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Reserveringen: www.theateraandeparade.nl 
ticket € 15,00 pp ✶ meer info: www.osscultureel.nl

pResenteeRt

kerstverhaal

’Nu dat jij er 
beNt’

sint-JanskathedRaal 
Voorstellingen: 

 ✶ 20 dec 19.30 uur ✶ 22 dec 19.30 uur ✶ 
verteller: René Bastiaanse 

Jumbo Den Bosch 
wenst de leerlingen 
van  

               veel succes!

Jumbo, Den Bosch, Helftheuvelpassage 346, Lokerenpassage 138,  Pettelaarseweg 375-377
Rivierenplein 26,  Rompertpassage 21, Jumbo, Vught, Raadhuisstraat 3G

Jumbo, Rosmalen, Pastoor van Thiellaan 16-22, Passage Vreeburg 10-20, Jumbo, Vlijmen, Oliemaat 4-5

Jumbo Den Bosch 
wenst de leerlingen 

en regio
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’Nu dat jij er 
beNt’

kerstverhaal

in de sint-JanskathedRaal

Uitgangspunt is dat de beleving van dit historische verhaal voor iedereen mogelijk is, ongeacht 

leeftijd, religie, aard of ras. Het geeft alle bezoekers ook duidelijk een meerwaarde in hun 

‘kerst gevoel’ met de zo belangrijke familiesfeer, en daarnaast de impact wat een kindje en vrede 

in de huidige wereld kunnen betekenen.

De zangschool BrabantTalent met ruim 80 talentvolle jongeren en jong volwassenen 

zingt 4-stemmig 12 meestal Nederlandstalige liedjes, begeleid door een strijkorkest 

met vleugel en Ewi speler (blaasinstrumenten). De songteksten hebben telkens een 

interpretatie naar een situatie in het kerstverhaal. In de voorstelling hoort u bijvoorbeeld 

‘De Pastorale’ (Liesbeth List en Ramses Shaffy), ‘Nu dat jij er bent’ (Trijntje Oosterhuis) en 

‘Tot jij mijn liefde voelt’ (vertaling van Huub van der Lubbe van het lied ‘To make you feel my love’ 

van Bob Dylan, ook gezongen door Adèle).

René Bastiaanse, onder meer bekend van het programma ‘De wandeling’ van Omroep Brabant, verbindt 

als verteller telkens met een korte toelichting een situatie uit het kerstverhaal met de betreffende

liedtekst.

Met natuurlijk een sfeervolle kathedraal en een perfecte geluidsinstallatie. Een voorstelling van 

ongeveer 5 kwartier zonder pauze, wel met ook een medley van traditionele kerstliedjes.

Het authentieke verhaal van 2017 jaar geleden, 
nu met teksten en liedjes van deze tijd. Enigszins vergelijkbaar met de 

Tv uitzendingen van ‘The Passion’.

Tip: 
Kleed u warm aan, 

de KaThedraal 
is nieT verwarmd.

Voorstellingen:

Woensdag 20 december 2017 19:30 uur
Vrijdag 22 december 2017  19:30 uur

Ticket: € 15,00 p.p

Voor reserveringen: 
www.theateraandeparade.nl
Voor meer informatie: 
www.osscultureel.nl 


