
kwartier i
De Paleizen van de Muzen

overtoom
OP STRAAT Overtoomse klanken
Op feestelijke kerstmuziek varen we 
naar de Overtoom • fanfare

OP STRAAT  Een kiekje met de Kerstman
Maak een Selfie met onze enige echte 
kerstman • theater

BIBLIOTHEEK -  SOUTERRAIN7  Jan Klaassen en de gestolen 
kerstballen
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.00 - 21.00 UUR

Wanneer een boef de gouden en zilveren 
kerstballen van Jan en Katrijn steelt, 
dreigt het kerstfeest in duigen te vallen 
• theater

BIBLIOTHEEK7 De wereld tussen sterren
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.00 - 21.30 UUR

Met de kinderen en jongeren van 
theatergroep Kwibus mee door de 
Sterrennacht • musical  
BIBLIOTHEEK7 Turkish Delight
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.30 - 22.30 UUR

Kleurrijke folklore uit Turkije • dans

RABOBANK5 Othello; de Moor van Venetie.
Een tragedie van Shakespeare, over 
liefde, jaloezie en een multiculturele 
samenleving in 10 minuten • theater  
FULCOTHEATER -  FOYER3  Sprokkeltime, and the living is 
easy
Swingend jong talent maakt samen 
sterrenstof. Yes we can fly!  
• muziek/jazz  

FULCOTHEATER -FILMZAAL3  What stays when the lights go 
out?
De filmbeelden en zang van Renske 
Taminiau en de zeldzame Dulcitone 
scheppen een sprookjesachtige muzika-
le voorstelling • kleinkunst   
GEMEENTEHUIS (BOVEN) -  RAADZAAL1 Stargazers
We kijken naar de sterrenhemel en 
vragen ons met ontzag af wat zich 
daarboven afspeelt. • dans   
GEMEENTEHUIS (BOVEN) - BURGEMEESTER-
KAMER1 Kees en de aap
Weet u waarom IJsselsteiners eigenlijk 
Apenluiers heten • vertelling  
GEMEENTEHUIS -  ONTVANGSTHAL1 Wintertime with Dutch Pride
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 -21.00 UUR

De dames van Dutch Pride zingen in de 
sterrennacht • zang  
GEMEENTEHUIS -  ONTVANGSTHAL1 Christmas Lightning
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Vrouwe IJsselstein Swingt en straalt, 
zoals we van hen gewend zijn • zang 

kwartier 2
Het Heilige Hoekje

st nicolaasstraat

1 Recht of Averecht
Acteur Chris Boots geeft u een dilemma 
mee • theater

NICOLAAS BASILIEK12  Playing and singing the Stars 
from Heaven
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 -21.15 UUR

Houtens Kamerkoor Rondo en het 
Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest 
NAS • orkest en zang  
NICOLAAS BASILIEK12 Kerst met Excelsior
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.15 -22.30 UUR

Koperen kerstklanken door jubilerend 
fanfareorkest Excelsior • fanfare  
NICOLAAS BASILIEK12 IJsselstein bij nacht
Beklimming van de toren en dak van 
de Basiliek • te bezichtigen   
PASTORIE BASILIEK12  Het mysterie van  
Maria van Eiteren
De legende van Maria van Eiteren 
opnieuw verteld • theater  
schapenstraat

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

benschopperstraat
CHOCOLATERIE ZUCCOTTO12 horeca  

17 Het noten boek
Historische piano in sfeervolle boek-
handel Logica • muziek

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

MARCUS KOFFIE37A horeca  
DE WAAG41 Heksenwaag
Bent u al eens gewogen en wat als u te 
licht bevonden wordt? • theater

RESTAURANT DE KLOOSTERTUIN43 Tuti Saxi
Feestelijke en swingende wereldmuziek 
• wereldmuziek   Imagine
Sfeervolle popsongs van alle tijden 
• popmuziek

weidstraat
BAR BRASSERIE JORIS6 Winters vuur
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 -21.00 UUR

De vurige Tzigane van Maurice Ravel 
vertolkt door IJsselsteins veelbelovende 
violiste • muziek/klassiek   
BAR BRASSERIE JORIS6 Classic Jazztet
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Sfeervolle jazz en nostalgisch klassiek 
door het Classic Jazztet • jazz  
RESTAURANT 15601 horeca  
RESTAURANT BURGERS AND PANCAKES12 horeca  

kloosterhof

19 American journey
Amerikaanse Folk muziek met Ierse 
roots • muziek/Folk  

kloosterstraat

3 Repelsteeltje
Niemand weet, niemand weet, dat ik… 
• theater

4 De kleren van de keizer
Een eigentijds verhaal over ijdelheid 
• theater

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

kronenburgplantsoen

28  Het meisje met de zwavelstokjes
Een beroemd winters sprookje dat je 
laat rillen • vertelling

36 Christmas Kitchen Poëtry
Kees Keukens draagt muzikale gedichten 
voor uit eigen keuken • poezie

40 Journey through the Dead Valley
Silvan de Smit en Iasonas Daskalakis 
nemen u mee op reis • muziek/klassiek

44 Bevlogen
De ster van deze Engel schijnt niet 
meer… Een stralende monoloog door 
actrice Cathelijne van Hoek • theater

kwartier 3
Het NotabelenPlantsoen

kronenburgplantsoen
OP STRAAT Les dames de Roccoco
IJsselsteinse schonen uit de zeventien-
de eeuw raken met u aan de praat op 
straat • straat theater

VAN KERK TOT KERK  Met de Diligence over het 
Kronenburglantsoen
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

OP STRAAT:  LEUT KOFFIE horeca  
OP STRAAT:  POFFERTJESTENT Klanken van koperen engelen
Fanfare Amicitia brengt muziek en 
warme poffertjes op deze kerstavond 
• harmonie

KASTEELTOREN9 Krijger
De nachtelijke kasteeltoren herbergt 
de spannende wezens van kunstenaar 
Mathieu Klomp • beeldende kunst   

12J Chansons de Noël
Jet Stam en Guido van de Meent laten 
het chanson van Ramses herleven 
• chanson

5 Sing4Fun, sing for snow
Sing4Fun laat sneeuwvlokken  dansen 
in de verlichte tuin • zang  

5 Licht op de Donkerstraat
Kleinkunstenaar Meike Veenhoven 
brengt liedjes met lichtvoetige melan-
cholie • kleinkunst

10 In diesem Lande und in dieser Zeit
Het Eisler Trio brengt weemoedige 
liederen uit het Interbellum 
• klassiek   
OUDE NICOLAASKERK2 Sprokkelcarols
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 -21.00 UUR

Prachtige Carols door het IJsselsteins 
Kamerkoor • zang  
OUDE NICOLAASKERK2 Wandel in het licht
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

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

2 Rapunzel bespeelt de klokken
In de toren opgesloten en een vlecht zo 
lang zodat… • carillon

ISSELWAERDE -  RECREATIEZAAL3 Sterrenguldens
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 -21.00 UUR

Een onbekend maar prachtig  sprookje 
van Grimm door de kinderen van 
Kwibus • theater   
ISSELWAERDE -  RECREATIEZAAL3 Miete
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Theatergroep Kwibus zingt opnieuw 
liedjes uit de musical Miete over de 
geschiedenis van IJsselstein 
• musical   
OP STRAAT Riverstone music on route
Roots muziek, een mix van Folk, 
Blues en meer uit de six-en seventies 
• muziek/folk

1 Niet van de koude grond
Originele composities van Thijs 
 Visscher en zijn band • jazz

kapellestraat
KOETSHUIS -  HOEK KAPELLESTRAAT8 Pinokkio
Wie houdt van je als je niet van vlees 
en bloed bent? • theater

kerkstraat

2 Hartverwarmend snarenspel
Jonge harpist Joost Willemze bespeelt 
straks de grote podia, maar nu nog 
in de mooiste huiskamer van de stad 
• muziek/klassiek

27 Turandot
De hilarische Soapera over de kille 
Turandot die met moeite haar hart 
verliest • theater

KOFFIE-  EN THEESCHENKERIJ  
DE KEUKEN VAN TANTE CAKE19A DJ Bakplaat
DJ Bakplaat draait nostalgische kerst-
plaatjes bij Tante Cake • muziek  
vingerhoekhof
HEEREN VAN DE WIJN19L Etivey
Een funky jazzband bij de Heeren 
van de Wijn • band  

17 Het gelijk van de achterkant
Een vrolijk stuk over de mogelijkheden 
van de mens en wat er uiteindelijk van 
terecht komt • theater

7A Juacinta
Een Werelds kerstverhaal • vertelling

TAPASBAR LA COSINA8 Navidad Flamenca
Spaanse Flamenco in een Spaanse 
 keuken • wereldmuziek  
utrechtsestraat
HISTORISCH STADHUIS79 De Chinese nachtegaal
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 -21.00 UUR

Een muziektheatervoorstelling over een 
keizer die alles wilde hebben, gespeeld 
door Lineke Lever en theatermaakster 
Aubrey Snell • muziek/klassiek/ 
vertelling   
HISTORISCH STADHUIS79 Tango Trio Tangata
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 -22.30 UUR

De Argentijnse Tango en de Bando-
neon, doen de winterkou verdwijnen 
• wereldmuziek   

62 De Formica’s
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 -22.30 UUR

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

PIZZERIA PICCOLA ITALIA54 horeca  
RESTAURANT STAFILI48 horeca  
CHOCOLATERIE KAATJE & CO57 horeca  

43 Momenten van leven
Een humoristisch verhaal over de 
 cyclus van het leven • theater

RESTAURANT EDELWEISS36 horeca  
RESTAURANT SUNITA34 horeca  

20 De prinses op de erwt
Citybed biedt u voor het 8e jaar de 
klassieker van het meisje dat op een 
stormachtige nacht aanwaaide • theater

18 Rapunzel
Alexandra Maris speelt de heks in een 
winterse tuin en wie zit daar in de 
toren? • theater

16 Zo Mooi
Zomokunst en atelier ter bezichtiging 
• beeldende kunst

11 John de meeuw
Een verhaal over anders zijn, durven 
vliegen en vrijheid • vertelling

9 Quicoy en de Ongloc
Een spannend verhaal over een klein 
Filipijns jongetje dat een groot monster 
probeert te vangen • theater

7A Floating lights
Onbegrijpelijke, flitsende en hersenkra-
kende goocheltrucs • goochelaar

5 Hamam
De Syrische Adel Nabelsi vertelt een 
humoristisch verhaal uit Damascus 
• vertelling

2 Macrocosmos
Andreas Metzler en Thomas Hilbrandie 
spelen in een herensalon stoere maar 
gevoelige composities • muziek/klassiek

eiteren

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

kwartier 4
Het Gildenkwartier

ijsselstraat

2 KingsStrings
Meerten Huisman bespeelt de 
luit in het prachtige poorthuisje 
• muziek/klassiek  

9 In het poppenhuis
In het poppenhuis komen alle dingen 
tot leven, waar verhuizen ze eigenlijk 
heen? • vertelling

14  Marijke Meu Baronesse van 
IJsselstein
Het ongelooflijke verhaal van Marijke 
Meu in IJsselstein, een tragikomedie 
• theater

19 La Befana
Een klassiek Italiaans sprookje over een 
goede heks en snoepgoed • vertelling

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

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

voorstraat
BROERE CATERING14 One after 909
The Beatles revival: John, Ringo, Paul 
en George back in Starry town  
• band   
RESTAURANT ROOD42 horeca  

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

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

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

19 Moving hands
Robert Buisman speelt swingende 
 gitaarmuziek • muziek/klassiek

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

28 Flauti di Vleuti
Een fluitkwintet voor de Sterrennacht 
• muziek/klassiek

29 Navidad Flamenco
De muziek met Moorse wortels als 
het kloppend hart van Zuid Spanje 
• wereldmuziek

54 Kikker en de vreemdeling
Een beroemd verhaal van Max Velthuijs 
over anders zijn • theater

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

60 In previous chapters
Indie sound van het muzikale duo 
Anne van Laere en James Richter 
• singer songwriter

62 De Wensboom
Een feelgood verhaal voor de lange 
avonden • vertelling

walstraat

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

6  Russian Christmas
Vitaly Sokolovskiy en Alla Gorskaya 
 brengen ons een Russische kerst 
• muziek

RIVERS KOFFIE horeca  
walkade
YSELVAERT RONDVAART4 De Zingende Nonnen
Theatergroep De Schakel laat zien 
dat ook nonnen van deze tijd zijn 
• straatteater

MUSEUM IJSSELSTEIN/MIJ4 The Cristmas Candle
Door het nostalgisch filmorkest en 
de prachtige stem van zangeres Merit 
Veldhuizen • orkest     
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 Burlesk
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Swingende band op het gezelligste 
 binnenplein van de stad • band  

21 A Christmas Special
Singer Songwriter Sam Rodriques ver-
rast in deze sfeervolle fabriekswoning 
• singer songwriter

29 De Betoverde Vis
Een prachtig volksverhaal uit Marokko 
• vertelling

39 Byzanthijnse kerstnacht
Diepe warme mannenstemmen uit het 
verre Oosten • zang

36 The signature of Christmasday
De leerlingen van dansschool Jos 
Dolstra dansen stijlvol de kerstdagen 
tegemoet • dans

40 The Radiance Jukebox
Akoestische pop, het publiek kiest 
• band

49 Cancion
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 -21.00 UUR

Spaanse liederen van Manuel de Falla 
en meer… • zang

49 Vrolijke warme winterklanken
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Gemma Habers en Gerry Muskens spe-
len de piano vierhandig • muziek/klassiek

57 Wolven in de kerstnacht
Een spannend verhaal over een slede-
tocht en kerstcadeaus • vertelling

58 De Victoriaanse Toverlantaarn
Het Circus van weleer komt tot 
leven met de magische Toverlantaarn 
• toverlantaarns

60 Strings and fire
Andrew Reynolds en Wiegert Troost-
weide spelen akoestische popsongs en 
zelf geschreven werk • singer songwriter

DE WINDOTTER,  KORENMOLEN73 De Gelaarde kat
Wie niet sterk is, moet slim zijn.  
Het verhaal van de kat en de arme 
 molenaarszoon • theater  
THEEHUISJE73  Het zaadje dat niet wist wat het 
worden wou.
In het kleinste prieel klinkt het verhaal 
over een nieuwsgierig zaadje. • vertelling

doelenstraat
RESTAURANT ZOLEKKERZOMOOI10  Muziek uit de Orient en kleurrijke 
Poezie
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 -21.00 UUR

De Iraakse gebroeders Goran bren-
gen Koerdische muziek over alle 
grenzen en Azar Tishe uit Iran 
draagt haar sferische gedichten voor 
• wereldmuziek en poezie  
RESTAURANT ZOLEKKERZOMOOI10 Muzikale winterserenade
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 21.00 - 22.30 UUR

Blazerskwintet Vijfgestreept in prachti-
ge harmonieën • muziek/klassiek

benschopperweg
ZORGCENTRUM MARIËNSTEIN14 In de zevende sterrenhemel
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 19.30 - 20.30 UUR

Vier mannen en vier vrouwen in 
close harmony • zang

ZORGCENTRUM MARIËNSTEIN14 Alles doet ertoe
LET OP! AFWIJKENDE TIJD: 20.30 - 21.30 UUR

Liedjes voor een winterse avond en een 
warm hart • zang

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

LET OP: AFWIJKENDE TIJD! 
19.00 UUR, 20.00 UUR 

EN 21.00 UUR

officiële
opening

overtoom
FULCOTHEATER -  THEATERZAAL 3 The Snowman
Jeugdorkest ‘t Jong uit Nieuwegein 
brengt met het Domstad Jeug d-
orkest een sfeervolle klassieker, met 
een prachtige bijdrage van sopraan 
Tamar Niamut • orkest en zang 

OP STRAAT  Mevrouw Klein Sprokkelhorst
Met haar wichelroede en chaperonne 
Lien zoekt mevrouw Klein Sprok-
kelhorst naar onderaardse gangen en 
meer • straatheater


