt met projecties en 
video • filmorkest

  

ENTREE GEMEENTEHUIS1 Child Pow(d)er
Winterse portretten van fotografe 
 Marieke Gaymans • fotografie

GEMEENTEHUIS BURGEMEESTERKAMER1 The darkest hour
In de burgemeesterkamer beleef je de 
nacht van Churchill • theater

 

GEMEENTEHUIS ONTVANGSTHAL1 De Formica’s
De Formica’s zingen mieterse liedjes  
uit de jaren ’40, ’50 en ’60 • musical

kwartier 2
Het Heilige Hoekje

st nicolaasstraat

  De zingende nonnen en meneer 
Pastoor
Theatergroep De Schakel laat zien dat 
nonnen van deze tijd zijn • straattheater

1 De uitsteker
Een Harry Potter-achtig sprookje 
• vertelling

NICOLAAS BASILIEK 12 Kerst met Excelsior 
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 - 20.30 UUR

Koperen kerstklanken door  
fanfareorkest Excelsior • fanfare

  

NICOLAAS BASILIEK 12 Playing the stars from heaven
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 20.30 - 22.30 UUR

Nieuwegeins amateurorkest speelt met 
internationale topmusici Anna  
en Gavriel Lipkind • orkest

  

 IJsselstein bij nacht
Beklimming van de toren en dak van 
de Basiliek

 

PASTORIE BASILIEK 12 Het mysterie van Maria van Eiteren
De legende van Maria van Eiteren 
 opnieuw verteld • vertelling

schapenstraat

2 Sound of South America
De klanken van Zuid-Amerika klinken 
door virtuoos gitarist Daniel Antonie 
• wereldmuziek

6 Piggelmee
In de kleinste huiskamer het verhaal 
over wat te grote wensen brengen 
• vertelling

benschopperstraat
CHOCOLATERIE ZUCCOTTO12 horeca

 

17 Het notenboek
Historische piano in sfeervolle 
 boekhandel Logica • muziek

23 Flowerpower
Popsongs uit de ’60/’70 bij 
 Bloem binderij Baars • popmuziek

MARCUS KOFFIE37A horeca
 

RESTAURANT DE KLOOSTERTUIN43 De wereld op zijn kop
Jan van Piekeren en Johan Fransen 
zingen rauwe maar ontroerende 
liederen • levenslied

  

weidstraat
(TENT)  BRASSERIE JORIS6 Hoogpolig genoegen
Winters genoegen in een  
theatraal jasje • muziektheater

RESTAURANT 15601 horeca
 

RESTAURANT BURGERS AND PANCAKES12 horeca
 

kloosterstraat

3 Repelsteeltje
Niemand weet, niemand weet, dat ik… 
goud kan spinnen uit stro • theater

12 Beleef de magie
Als singer songwriter Melanie 
Reinderts zingt… a star is born 
• singer songwriter

13 Sfeervol Keltisch
Muziek uit het land van hoge sterren-
hemels en barre winters • muziek/folk

kronenburgplantsoen

28  Riverstone music on route
Roots muziek, een mix van Folk, Blues 
en meer uit de ’60 & ’70 • muziek/folk

34  Het geheim van de onderaardse gang
Wat hebben een hemels trompetje en de 
geschiedenis van het kasteel IJsselstein 
met elkaar te maken? • vertelling

44 Schouder en van Bochel
Kunnen theatermakers Cathelijne en 
Pauline deze mannetjes nog een licht-
punt brengen? • theater

kwartier 3
Het NotabelenPlantsoen

kronenburgplantsoen
OP STRAAT Les dames de Roccoco
IJsselsteinse schonen uit de zeventiende 
eeuw • straat theater

VAN KERK TOT KERK  Met de Omnibus over het 
Kronenburgplantsoen
Stalhouderij Zadelhoff brengt u stijlvol, 
over het Kronenburgplantsoen van kerk 
naar kerk • koets

OP STRAAT  Burgemeester Abbink Spaink 
returns
De burgemeester en zijn vrouw ont-
vangen mevrouw Klein Sprokkelhorst 
in 1931 • straattheater

LEUT KOFFIE  Horeca
 

KASTEELTERREIN Laterna Magica
Videomapping op historische toren 
• video

KASTEELTERREIN Klanken van koperen engelen
Fanfare Amicitia laat de kasteeltuin 
zinderen • harmonie

KASTEELTERREIN IJsselstein on ice
LET OP! AFWIJKENDE TIJDEN:  

20.00, 20.30, 21.00, 21.30  EN 2.00 UUR

Kijken naar kunstschaatsers die zwaai-
en en zwieren onder het genot van 
koek en zopie 

 
KASTEELTOREN9 Lichtkunst
Lichtgevende beelden in een donkere 
kasteeltoren • beeldende kunst

 

10 Come find me
Over ons verlangen naar  
vriendschap en liefde • dans  
OUDE NICOLAASKERK2 Filomusica
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 - 21.00 UUR

Con Moto: muziek in beweging  
• orkest

 
OUDE NICOLAASKERK2 Ceremony of Carols
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Middeleeuwse liederen op muziek van 
Benjamin Britten • zang

 

ISSELWAERDE3 Koning Lodewijk de Enige 
Wat kies je, als alles mogelijk is? 
• theater

  

1 Protestliederen in oorlogstijd
Klezmer- en Gipsyliederen vol vuur en 
passie • wereldmuziek

kerkstraat

1 De Chinese nachtegaal
Over een keizer die alles heeft en toch 
eenzaam is • vertelling

2 From Russia with Love
Word ondergedompeld in aanstekelijke 
Russische volksmuziek waarbij passie, 
vrolijkheid en melancholie hand in 
hand gaan • wereldmuziek

( INGANG KAPELLESTRAAT)4 Trio Triest
Smartlappen met een knipoog, voor een 
lach en een traan • levenslied

KOFFIE-  EN THEESCHENKERIJ  

DE KEUKEN VAN TANTE CAKE19A
 Hemel en Hel

Polderfado vol levenslust en  
liefdesleed • levenslied

 

WOONKAMER VAN IJSSELSTEIN23 Alles doet ertoe
Liedjes voor een winterse avond en een 
warm hart • levenslied

vingerhoekhof
HEEREN VAN DE WIJN19L Irrelephant
Wegdromen bij kabbelende loopjes  
en warme stemmen • jazz

 

WERELDWINKEL7A Sprookje uit Cambodja
Voor het eerst kerstmis thuis • vertelling

LA COSINA8 Navidad Flamenco
Spaanse Flamenco in een Spaanse 
 keuken • wereldmuziek

 

14 Othello
Het tragische verhaal van Shake speare 
over de zwarte prins Othello in 
10 minuten • theater   

19 Licht in de Donkerstraat
Kleinkunstenaar Meike Veenhoven 
brengt kleine liedjes met een groot hart 
• kleinkunst

37 Close to you
Beleef de stem en de ster van Karen 
Carpenter opnieuw • band

voorstraat
BROERE CATERING14 The Radiance
Melodieuze Britpop met folkloristische 
invloeden  
• band   
RESTAURANT ROOD42 horeca  

schuttersgracht
OP STRAAT  Cabrales
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 - 21.00 UUR

Filmische kerstklanken met saxofoon-
orkest Cabrales • straatmuziek

OP STRAAT  Hoetetoeters
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Kerst met de Hoetetoeters • straatmuziek

havenstraat

3 Rozella en Vieve
Mooie warme dekenliedjes 
• muziektheater

18 Navidad Flamenco
De muziek met zijn Moorse wortels, 
die het kloppend hart van Zuid Spanje 
is gebleven • wereldmuziek

YOGASTUDIO TANITHA2o  Muziek uit de Oriënt en kleurrijke 
Poëzie
Koerdische muziek over alle grenzen 
heen van de gebr. Goran • wereldmuziek
Azar Tishe uit Iran draagt haar kleurrij-
ke gedichten voor • poëzie

24 Het kleine Kerstklokje
Hoe het kleinste klokje een grootse 
kerst beleefde • vertelling

28 DoReMiMol
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 - 21.00 UUR

Fluitkwartet met sfeervolle oude kerst-
muziek • muziek/klassiek

28 Flauti di Vleuti
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Een fluitkwintet voor de Sterrennacht 
• muziek/klassiek

30 Een Russisch sprookje
Carla Huisman bezorgt u een Russische 
winteravond • vertelling

50 Kameleon
Petite, een kleine kameleon, zoekt en 
vindt. Haar is reis alles behalve saai 
• vertelling

walstraat

6  Coal.2
Open atelier van Wim van Sijl 
• beeldende kunst

RIVERS KOFFIE horeca  

walkadehavenstraat 
OP STRAAT Ganzenfanfare
Historisch IJsselstein herleeft met de 
ganzenhoeders • straattheater

walkade
MUSEUM IJSSELSTEIN/MIJ2-4 Winter Wonderland
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 - 21.00 UUR

Sfeervolle liedjes met Floor en Juul 
• musical   
MUSEUM IJSSELSTEIN/MIJ2-4 Bach inspireert Ysaye
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Twee vioolsonates gespeeld door  
Pieternel Tils • muziek/klassiek  

1 Macrocosmos
Andreas Metzler en Thomas Hilbrandie 
spelen stoere jazz • muziek/klassiek

PLANTSOEN Wie is de Minotaurus?
Een spannend verhaal over een stoere 
prins, een knappe prinses, een labyrint 
en een wrede koning  
• vertelling  
PLEIN18 Dickens Unexpected
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 - 21.00 UUR

Peppers neemt u mee naar de tijd van 
Dickens met sfeervolle kerstliederen 
• zang  
PLEIN18 Fun Unlimited
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Popkoor Fun Unlimited zingt  
sfeervolle kerstliederen • zang  

21 Songs to Soothe
Pieke Joue & kompanen brengen 
gloedvolle songs uit de pen van Pieke 
• singer songwriter

22 Uit een verhaal van elders…
Het wonderbaarlijke van een geheim-
zinnig jaargetijde • poëzie en muziek

24 Stabulum
Klank en kleur, recht uit het hart 
• muziek

35 Een schitterend isolement
Hoe een familie door de tijd vergeten, 
opnieuw wordt gevonden • vertelling

DANSINSTITUUT DOLSTRA36 New Signature
Stijlvol de kerstdagen tegemoet met 
Dansinstituut Dolstra • dans

41 Wolven in de kerstnacht
Een spannend verhaal over een 
sledetocht en kerstcadeaus • vertelling

49 Vrolijke warme winterklanken
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 - 21.00 UUR

Gemma Habers en Gerry Muskens 
spelen Quatre mains • muziek/klassiek

49 Tot hier en verder
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Wieger brengt Nederlandstalige 
Folkmuziek • singer songwriter

61 Het meisje met de zwavelstokjes
Het mooiste en tragische kerstverhaal 
• vertelling

48 Oorproeven met Duo Colori
Jeroen Salm en Lieselot Toorop verras-
sen op klarinet en fagot • muziek/klassiek

58 De enige echte Laterna Magica
Toverlantaarn vertellingen uit tijden 
van weleer • toverlantaarns

60 Strings and fire
Andrew Reynolds speelt vurige 
popsongs • singer songwriter

DE WINDOTTER,  KORENMOLEN73 De Gelaarsde kat
Wie niet sterk is, moet slim zijn.  
Het verhaal van de kat en de arme 
 molenaarszoon • theater

THEEHUISJE73  Belofte van de vioolspeler
Een feelgoodverhaal voor de lange 
avonden • vertelling

MOLENPLEINTJE73  Horeca  
DE SOEPBUS

Gratis proeven van soep ‘als uit eigen 
keuken’.  Horeca  

doelenstraat
LUNCHROOM ZOLEKKER10 Per Fumum (live)
Samuel Alencar Rodriques brengt god-
delijke dansmuziek • singer songwriter

 

molenstraat 
5, 7, 9 Wat je ziet ben je zelf

Gebruik je verbeelding bij deze film-
beelden uit de jaren ’70 • film

mariënstein
ZORGCENTRUM MARIËNSTEIN14 Een swingende kerst gewenst
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.45 - 20.30 UUR UUR

Jong danst voor Oud in zorgcentrum 
Mariënstein, en iedereen is welkom! 
• dans  

utrechtsestraat
HISTORISCH STADHUIS79 Christmas lightning
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 - 21.00 UUR

Vrouwe IJsselstein swingt en bliksemt 
zoals we van hen gewend zijn  
• zang

  
HISTORISCH STADHUIS79 Tango Trio Tangata
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

De Argentijnse Tango en de 
Bandoneon, doen de winterkou 
verdwijnen • wereldmuziek

  

TOON62 Warme winterse klanken
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Blazerskwintet Vijfgestreept in prachti-
ge harmonieën • muziek/klassiek

PIZZERIA PICCOLA ITALIA54 horeca
 

RESTAURANT STAFILI48 horeca
 

CHOCOLATERIE KAATJE & CO57 horeca
 

43 De prinses die verkikkerd was
Een hilarisch sprookje met onverwach-
te wendingen • theater

36 La Primavera
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 20.30 - 22.30 UUR

Kerstengelen brengen hemelse klanken 
voort • muziektheater

 

20 De prinses op de erwt
Citybed biedt u voor het 10e jaar de 
klassieker van het meisje dat op een 
stormachtige nacht aanwaaide • theater

18 Os en ezel zetten de kerstboom
Na een dag hard werken ziet Os dat de 
kribbe is verwisseld voor iets vreemds… 
• theater

16 Zo Mooi
Zomokunst en atelier ter bezichtiging 
• beeldende kunst

14 A six strings orchestra
Silvan de Smit neemt u mee op een 
muzikale reis • wereldmuziek

9 Roodkapje
Een eigentijdse versie van een oud 
sprookje • theater

7A Floating lights
Verbazingwekkende goocheltrucs 
• goochelaar

LEUT KOFFIE  Horeca
 

5 Moving hands
Robert Buisman speelt swingende 
 gitaarstukken • muziek/klassiek

2 Sneeuwwitje
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie 
is de mooiste... • theater

  

kwartier 4
Het Gildenkwartier
OP STRAAT De zingende nonnen
Theatergroep de Schakel laat zien 
dat ook nonnen van deze tijd zijn 
• straattheater

OP STRAAT Sterrenkijken
Wat staat er in de sterren geschreven? 
En welke ster zou u het liefst 
omarmen? • straattheater

ijsselstraat
BRANDSPUITHUISJE2 Kingsdish
Muzikaal verhaal in net prachtige 
Brandspuithuisje • vertelling en  
muziek  

9 Nacht in het poppenhuis
Schimmenspel van Thé Tjong-King 
& Anna Woltz, door Nicole en Berna 
• vertelling

De voorstellingen starten om 
19.30 u en eindigen om 22.30 u, 
tenzij anders aangegeven.

officiële
opening

overtoom, hoge biezen, 
schuttersgracht,  
weid straat, klooster
straat, kronenburg
plantsoen, kasteelpark

  La Grande Parade
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 18.30 - 19.00 UUR

Sprookjesachtige optocht met dansers, 
zangers, muzikanten, steltlopers, ac-
teurs én Laterna Magica’s 

 kasteelpark
  Openingsvoorstelling;  
 Laterna Magica

LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.00 - 19.30 UUR

In een grootse, zinnenprikkelende 
opening laten IJsselsteinse arties-
ten de magische betekenis van de 
kunsten ervaren. Gratis kaarten voor 
zitplaatsen zijn te verkrijgen bij de kassa 
van het Fulcotheater vanaf 22 november 
2018. (openingstijden Fulcotheater.nl)


