Schouwburg Venray
De Schouwburg Venray is eind december heropend. De verbouwing nam enkele maanden in
beslag.

1. Wat vindt u van het resultaat van de onlangs verbouwde
Schouwburg?
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Anders, namelijk:













Binnen deels beter, buiten een kolos, slecht dus
De entree en de foyer is er niwt
Deze week Muk
Er kan niet gesproken worden over beter of slechter, maar een goede binnenhuisarchitect had
voor een deel van het budget van 8 miljoen een fraaier interieur kunnen maken. Zie theaters van
Van de Ende.
Gehandicapten kunnen niet zelfstandig de schouwburg binnen komen , dus een verslechtering .
Eerdere toegang was vele malen beter
Ik heb alleen de foyer gezien, en ik vind dit wel een verbetering.
Mis de hangtafels bij binnenkomst, was prettig mis je op iemand moest wachten
Nog niet geweest
Nog niet gezien
Te lelijk voor woorden; het ziet er uit als een oversized zeecontainer
Wel meer beenruimte maar voor kortere benen is het zitgedeelte te groot
Ziet er goed uit. Ik had een abonnement, maar door mijn zijn, kan ik er nu dit jaar geen gebruik
van maken
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2. Hoe vaak brengt u gemiddeld per jaar een bezoek aan de
Schouwburg?
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Dat is niet in Venray
Buiten de eigen producties uit Venray (Piëlhaas / harmonie ed) nog een paar
theaterbezoeken per jaar
Een keer
Ik vind dat er voor ons als ouderen niet zo erg veel te kiezen is. Voorkeuren
gaan toch uit naar ouderwetse voorstellingen, zoals toneel, conferenciers e.d.
We gaan dit jaar bijv. wel naar Tineke Schouten.
Meestal 1 soms 2x
1x per jaar ongeveer
Geen behoefte aan.
Heel af en toe in het verleden ik vind het geluid veels te hard
Ik geef niet veel om theater of muziek voorstellingen
Mantelzorger te duur
Vroeger wel. nu geen programma,s meer waarin ik nog geinteresseerd ben
Wij gaan de laatste jaren naar theaters in de buurt, tot op 100 km afstand is er
een zeer rijk aanbod, vooral in duitsland
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Ieder jaar worden vele voorstellingen opgevoerd in de Schouwburg voor jong tot oud. Als u
het programma mocht samenstellen van de Schouwburg.

3. Welke voorstellingen mogen absoluut niet ontbreken in
het aanbod van de Schouwburg?
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Als ik het programma *mocht* samenstellen, zou ik er voor kiezen om dat niet te doen.
Het niveau van deze vragen (vooral de relevantie is twijfelachtig) is niet wat mij voorgespiegeld
werd bij het verzoek mee te doen als panellid.
Ballet en operettes en opera's.
Burgers van eigen bodem en omliggende dorpen
Cabaret (2x)
Cabaret Dans. Toneel Kindervoorstelling
Cabaret en muziek
Cabaret, dans, kindervoorstellingen.
Caberetiers
Concerten vanuit lokale verenigingen
Kindervoorstellingen
Circus Mök
Concerten van klassieke muziek door gerenommeerde orkesten.
Goede toneelstukken die ook in het Westen opgevoerd worden.
De schouwburg is voor voorstellingen en gemeenschappelijke doeleinde en niet voor
paracommercie. Zeker met al het geld dat vanuit de gemeente (dus van de burger) komt. Dus
schoenmaker blijf bij je leest.
Een opera voorstelling , klassiek concert
Frans Bauer....Muziek artiesten
Goed toneel en goed cabaret
Het Maastrichts Toneel/Voormalige Het Vervolg
Ik laat mij door de kenners verrassen
Ik vind toneelvoorstellingen belangrijk.
Operettes uit Oostblokland
Niet teveel kabaret
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Jochem Meijer
Bert Visscher
Stef Bos
Klassieke concerten
Klassieke muziek
opera
toneel
Kom eens met iets nieuws, jaar in jaar uit een programma dat vele herhalingen kent van
voorgaande jaren en heeeeeeeeeel veel cabaret (ook leuk, maar niet zo veel.
Een goed klassiek concert is ook leuk
Kunst en plezier van eigen bodem
Lokaal talent
Meer plaatselijke voorstellingen mogelijk maken
Meer voorstellingen met muziek en/of dans
Meerdere voorstellingen van Rowwen Hèze
Mooie muziekvoorstellingen, met een goed geluid. Mijn voorkeur gaat uit naar Americana en
country - music. De eagles - cover band was mijn laatste bezoek aan de schouwburg in Venray.
Prachtig!
Mucicals
Musical
Musical en amusement
Muziek
Muziek van populaire artiesten
Muziek voorstellingen
Muziek/ orkesten// toneel
Muziekvoorstelling
Muziekvoorstellingen
Nvt
Plaatselijke activiteiten
Plaatselijke toneel verenigingen
Rock & Roll muziek van de jaren 60, maar zonder flikkerlicht, flikkerlicht/lichtshow hoort niet bij
de jaren 60 en is onplezierig voor ouderen.
Stand up comedian / cabaret / ballet
Tineke Schouten en programma's met Wereldmuziek
Tineke Schouten, streekartiesten, humor, zang en dans
Toneel,
Toneel, cabaret, en van locaal venray
Tribute shows van groepen uit de zestiger jaren. De mensen die nu in de zeventig zijn horen en
zien nog graag rock and roll muziek. En dan graag zoals dat vroeger was, dus zonder al dat
geflikker met lampen. Zittend genieten en zich weer even lekker jong kunnen voelen.
Urbanus
Vind het jammer dat er geen operettes meer zijn wat ik wel begrijp
Voor klassieke stukken, oa. ballet, moet je naar
Venlo welke reden, weet ik niet. Waarom niet met kerst bv. in Venray. dit geldt voor meer
klassieke stukken.
Vooral het regionale aanbod niet verwaarlozen
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