
PROGRAMMA 2022/23

Limmen Cultuur organiseert sinds 1974 

voorstellingen, concerten, lezingen en 

exposities op verschillende locaties in 

Limmen, o.a. in de sfeervolle Protestantse 

Kerk en het Cultureel Centrum VredeburgCULTUUR
LIMMEN
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GERARD ALDERLIEFSTE zorgt voor een 

fantastische opening van het nieuwe seizoen 

van Limmen Cultuur! Gerard is bekend van 

hits als ‘Une belle histoire’ en ‘Laat me/Vivre’. 

Hij is een beetje jongensachtig, slim en heeft 

indrukwekkend veel energie! Gerard staat 

garant voor een avond adembenemend luister- 

en kijkplezier. 

Vrijdag 4 november 2022 
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19:15 uur Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 15,00 incl. koffie of thee voor aanvang
www.gerardalderliefste.nl

JOOST PRINSEN, 80 jaar, ongelooflijk veel-

zijdig en inspirerend! Hij is acteur, presentator 

en columnist en speelde 45 jaar in het theater. 

Werd bekend met zijn tv-optredens. Zijn voor-

drachten van poëzie zijn ongeëvenaard en raken 

in het hart. Joost Prinsen verzorgt een avond 

zonder pauze om niet te vergeten en eindigt 

met een quiz.

 
Vrijdag 25 november 2022 
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19:15 uur Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 15,00 incl. koffie of thee voor aanvang 
wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Joost_Prinsen

JOHN THE REVELATOR slaat in 1968 met 

een stelletje bluesfreaks in Haarlem de handen 

ineen en start zijn band met als voorbeeld 

Fleetwood Mac. The Revelator is een en al af-

wisseling van heerlijke bluesballads met lyrisch 

gitaarwerk, maar ook mooie laidback songs en 

uptempo boogie met spetterende gitaarsolo’s. 

Precies wat u nodig heeft op deze ‘Blue Monday’!

Maandag 16 januari 2023 
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19.15 uur. Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 15,00 incl. koffie of thee voor aanvang 
www.johntherevelator.nl
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CENTRAL PARK, COVERBAND 
SIMON & CARFUNKEL, neemt u mee naar het 

legendarische concert dat Simon & Carfunkel 

in 1981 in het Central Park in New York gaven. 

Niels van der Gulik en Frank Kooijman blikken 

vertellend terug op de carriere van Simon & 

Carfunkel en spelen de nummers uit dat con-

cert: een concert met kippenvelmomenten! 

Vrijdag 10 februari 2023 
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19.15 uur. Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 15,00 incl. koffie of thee voor aanvang
http://www.nielsvandergulik.nl/

ARTHUR JAPIN werd in 1956 in Haarlem ge-

boren. Hij schrijft romans en verhalen, filmscena-

rio’s en toneelstukken. In 1996 debuteerde hij 

met de verhalenbundel ‘Magonische verhalen’. 

Hiervoor ontving hij de prestigieuze Lucy B. & 

C.W. van der Hoogt prijs. Bij een groot publiek 

brak hij door met zijn tweede roman: ‘De zwarte 

met het witte hart‘.

Vrijdag 17 maart 2023 
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Zaal open: 19:15 uur Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 15,00 incl. koffie of thee voor aanvang
https://www.arthurjapin.nl

KLASSIEK CONCERT 28 OF 30 APRIL 2023 
Wat is een seizoen van Limmen Cultuur zonder 

een klassieke noot in de sfeervolle Protestantse 

Kerk? Bij het ter perse gaan van dit programma-

boekje zijn helaas nog geen musici vastgelegd 

en blijft onze laatste voorstelling van het sei-

zoen dus nog een verrassing! U zult overigens 

niet teleurgesteld raken, want zoals ieder jaar 

kunnen wij putten uit de eindeloze bron van 

vaderlands talent. De geweldige akoestiek van 

het kerkje aan de Zuidkerkenlaan zal bijdragen 

aan een onvergetelijke avond of middag. Houd 

onze website en social media in de gaten!
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RESERVEREN VAN KAARTEN:

Via de site: www.limmencultuur.nl/reserveren-contact

Via e-mail: info@limmencultuur.nl

Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk 15 minuten voor 

aanvang bij de kassa in de locatie te worden afgehaald. 

Er zijn géén gereserveerde plaatsen.

Locaties: Protestantse Kerk, Zuidkerkenlaan 25, 

1906 AC Limmen en Cultureel Centrum Vredeburg, 

Dusseldorperweg 64, 1906 AL Limmen.

Limmen Cultuur is de werknaam van:

Stichting Culturele Raad Limmen.

PROGRAMMA 2022/23

DE jAARLIjKSE EVENEMENTEN:

SINTERKLAASVOORSTELLING
Alle kinderen van 3 t/m 9 jaar zijn weer welkom!

Datum nog niet bekend 
Locatie: Vredeburg of Heeren van Limmen
Entreeprijs: 3 euro per persoon, dus voor kinderen 
én volwassenen. Kijk op: www.limmencultuur.nl

EXPOSITIE LIMMEN ARTISTIEK & CREATIEF
Hét evenement voor kunst en creativiteit in de regio.

Zaterdag 11 en zondag 12 maart 2023 
Locatie: Cultureel Centrum Vredeburg
Beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur 
Toegang: gratis

DODENHERDENKING
Om 18.30 uur in de Corneliuskerk. 
Daarna de stille tocht naar het oorlogsmonument 
in Castricum.

Donderdag 4 mei 2023 
Meer informatie t.z.t. op: www.limmencultuur.nl
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