
PROGRAMMA
KOEN & MAT
14:00 - 15:00 uur & 16:20 - 17:00 uur

Deze Tilburgse tweeling zijn echte muziekliefhebbers. Al vanaf hun zevende gaan 
ze naar festivals en concerten en spelen ze verschillende muziekinstrumenten. 
Ook hebben ze een band waarmee ze zelfs al eens in 013 hebben mogen 
optreden. Maar tijdens Passage Theater gaan ze back to back dj’en en laten ze 
hun favoriete nummers horen, van hiphop en soul tot pop en rock.

ERIK BERKEY
14:30 - 14:50 uur

Erik Berkey is een multidisciplinaire artiest. Vuur is één van z’n mediums, die 
de diepgewortelde menselijke angst voor vlammen uitdaagt, in verschillende 
soorten en maten. Geboren en getogen in Zweden, is Berkey naar Nederland 
gekomen om podiumkunsten te studeren op Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten. Laat je meeslepen tijdens het warme optreden bij Passage Theater.

SAM GROENENBERG
15:00 - 15:20 uur

Op z’n achtste verjaardag kreeg Sam zijn eerste gitaar en ging hij op gitaarles. Dit bleek 
een schot in de roos, want hij vond gitaar spelen al snel het leukste wat er was en hij 
bleek er ook talent voor te hebben. Maar hij is er duidelijk in; hij is geen zanger die gitaar 
speelt, maar een gitarist die ook zingt! Zijn droom? De beste gitarist van Nederland 
worden. Tijdens Passage Theater deelt hij zijn bijzondere voorkeur voor jaren ’60 en ’70 
muziek met het publiek, tijdens een optreden met klassieke hits op de gitaar. 

CLAIRE, CHIARA, FLOOR & ROMÉE
15:30 - 15:50 uur

Claire Peters (17), Chiara Engelen (18), Floor van der Heijden (18) en Romée 
Kuijten (17) zijn vier studenten van de theater/muziek opleiding van ROC Tilburg. 
Tijdens hun optreden bij Passage Theater laten zij je met hun act genieten van 
alle vier de seizoenen! Laat je door prachtige zang en dans meevoeren.

FUNKY NOA & FRIENDS
16:00 - 16:20 uur

Noa Paulisse is net begonnen aan de Rockacademie en heeft nu al een leuk 
jong en fris funk/soul bandje. Tijdens het Passage Theater zullen ze eigen 
nummers en ook covers spelen. 


