
PROGRAMMA
Sam Groenenberg 
16.00 uur & 17.00 uur | FOYER

Al vanaf zijn 8e zingt Sam en begeleidt hij zichzelf op gitaar. Een ware muzikale 
ruwe diamant, blijkt nu op zijn 12e. Nummers van The Beatles en Elvis, maar ook 
eigen werk maken deel uit van zijn almaar groeiende repertoire.

Simon Diepmaat - JAZZ
16.15 uur & 17.00 uur | PIANOBAR

Al eerder trad Simon Diepmaat op in Stadstheater De Boemel. Op JazzFest, 
een mini jazzfestival met prachtige jazzy crooners in een intieme sfeer. Dit keer 
wordt hij begeleid door zijn muzikale maat op de vleugel. Twee heerlijk jonge 
talenten  komt dat zien horen. 

Circus Pinilotta
16.30 uur & 17.15 uur | THEATERZAAL
Twee circusacts van Circus Pinilotta. Dit circus bestaat uit de professionele circus 
artiesten Andre en Lola met jarenlange internationale circus ervaring. Een duo dat 
veel jonge talenten in Brabant begeleidt. Andre is geboren in de Oekraïne, heeft vele 
jaren met het Russisch staatcircus gereisd. Hij heeft o.a. gewerkt als Assistent leeuwen 
dompteur, paarden kaskadur, stuntman te paard, tissue en zwepenact, fakir, clown 
en circus docent. Lola is geboren in Nederland, en heeft gewerkt als, clown, trapeze 
en zwepen act, fakir assistente en circus-docente. Het Passagetheater maakt deze 
middag  extra ruimte voor wat beloftevolle circusacts. 

Bas van der Ven - kleinkunst
16.45 uur & 17.30 uur | PIANOBAR

Prachtige kleinkunstliedjes gelardeerd met mooie verhalen. Daarmee is Bas 
van der Ven op zijn best. Finalist vorig jaar (samen met Lennert Klaui) van het 
Groninger Cabaret Festival, afgestudeerd aan het Koningstheater en nu hard 
aan het werk met zijn studie tot regisseur. Een liefhebber dit Brabants talent.

Fay - zang & viool
17.45 uur | THEATERZAAL

Al jaren schittert Fay in Stadstheater De Boemel. Met een engelenstem, een 
grote muzikaliteit en prachtig vioolspel. Al veel bezoekers bij De Boemel heeft 
ze betovert met mooie ballads. Talent zit in de genen. Met haar virtuose vader 
Rob Grosveld op de toetsen sluit Fay dit jongerenfestival af. En daar is het 
Passagetheater maar wat blij mee.


