
JUBILEUMKRANT

Het Beauforthuis bestaat 25 jaar. Wie had ooit 
kunnen denken dat zoveel bijzondere artiesten hier 
een thuishaven zouden vinden. En dat gaan we 
vieren! Te beginnen op 2 juni, de dag waarop het 
Beauforthuis precies 25 jaar geleden officieel werd 
geopend. Iedereen is welkom op dit feest. En houd 
ons in de gaten: er gaan nog veel meer feesten 
komen, eindigend in de zomer van 2016 met een 
festival. En er zijn bijzondere acties van vrienden, 

artiesten en bands om te zorgen dat het Beauforthuis 
ook de komende 25 jaar mee kan: ze treden gratis op, 
zodat van de opbrengsten de theaterfaciliteiten 
kunnen worden vernieuwd. Niemand minder dan 
Youp van ´t Hek heeft het voortouw genomen om 
geld in te zamelen voor de renovatie van ons 
monumentale kerkje. Kortom, we vieren feest en 
spannen ons tegelijkertijd in voor een solide 
toekomst van het Beauforthuis. Wees welkom! 

Een jaar lang feest Iedereen welkom op di 2 juni

Openingsfeest 
Jubileumseizoen

Carel Kraayenhof, 
Ernst Jansz, 
Jan Akkerman

Jubileumgeschenk en 
het Comité Lang Leve 
Beauforthuis

PROGRAMMA

16.00-23.00:

20.00-22.00 

Live muziek in de tuin, met eten en 
drinken van Franklins Frietkraam, 
Daans Droomcamper en La Collina’s 
Pizzaoven 

Gratis concert van The New Cool 
Collective o.l.v. Benjamin Herman 

Met dank aan Stichting Austerlitz Samen

25x25 jubileumconcerten

Dit is een speciale uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Beauforthuis. De Jubileumkrant 
verschijnt in het seizoen 2015-2016 op onregelmatige basis. JUNI 2015 - Editie 1

25/5: € 38.000
14/5: € 36.500
9/5:   € 35.500
5/5:   € 31.500
18/4: € 26.000
29/3: € 22.000

Youp van ‘t Hek
In actie voor Beauforthuis

Het dak van het Beauforthuis moet worden gerestaureerd en ook 
de klokkentoren en het hout en metselwerk moet worden aange-
pakt. Ook de komende generatie van artiesten en bezoekers 
moet immers genieten van het Beauforthuis. Daarom zoekt 
Youp 100 mensen die elk € 1.000,- schenken. Dit mag ook in 5 
jaarlijkse termijnen en, niet onbelangrijk: de fiscus betaalt flink 
mee via de Geefwet. Speciaal voor deze Club van 100 komt 
Youp optreden, op dinsdag 5 januari 2016. Geen try-out, maar 
een volwaardige show. Of de show een speciaal tintje krijgt? 
‘Als je dat wilt weten moet je echt duizend euro betalen,’ aldus 
Youp. www.beauforthuis.nl/youp 

>> Doe je mee met Youp om ons monumentale pand een gezonde 
toekomst te geven? Lever dan het inschrijfformulier op de achterzijde in

Kom komend seizoen genieten 25 feestelijke concerten 
van artiesten van het eerste uur. In de zomermaanden 
concerten van Ernst Jansz (24 juli), de Martijn Schok 
Boogie Woogie & Blues Band (8 augustus), Flairck & 
Basily (19 augustus) en Jeroen van Veen & Mike del 
Ferro (20 september). 

Daarna volgen optredens van o.a. Jan Akkerman (15 
november), er is een Oudejaarsconference van Vincent 
Bijlo (30 december), Carel Kraayenhof treedt op met Juan 
Pablo Dobal (26 januari) en Jan Rot viert 10 jaar 
Mattheuspassie (20 maart). Speciaal voor het jubileum zal 
Robert Jan Stips integraal het werk van Supersister 
spelen. Hans Dulfer & Armand luisteren speciale edities 
van de 33+ en Vinyl Dansfeesten op. 

De opbrengst gaat naar de aanschaf van een nieuwe licht- 
en geluidsinstallatie, theaterstoelen en de Faziolivleugel. 
Zodat de volgende lichting artiesten ook kan genieten van 
het mooie Beauforthuis. 

>> Lees achterop het complete programma

Woudenbergseweg 70
3711 AB Austerlitz

www.beauforthuis.nl

Een aantal enthousiaste vrienden heeft het Comité 
Lang Leve het Beauforthuis opgericht om dit jubileum te 
vieren én het Beauforthuis een jubileumgift aan te bieden, 
waarmee een solide basis voor een gezonde toekomst kan 
worden gelegd. Te beginnen bij de 25x25 jubileumconcer-
ten en de actie van Youp van ‘t Hek. Je kan ook een zelfge-
kozen donatie doen. Stort deze op 
NL09 RABO 03852 212 31, tnv het Beauforthuis.  

Comité Lang Leve het Beauforthuis:
Hannelore Cator, Jan Cremer, Thea Goes, Erik Hendriks, 
Dennis Struis en Lidwien Vork en Jennie Duif namens 
het Beauforthuis.

Comité van Aanbeveling voor het Beauforthuis: 
Bert van den Brink (pianist) 
Migchel Dirksen (directievoorzitter Rabobank 
Utrechtse Heuvelrug) 
Ronald van der Giessen (directeur Oranje Fonds) 
John Halmans (oud-directeur Gulpener Brouwerij) 
Joke Leenders (oud-wethouder Cultuur te Zeist) 
Jan Diek van Mansvelt (voorm. Bijz. hoogleraar 
alternatieve landbouw Wageningen) 
Eric Vaarzon Morel (gitarist) 
Sander van Rhijn (oud-notaris Zeist) 
Jacqueline Rijsdijk (commissaris bij o.a. 
VU/VUMC, Royal COSUN en Triodos Fair Share 
Fonds) 
Manja Smits (harpiste) 
Erik Visser (Flairck) 
Daniël Wayenberg (pianist)

De eerste sponsors hebben zich gemeld: 
Gulpener, Stichting Austerlitz Samen, Gemeente 
Zeist, Groene Winkel, Kolthof Tuinen. Wie volgt?
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Voor veel artiesten was het Beauforthuis de afgelopen 25 jaar een inspirerende thuishaven. Zo'n plek 
gunnen zij ook de nieuwe lichting podiumkunstenaars. Daarom komen 25 van deze artiesten en bands 
dit jaar voor niks optreden. Kaartjes kosten 25 euro per stuk. Zo dragen zij èn u als bezoeker samen bij 
aan de aanschaf van een nieuwe licht- en geluidsinstallatie, theaterstoelen en een nieuwe concertvleu-
gel. En maken we het Beauforthuis klaar om de volgende generatie artiesten te ontvangen. 

In dit jubileumjaar de bijzondere voor-
stelling Buren. Buren is het waargebeurde 
verhaal van de socialistische schrijver 
Herman Heijermans. Toen hij in 1903 aan 
zijn meest beroemde stuk ‘Op hoop van 
zegen’ werkte, werd zijn concentratie 
hevig verstoord door de zangoefeningen 
van de bovenbuurvrouw .
Als tegenactie huurde hij in de Jordaan 
een groot draaiorgel. Toen zelfs dat niet 
hielp, probeerde hij haar uit te roken. Zij 
op haar beurt gaf een recital voor een 
massa vrienden, die de kalk van Heijer-
mans’ plafond dansten. Die spande een 
proces aan, dat tenslotte geschikt werd. In 
deze eenakter vinden we het allemaal 
terug, inclusief harmonium. 
Het publiek krijgt een prachtig toneelstuk 
te zien, omringd door muziek en met een 
inkijkje in het wel en wee van een 
amateurkoor. 

In dit jubileumjaar natuurlijk extra aandacht voor nieuw talent. Daarom starten 
we 'De MuziekStudio'. Mathijn den Duif, liedjesschrijver, producer en 
medegrondlegger van Kytopia nodigt muzikanten uit om in de MuziekStudio 
hun meest dierbare en nog niet eerder gespeelde muziek te laten horen. Zes 
zondagmiddagen staan in het teken van een ontmoeting tussen luisteraars en 
artiesten. We starten op zondag 27 september om 14.00 uur. Wees welkom!

 

 

 

 

 

 

din 2 JUN '15 20.00
GRATIS OPENINGSFEEST JUBILEUM -
met The New Cool Collective
Vanaf 16 uur live muziek in de tuin, eten en drinken
van Franklins Frietkraam en Daans Droomcamper en
om 20 uur feest met de New Cool Collective.

vrij 24 JUL '15 20.15
ERNST JANSZ - De mooiste liedjes
Ernst verrast met het mooiste van CCC Inc en Doe
Maar èn van zijn latere solowerk zoals Molenbeekstraat
en Dromen van Johanna.

zat 8 AUG '15 20.15
MARTIJN SCHOK BOOGIE WOOGIE
Boogie woogie en blues pianist van wereldformaat
speelt met zijn band.

woe 19 AUG '15 20.15
FLAIRCK & BASILY
Natuurlijk speelt Flairck in deze serie, en ze nemen
Basily mee, de muzikale sinti -zigeunerfamilie

zon 20 SEP '15 17.30
2 vleugels: JEROEN VAN VEEN & 
MIKE DEL FERRO
Minimal music, jazz en klankimprovisaties smelten
samen tot een nieuwe muziekstroom

zon 11 OKT '15 12.00
KINDERMEESPEELTHEATER 
ROODKAPJE 3+
Kinderen mogen zelf meespelen in de 
voorstellingenvan Alweer Zondag. De rol van 
Roodkapje, grootmoeder, de wolf, de jager...

zon 11 OKT '15 17.30
HARRY SACKSIONI
Ridder en Edison-winnaar Sacksioni, meermaals
uitgeroepen tot de Beste Akoestische gitarist 
van de Benelux, speelt solo.

vrij 30 OKT '15 20.15
HANS DULFER - special guest 
VINYL DANCEPARTY
Hans Dulfer is special guest op de inmiddels 
roemruchte Vinyl Dance Party, die hij 
vanavond opswingt met zijn sax!

vrij 13 NOV '15 20.15
Dorine Wiersma - D&A
Zingend, gitaarspelend en met lichte spot vertelt 
zij de verhalen van haar aan- en bloedverwanten.

zon 15 NOV '15 17.30
JAN AKKERMAN & BAND
Een van de meest gerespecteerde gitaristen van zijn
generatie, natuurlijk befaamd door Brainbox en Focus.

zon 22 NOV '15 17.30
ERIC VAARZON MOREL, LEONI JANSEN
& JESSE VAN RULLER
Flamencogitarist Eric Vaarzon Morel, jazzgitarist Jesse
van Ruller en zangeres Leoni Jansen gaan samen het
muzikale avontuur aan.

woe 30 DEC '15 20.15
VINCENT BIJLO - Oudejaarsconference
De cabaretier, schrijver, columnist en muzikant viert
op geheel eigen wijze het einde van het jaar.

zon 10 JAN '16 17.30
SHTETL BAND AMSTERDAM - Klezmer
Een ongekend krachtige en gevoelige mix van heel
oude en heel nieuwe klezmer-muziek.

zat 16 JAN '16 20.15
TANGO & CUBA - Juan Pablo Dobal &
Ramon Valle
Twee Latijns-Amerikaanse pianovirtuozen verenigen
Argentinië en Cuba, tango en latin op de twee vleugels.

zon 17 JAN '16 17.30
ERIC VAARZON MOREL
Duizend en één Nacht
Flamencogitarist Eric Vaarzon Morel en gasten laat
horen hoe zijn muziek óók zijn oorsprong vindt in de
Arabische wereld.

zon 24 JAN '16 17.30
JEROEN ZIJLSTRA
De voormalige Noordzeevisser met zijn ruige en toch zo
gevoelige stem verovert de harten met zijn eigen liedjes
en chansons van o.m. Shaffy.

din 26 JAN '16 20.15
CAREL KRAAYENHOF & JUAN 
PABLO DOBAL
Bandoneonspeler Kraayenhof en pianist Dobal brengen
Argentinië naar Nederland in een concert met improvisatie,
passie en natuurlijk Piazzolla

zat 30 JAN '16 20.15
ARMAND & HAPPY HIPPIES 
- special guest 33+ Danceparty
De man van ‘Ben ik te Min’, met de flowerpower band
te gast op de enige echte 33+ Danceparty.

zon 7 FEB '16 17.30
ROGIER PELGRIM & ANKE TIMMER
Dubbelconcert van Anke Timmer uit Zeist en Rogier 
Pelgrim (Finalist Beste Singer-Songwriter van Nederland)

zon 13 MAA '16 17.30
ALEX ROEKA
Een avond vol melancholie van de winnaar van de
Annie M.G. Schmidt prijs. Doorleefd en hartverwarmend,
met dank aan een rijk verleden van kostscholen
en varen op zee.

zon 20 MAA '16 20.15
JAN ROT - 10 jaar Mattheuspassie
Jan Rots hertaling van de Matthäus Passion ontving ook
uit klassieke hoek veel lof. Nu, tien jaar later, brengt hij
een ode aan dit magistrale werk.

zon 3 APR '16 17.30
SUPERSISTER INTEGRAAL op 3 vleugels
Robert Jan Stips speelt 3 Supersister LP’s op 3 vleugels.

zon 10 APR '16 17.30
EDE STAAL IN HET LIMBURGS
Paul van Loo & Ivo Rosbeek
De muziek van de beroemde Groningse troubadour
verliest ook in het Limburgs niets aan kracht en
schoonheid.

zon 15 MEI '16 17.30
HISTOIRE DE TANGO - Manja Smits
Internationaal gevierd harpiste Manja Smits gaf ooit
het allereerste concert in het Beauforthuis. Nu verzorgt
zij samen met een fluitist een programma rondom
Piazzolla.

zon 22 MEI '16 17.30
HENK HOFSTEDE (THE NITS)
Nits-voorman Hofstede speelt eigen liedjes en songs
van o.a. Cohen en Dylan.

om ons monumentale pand een 
duurzame toekomst te gevenIK DOE MEE MET YOUP 

om ons monumentale pand een duurzame toekomst te geven 
 

Naam en voornamen: ...................................................................... (eventueel bedrijfsnaam noemen) 

Adres: ......................................................... Postcode en woonplaats: ........................................ 

Telefoon: .................................................... E-mailadres: ............................................................ 

SCHENKEN IN ÉÉN KEER
 IK SCHENK € 1.000 EN ONTVANG 1 

ENTREEKAART VOOR YOUP VAN ’T HEK OP 

DINSDAG 5 JANUARI 2016* 

 MIJN PARTNER EN IK SCHENKEN € 1.500 EN 

ONTVANGEN 2 ENTREEKAARTEN VOOR YOUP 

VAN ’T HEK OP DINSDAG 5 JANUARI 2016* 

 

SCHENKEN IN VIJF TERMIJNEN 
 IK SCHENK VIJF JAAR LANG € 200 EN ONTVANG  

1 ENTREEKAART VOOR YOUP VAN ’T HEK OP 

DINSDAG 5 JANUARI 2016* 

 MIJN PARTNER EN IK SCHENKEN VIJF JAAR LANG  

€ 300 EN ONTVANGEN 2 ENTREEKAARTEN VOOR 

YOUP VAN ’T HEK OP DINSDAG 5 JANUARI 2016* 

* LET OP: bij meer belangstelling dan plaatsen, worden kaarten verstrekt op volgorde van betalingsontvangst. 
Wilt of kunt u niet naar Youp, maar wilt u wel bijdragen? Meld dit dan hieronder bij vragen/opmerkingen. 

 

 

Ruimte voor vragen/opmerkingen: 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

ondertekend te: datum: 

naam: handtekening: 

 

Wij danken u zeer voor uw gulle bijdrage! Zie ook www.beauforthuis.nl/youp 
 
Stuur dit formulier naar Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz, per mail naar 
jubileum@beauforthuis.nl of lever het in aan de bar. Wij nemen daarna contact met u op.  

 

In het kader van de Geefwet mag ik dit bedrag met 125% aftrekken. Bij een periodieke gift geldt 
geen drempel. Voorbeeld bij schenken in vijf termijnen van jaarlijks € 200: 
Die € 200 mag u verhogen met 25% = € 250. Dit bedrag levert een belastingvoordeel op. Bij het 
tarief van 42% is het belastingvoordeel € 105. Dit betekent dat de gift van € 200 u jaarlijks maar  
€ 95 ‘kost’ (€ 200 - € 105). Zie ook www.anbi.nl/culturele-anbi of neem contact met ons op voor 
nadere uitleg. 
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Theatergroep Bij de Buren en zangkoor Cantiamo Austerlitz

Buren - Herman
Heijermans

De MuziekStudio

Kaarten voor de 25x25 Jubileumconcerten kosten €25 www.beauforthuis.nl

25x25 JUBILEUMCONCERTEN

Buren speelt op 29/10, 30/10, 31/10 , 1/11, en 21/11


