
- PARADE DooR DE 

 binnEnstAD - stRAAt-  

 tHEAtER - tHEAtER-

 fEstivAl -  MUZiEKPoDiA   

- MiniREUZEnRAD - ZwEEf-

 MolEn - tHEAtERgRoEP  

 ClosE-ACt 

 Feest in de stad 
  MET OpTrEdEns 
 van bEkEndE arTiEsTEn 
 OndEr andErE:

  • Miss Montreal, 
 • van Dik Hout, 
 • o’G3ne
 • tHe DirtY DaDDies 
  en Meer..

stadshart

LOCaTiEs: dE binnEnsTad van dEn HELdEr En WiLLEMsOOrd

PROGRAMMA



‘Het is nu 25 jaar GeleDen dat we in 

nederland doorbraken met van Dik Hout.

vele albums en optredens verder 

komen we terug in onze stad. 

om te vieren hoe mooi Den Helder geworden 

is de afgelopen jaren. Het stadshart is vol 

op koers en we hopen vele jutters 

te zien bij ons optreden 

op 1 september!’ 
‘om te vieren hoe mooi Den Helder geworden is de afgelopen

jaren’

in 2008 werd het startschot gegeven voor een ingrijpende 
metamorfose van het stadshart in den Helder. Er is, samen met 
Zeestad bv, de ondernemers en de gemeente den Helder, sinds-
dien ongelooflijk veel gerealiseerd: er kwamen aantrekkelijke 
nieuwe woningen en een stadspark, winkelpanden ondergingen 
een facelift, straten en stationsplein werden heringericht. Met 
school 7 verwierf den Helder in 2017 de prestigieuze titel beste 
bibliotheek van nederland. Zijn we er al? Zeker niet! Er gaat de 
komende jaren nog heel veel gebeuren in de stad. den Helder 
ligt op koers. Genoeg reden om dat met alle inwoners te vieren. 

U bent van harte uitgenodigd!
Woningstichting den Helder/Helder vastgoed bv
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Op vrijdaG 31 auGusTus is het dan zover, 
het nieuwe Helderse maritieme icoon wordt 
officieel onthuld. Het robuuste kunstwerk in het stationsgebied is een dubbele 
bronzen bolder van 6 meter hoog, waarop de maritieme geschiedenis van de 
stad staat geschreven. 

vrijDaG 31auGustus

BolDerMarkt

in De BinnenstaD

vanaF 14.00 uur

Deze markt wordt georganiseerd door de 

Helderse ondernemersvereniging Binnenstad (HoB). 

tevens is er koopavond tot 21.00 uur 

HET is EEn CadEau vOOr dE inWOnErs van dEn HELdEr en wordt 
aangeboden door: Helder vastgoed bv, Zeestad, City Marketing den Helder, 
de maritieme ondernemers van den Helder en TEsO.

Het kunstwerk is vervaardigd door beeldend kunstenaar Marc ruygrok en lichtontwerper juliette 
nielsen, met begeleiding van Edzo bindels en Maarten buijs van West 8

Het is zover....



een

unieke

ervarinG!

31 auGusTus

tHEAtERgRoEP
ClosE-ACt

Met de voorstelling Pi-leau
21.30 - 22.30 uur 
op willemsoord

Close act is straattheater dat 

het publiek letterlijk in beweging 

brengt.  acteurs en mobiele 

objecten bewegen dwars door 

en met het publiek. 

Zoals de zee vindt de menigte 

zijn weg om de obstakels in 

de ruimte.  een unieke ervaring!

op Willemsoord
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Dit DrieDaaGse staDsFeest WorDt u aanGeBoDen Door 
HelDer vastGoeD Bv (WoninGstiCHtinG Den HelDer)
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PlatteGronD Den HelDer
 FeestGeDruis in De BinnenstaD en oP WilleMsoorD
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Theater-

festiv
al

MuZiEkpOdia

Het feestgedruis in den Helder barst los op vrijdag en gedurende het hele weekend is er in 
de binnenstad van den Helder en op Willemsoord van alles te beleven. 

Op het kaartje staat de route van de parade die zaterdag  om 15.15 uur begint.
 

sCHOuWburG  
dE kaMpanjE

bibLiOTHEEk
sCHOOL 7

in dOk Marineschip
de Zr. Ms. urk



in de binnenstad
stRAAttHEAtER En MUZiEK

in de binnenstad 
tussen 12.00 en 16.00 uur

MEt onDER AnDERE

RijDEnDE PoffERtjEsKRAAM
on tour door de binnenstad

MontMARtRE in stADsPARK
Het gezellige straatleven, 

de kleuren, kunst en terrasjes. 
op zondag kunt u in het stadspark 
onderdompelen in de bijzondere 

sfeer van deze franse wijk.

livEMUZiEK 
oP DivERsE loCAtiEs 

Horeca en winkels in de binnenstad

KooPZonDAg
in de binnenstad

bibliotHEEK sCHool 7
is extra open op zondag

1 sEpTEMbEr 2 sEpTEMbEr

stRAAttHEAtER En MUZiEK
in de binnenstad 

tussen 12.00 en 16.00 uur
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stRAAttHEAtER En MUZiEK
in de binnenstad 

tussen 12.00 en 16.00 uur

MEt onDER AnDERE

RijDEnDE PoffERtjEsKRAAM
on tour door de binnenstad

MontMARtRE in stADsPARK
Het gezellige straatleven, 

de kleuren, kunst en terrasjes. 
op zondag kunt u in het stadspark 
onderdompelen in de bijzondere 

sfeer van deze franse wijk.

livEMUZiEK 
oP DivERsE loCAtiEs 

Horeca en winkels in de binnenstad

KooPZonDAg
in de binnenstad

bibliotHEEK sCHool 7
is extra open op zondag

 in tHEAtER DE KAMPAnjE wordt ‘De Ziel van Den 
Helder’ vertoond. ook het ontstaan en het maken van 
de bolder wordt op film getoond. tevens een foto-
tentoonstelling en diverse maquettes van 10 jaar 
stadshart in ontwikkeling.Theater de Kampanje
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GRATIS

straattHeater en MuZiek 
in De BinnenstaD van Den HelDer

alle activiteiten zijn gratis toegankelijk
(M.u.v. van eten, drinken enz.)



tHEAtER fEstivAl
van 16.00 uur - 20.00 uur 

op willemsoord

MUZiEKPoDiA MEt 
oPtREDEns vAn 

bEKEnDE ARtiEstEn
tussen 16.00 uur - 23.00 uur 

op willemsoord

tHEAtER fEstivAl
van 16.00 uur - 20.00 uur 

op willemsoord

MUZiEKPoDiA MEt 
oPtREDEns vAn 

bEKEnDE ARtiEstEn
tussen 16.00 uur - 22.00 uur 

op willemsoord

op Willemsoord

bEKijK HEt
PRogRAMMA oP 
PAginA 10 & 11 
vooR DE tijDEn 

En ARtiEstEn 
vAn MUZiEK-
oPtREDEns 

1 sEpTEMbEr 2 sEpTEMbEr
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CAtERinginfoRMAtiE 

Er wordt met muntjes 

gewerkt. voor 10 euro 

heeft u 4 muntjes.

de voorstellingen, muziek 

en toiletten zijn gratis.



• Minireuzenrad 
• Zweefmolen 
• theaterwagens

Funny Freakshow

tHeaterFestival en MuZiek 
oP WilleMsoorD

alle activiteiten/optredens zijn gratis toegankelijk
(M.u.v. van eten, drinken en andere versnaperingen)
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jim van der Zee is een gevestigd 
muzikant met een karakteristieke 
diepe, warme stem en indrukwekkend 
gitaarspel. Winnaar van The voice 
2018.

Frans is een graag geziene gast op tv 
maar zijn voornaamste bezigheid blijft 
muziek. de single ‘Zing voor me’ met 
Thé Lau, is zijn eerste nummer één hit 
als soloartiest. successen blijven volgen 

deze rapper werd nationaal bekend 
met ‘Mama sorry’ Won in 2010 een
state award voor de beste ‘101barz’-
sessie en won een TMF award voor 
‘de beste nederlandse Hiphopartiest’.

25 jaar geleden braken ze door in 
nederland. nu komen ze terug om 
te vieren hoe mooi hun ‘thuisstad’ is 
geworden. Ze hopen dan ook vele 
jutters te zien bij het optreden! 

deed mee aan het televisieprogramma 
ali b Op volle Touren, en verscheen in 
de Wereld draait door. in 2015 haalt 
hij de finale bij ‘The voice Of Holland 
en verschijnt zijn nieuwe Ep “dejavu”.

als de boston Tea party speelt is het 
gegarandeerd feest! de leden komen 
uit alle muziek- en windstreken, maar 
hebben één ding gemeen: hun passie 
voor een gezellige boel! 

de muziek van George baker spreekt 
onverminderd tot de verbeelding: zo 
worden zijn hits gebruikt in populaire 
films of commercials. Zijn repertoire 
sluit aan bij de liedjes uit de jaren ‘70  

in 1993 vertegenwoordigt zij neder-
land op het  Eurovisie songfestival in 
ierland, met het nummer “vrede” en 
behaalt een zesde plaats. Zij won 
belangrijke muziekprijzen en is een 
goede bekende bij het grote publiek.

Muziekpodia
op Willemsoord

we kunnen er niet omheen; de huisregels, ze zijn 
op diverse bouwhekken te lezen rond het festivalterrein 
op willemsoord. 
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 21.35 - 22.30 Boston tea Party 
  special Guest
  ruth jacott

 20.00 - 20.55 Boston tea Party 
  Partyband

 19.15 - 19.45 Brace

 21.00 - 21.30 George Baker

 17.15 - 17.45  jim van der Zee

 18.00 - 19.00 van  Dik Hout

 16.00 - 16.30  keizer

 16.30 - 17.00  lange Frans

dEn HELdEr 
bLinkT

dEn HELdEr 
sWinGT!

1 sEpTEMbEr
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Muziekpodia
op Willemsoord

Met Miss MOnTrEaL op het podium 
is één ding zeker: er moet gedanst 
worden. Met de nieuwe Ep ‘again’, de 
single ‘a Million Ways’, theatertour in 
2019 én eigen festival ziet de toekomst 
er rooskleurig uit!

Op zijn achttiende scoorde hij een 
enorme nummer één hit met de 
remake van het nummer ‘Que si, Que 
no’. Hits volgen elkaar op en wie kent 
zijn muziek niet! 
 

sinds het laatste seizoen van beste 
Zangers is heel nederland het erover 
eens: Tommie Christiaan is een bege-
nadigd zanger. dat had hij al bewezen 
in zijn vele musicalrollen en in het live
spektakel The passion.

O’G3nE bestaat uit de 3 zeer getal-
enteerde zussen Lisa, amy & shelley. 
O’ = de bloedgroep van hun moeder, 
G3ne = de genen die hen met elkaar 
verbinden. spatzuivere muziek!

door haar spontane, ‘open’ 
persoonlijkheid en dijk van een 
stem is samantha zeer geliefd bij 
de mensen en weet zij als geen ander 
grote en kleine zalen naar euforische 
hoogtes te brengen.

Een knallende afsluiting met 
The dirty daddies

in de vijf jaar dat ze bestaan hebben 
ze een torenhoge nieuwe standaard 
gezet in het feestcircuit. Het woord 
coverband is af van het stoffige imago 
en de wervelende show van de witte 
brigade is een topper in de feesttenten, 
op festivals en in clubs.  

2 sEpTEMbEr
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we kunnen er niet omheen; de huisregels, ze zijn 
op diverse bouwhekken te lezen rond het festivalterrein 
op willemsoord. 
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16.00-16.30  jody Bernal

 16.45 - 17.45 Miss Montreal

 18.00 - 18.30 tommy 
  Christiaan

 18.45 - 19.15 o’G3ne

 19.30 - 20.30 the Dirty 
  Daddies

 20.30 - 21.00 samantha
  steenwijk

 21.00 - 22.00 the Dirty 
  Daddies

Foto William rutte

Uitgever van dit programmaboekje is Helder vastgoed bv - projectbegeleiding sikina evementenorganisatie   
vormgeving en opmaak studio kisteman - foto’s Helder vastgoed, peter van aalst - oplage 25.000 stuks   

 Dj/Presentator > Marcel Meijer



in OnZE MOOiE sTad ...
Wat zijn we trots!
school 7 is genomineerd 
voor de Public library of 
the Year Award 2018.
Een internationale prijs 
waarmee vernieuwende 
bibliotheken worden 
bekroond. De uitslag is 
op 28 augustus.

in Dit 

wEEKEnD 

ooK


