
Stella Maris Cabaret  

jubileumfeest 

18 februari 2017 

 

Belangrijke data: 

3, 4 en 5 februari  2017->  

Reguliere voorstellingen 

10, 11 en 12 februari 2017->  

Reguliere voorstellingen 

18 februari -> Stella Maris Cabaret  

jubileumfeest 

Programma jubileumfeest 

Tijdstip Activiteit 

15:00u Inloop met koffie en vlaai. In 

verschillende lokalen kunnen 

herinneringen worden opge-

haald 

17.00u Mogelijkheid om te repeteren 

aan een cabaretnummer uit 

vervlogen tijden.  

20.00u Jubileum voorstelling, van en 

voor oud-deelnemers 

22.00u  Start feestavond 

Het jubileumfeest zal volledig 

in het teken staan van 50 jaar 

cabaret. Verder zal het feest 

voorzien zijn van een  

uitstekende  

catering.  

Praktische informatie 

Kaartjes voor het jubileumfeest 

kosten €15,- 

Het kopen van kaartjes kan via  

onze site. Daar kunt u ook terecht 

voor allerlei andere informatie: 

www.stellamariscabaret.nl/ 

cabaret-ziet-abraham 

 



Cabaret ziet Abraham 

Het Stella Maris Cabaret viert in 

2017 haar 50-jarig bestaan. In 

1965 werd de allereerste versie 

van het Stella Maris Cabaret  

opgevoerd. Een eenmalige  

activiteit waaraan een aantal 

meiden van de toenmalige  

meisjesschool deelnamen. Drie 

jaar later, in 1968, werd opnieuw 

een voorstelling op de planken  

gebracht. De rest is  

geschiedenis. Het Stella Maris 

Cabaret is sindsdien niet meer 

weg te denken uit de school.  

In februari 2017 vieren we het  

50-jarig bestaan met 8  

voorstellingen en een grote  

reünie voor alle oud-deelnemers 

van het Stella Maris Cabaret. 

Een unieke prestatie waar we 

erg trots op zijn. 

Opzet van het  

jubileumfeest 

In verschillende ruimtes zal er 

de gelegenheid zijn om het oude  

cabarethart op te halen.  

Beelden, foto’s, geluidsopnamen 

en andere herinneringen aan 50 

jaar cabaret zullen de revue  

passeren.  

Daarnaast is er een horecaplein 

waar ook de innerlijke mens 

ruim aan bod zal komen.  

Er wordt een speciale jubileum- 

voorstelling op de planken  

gebracht die vóór en dóór  

oud-deelnemers opgevoerd 

wordt. 

Ook een themabar met  

openpodium zal niet ontbreken 

met als klap op de vuurpijl  

natuurlijk een geweldige  

feestavond als afsluiter. 


