
Activiteitenoverzicht 
augustus 2020 

* Zie voor meer uitleg over de activiteiten andere zijde  

Voor alle definitieve informatie: zie de vitrinekastjes bij de liften op de begane 
grond, het digitale bord op in Er-op-uit! of bekijk de website van Het Laar: 
www.hetlaar.nl. 

Kosten van de activiteiten 
Alle activiteiten zijn gratis met Laarpluspas. Waar *6 voor staat geldt: 
Zonder pas € 6,00 incl. kopje koffie + drankje in de pauze. 

ACTIVITEITEN VAN DE MAAND augustus 2020  

woensdag 5 augustus * *6 Vertelling Ko de Laat & Ans Schilders Ch 20.00 uur 

maandag 10 augustus * Pianoconcert Paul van Teeffelen La 11.00 uur 

dinsdag 11 augustus * Bloemschikken At 14.30 uur 

woensdag 12 augustus * *6 Muziek alive!  

Voor de bewoners van Laarhoven en bewoners 
van Laarzicht en Laarakker die graag het 
concert in de middag bijwonen. 

Ch 14.30 uur 

Voor de bewoners van Laarzicht en Laarakker 
die graag het concert in de avond bijwonen. 

Ch 19.30 uur 

donderdag 13 augustus Laarmarkt  10.30 uur 

In verband met ruimtegebrek op het 
Binnenplein door de Covid-19 maatregelen 
vindt u een aantal kramen in de Laarzaal. 

Bi/ 
La 

 

vrijdag 14 augustus Klassieke muziek luisteren La 14.00 uur 

woensdag 19 augustus * *6 Gospel act Four in Music 

Voor de bewoners van Laarhoven en bewoners 
van Laarzicht en Laarakker die graag het 
concert in de middag bijwonen. 

Ch 14.30 uur 

Voor de bewoners van Laarzicht en Laarakker 
die graag het concert in de avond bijwonen. 

Ch 19.30 uur 

vrijdag 21 augustus * Laarbioscoop met Gerard Joling La 14.30 uur 

dinsdag 25 augustus * Laarbioscoop met The wizard of Oz La 14.30 uur 

woensdag 26 augustus   Fritesavond Ch 17.00 uur 

vrijdag 28 augustus Klassieke muziek luisteren La 14.00 uur 

maandag 31 augustus * Pianoconcert Paul van Teeffelen  La 11.00 uur 

Iedere maandag  Bingo La 14.30 uur 

La = Laarzaal  Ch = Chapeau!  At = Atelier 13e etage  Bi = Binnenplein  

http://www.hetlaar.nl/


Maandag 10 augustus: Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 11.00 – 12.00 uur  
Paul neemt weer graag plaats achter de piano om u te laten genieten van zijn Ballroom-
piano-dansmuziek en vele bekende melodieën uit musicals.  

Dinsdag 25 augustus: Laarbioscoop The Wizard of Oz Laarzaal 14.30 – 16.30 uur 

Maandag 31 augustus: Pianoconcert Paul van Teeffelen Laarzaal 11.00 – 12.00 uur  
U hoort weer fijne pianoklanken in de Charlie Kunz-stijl van Paul van Teeffelen.  

Vrijdag 21 augustus: Laarbioscoop LEKKER in de Ziggo Dome Laarzaal 14.30 – 16.30 uur 

Ans Schilders en Ko de Laat zijn Tilburgers van twee 
verschillende generaties.  Zij zullen deze avond verhalen en 
gedichten voordragen die zich veelal afspelen in Tilburg. Zoals 
het Tilburg uit de jaren vijftig en zestig (Ans Schilders) en het 
Tilburg vanaf de jaren zeventig (Ko de Laat). Een avond met 
veel herkenning en veel variaties van Tilburgs dialect.  

Woensdag 5 augustus : *6 Vertelling Ko de Laat en Ans Schilders Chapeau! 20.00 – 22.00 uur 

Dinsdag 11 augustus: Bloemschikken Atelier 13e etage 14.30 - 16.00 uur 
We hebben onze bloemist weer de opdracht gegeven de mooiste zomerbloemen voor u uit 
te zoeken. In ons atelier op de 13e etage gaan we samen aan de slag om iets moois te 
creëren. Tot uiterlijk vrijdag 7 augustus kunt u zich opgeven bij de bar in Chapeau! zodat u 
verzekerd bent van een mooi boeket. De kosten zijn € 3,50.  Let op, indien u zich niet 
inschrijft kunt u niet deelnemen! 

Woensdag 12 augustus: *6 Optreden Muziek Alive! Chapeau! 14.30 / 19.30 uur 
Dit duo staat garant voor fijne muziek!! Met een repertoire  
bestaande uit Nederlandse liedjes van vroeger, bekende  
instrumentale nummers en mooie evergreens zal iedereen  
aan zijn trekken komen. Country, Swing, Jazz en Blues worden  
niet geschuwd, en ook typische Rotterdamse en Amsterdamse  
nummers komen voorbij. Met Marcel Koster op accordeon en 
zang en Denise Marie op gitaar en zang klinkt de muziek zoals  
hij bedoeld is: puur!  

Woensdag 19 augustus: *6 Optreden Gospel act Four in Music Chapeau! 14.30 / 19.30 uur 
De formatie ‘Four in Music’ bestaat uit 3 zangers en 1 pianist. Vocalisten Hanna, Culmore en 
Theresia hebben sinds hun ontmoeting bij een black gospel choir in 2005 al op veel en 
verschillende podia gestaan. In 2016 besloten de vrienden om wederom muziek te maken 
met elkaar en samen met pianist Jan van Drunen vormen zij sindsdien ‘Four in Music’. Na 
zijn Conservatoriumstudie is Jan in het muziekonderwijs terecht gekomen, onder andere bij 
de Tilburgse Rockacademie van Fontys Hogescholen. Zeer regelmatig treedt hij op in 
verschillende formaties. De vocalisten van ‘Four In Music’ creëren een loepzuivere close-
harmony waarbij de 3 stemmen een prachtig geheel vormen. De ware inspiratiebron 
bevindt zich in de gospel, maar het viertal bleek meer in zich te hebben. De uitgebreide 
setlijst bevat daarnaast dan ook vele popnummers, natuurlijk overgoten met een 
smaakvolle meerstemmigheid en verrassende arrangementen. ‘Four In Music’ is met recht 
een muzikale kameleon. Zij treden op bij diverse gelegenheden en geven daarnaast 
sfeervolle concerten. Tijdens het optreden bij Het Laar kunt u een diversiteit aan nummers 
en sfeervolle close-harmony verwachten, waarin naast (welbekende) gospelnummers ook 
verschillende popnummers aan bod komen. 
 

U ziet de originele musical uit 1939 met Judy 
Garland in de hoofdrol als Dorothy. Samen met haar  
hondje Toto belandt ze in het land van Oz, nadat 
het huis waarin ze verblijft is meegenomen door 
een tornado. Hier beginnen ze een reis naar de stad 
Oz , waar een grote tovenaar woont. Onderweg 
ontmoeten ze een vogelverschrikker die hersenen 
nodig heeft, een blikkenman die een hart wil, en 
een bange leeuw die moed nodig heeft. Ze hopen 
allemaal dat de Tovenaar van Oz hen zal helpen.  

In 2013 schitterde en straalde Gerard Joling met 
zijn spectaculaire show LEKKER in Ziggo Dome, solo 
én samen met bijzondere gastartiesten. LEKKER 
staat voor een show bomvol bekende hits en 
muzikale hoogtepunten. Deze bestaan onder 
andere een medley van Ramses Shaffy, het 
songfestival en Barbara Streisand. Lekker genieten  
- en fans laten genieten - is ‘very important’ voor 
Gerard. Deze film laat de volledige LIVE registratie 
van dit schitterende concert zien, inclusief 
backstage materiaal.  

Expositie De Doorloop 
Iedere donderdagmiddag komt de schilderclub bij elkaar. Deze bestaat uit de heren 
Wildschut, Hermans, van den Nieuwenhoff en de dames Libregts, Klessens, Dobbelsteen, 
Oomens, Molendijk, Urbanic, Huismans en Rongen. Sinds vorige maand is er een expositie 
te zien in de Doorloop, waar u van iedere deelnemer twee werkstukken kunt zien. Deze 
zijn erg divers en het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen.  

Optredens in Covid-19 tijd om 14.30 en 19.30 uur 
I.v.m. de Covid-19 maatregelen die wij momenteel moeten treffen hebben wij tijdens de  
optredens een beperkt aantal zitplaatsen in Chapeau! We maken gebruik van de huidige  
zitplaatsen die Chapeau! biedt, waarbij het niet mogelijk is extra stoelen te plaatsen.    
Vandaar dat we dezelfde artiesten zowel in de middag als in de avond een concert laten  
verzorgen.  In de middag om 14.30 uur is het concert voor de bewoners van Laarhoven en  
de bezoekers van Laarsuite. Bewoners van Laarakker en Laarzicht kunnen zelf de keuze  
maken of ze in de middag of avond willen gaan.   
Voor alle concerten geldt vol = vol in de ruimte voor het podium. Alle concerten zullen ook  
te volgen zijn via de beeldschermen achter de bar van Chapeau! 
Iedere bewoner kan het concert maar één keer bezoeken.  


