
 
 
Voor het 3e seizoen op rij, een winterprogramma van evenementen in diverse genres: Concerten, lezingen, 
toneel en zo meer op de zondagmiddag. Wij willen hiermee veel mensen laten genieten van bijzondere 
momenten in onze mooie eeuwenoude kerk.                

De voorverkoop is nu begonnen. 

Kaarten kunt u bestellen via de website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl  daar vindt u ook meer 
informatie. 

Zondag 20 oktober 2019 – De Andersons 

Hier Dooft Niets 
Hartstochtelijk theaterconcert over verwondering met als 
bijzondere gast Dieuwertje Blok 
 
Wat hebben Jan Terlouw, Hanneke Groenteman, Nouchka van 
Brakel, Sjoerd Kuyper, Maartje van Weegen en Hakim Traïdia 
met elkaar gemeen? Allemaal stonden ze in de voorstelling 'Hier 
Dooft Niets' van de Andersons en deelden ze hun verwondering 
en wijsheden . 
Deze middag in Velsen spelen De Andersons hun allerlaatste 
concert van ‘Hier Dooft Niets’. Ze zullen tijdens deze voorstelling 
ook weer een bijzondere gast ontvangen en deze middag is dat 
Dieuwertje Blok.  

 
Dit theaterconcert doet de grootste pessimist weer geloven in het leven. De Andersons bruisen, verstillen, 
ontroeren, passioneren en laten je niet meer los. Ze nemen je mee in een hartstochtelijk en humoristisch 
theaterconcert over opnieuw beginnen en de luiken openen. Met liederen en verhalen vol levenslust, 
liefdeslust en troost trekken ze ten strijde tegen de onverschilligheid. En dat doen ze niet alleen: elke 
voorstelling nodigen ze ook een bijzondere gast uit en deze middag is dat Dieuwertje Blok.  
We kennen haar natuurlijk allemaal als het gezicht van het zeer populaire Sinterklaasjournaal (‘de leukste baan 
van Nederland’), maar ze doet nog veel meer. Naast haar televisiewerkzaamheden speelt ze gastrollen in series 
en theaterproducties, is ze verteller bij kinderconcerten en is ze ambassadeur voor de Hartstichting en 
Vrijwilligerswerk. Als onderdeel van dit theaterconcert zal deze grande dame een persoonlijk inkijkje geven in 
haar wonderlijke wereld, waarin de thema's vrijheid en verwondering een grote rol spelen. 
 
Eerder maakten De Andersons samen met Arjen Lubach de voorstelling ‘Stockholm Sneeuwt’ en brachten ze 
een voorstelling over het leven en werk van Cornelis Vreeswijk. Daarnaast speelden ze als zangers en 
theatermakers in diverse producties (o.a. in ‘Verboden te Lachen’ van en met Herman van Veen en ‘Het 
Vreemdelingenlegioen’). 
 
De pers over de Andersons: 
"Wonderschone liedjes". "Ze zetten iets heel bijzonders op de planken. Conceptueel een vondst en qua acteren 
en zang een topprestatie." "Een warme en overdonderende gebeurtenis." 
 
Je bent gewaarschuwd: De Andersons zijn eropuit om je hart te veroveren en je met nieuwe dromen naar huis 
te sturen! 
 
Kijk voor meer informatie op:www.deandersons.nl 
 

De zaal gaat om 14:30 uur open. De voorstelling begint om 15.00 uur.  
Kosten: € 10,00 inclusief een drankje in de pauze. Kaarten zijn te bestellen bij voorkeur via de 
website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of anders telefonisch 06-18921501.      

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.deandersons.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1_ocn8ezAcr0OR3T3ojopDIr5tBGw-jKGh1VeNmJ9gI9QR42t8e42_Sv4&h=AT2IccvxAzWOKlIUlYBj0wAD6DJAIyz7eR13lMn1jTv0Q54IHafS9BzskLile3i3psf-qO61PWSG-CFSX9JkGGg3GWjh5JK2lTc5U5WyBxmbHuxotfwsAIO6pVeh_yKMObgKuhebazq6-oui8V_PFDs

