
Persbericht 
 

 
Den Haag, 28 augustus 2020 
 
‘Grand Café 2020’ voor senioren (55+) (met mooie en leuke liedjes en 
melodietjes uit de hele wereld)  begint weer in September! 
 
Vanaf 8 september 2020 organiseert Stichting De Mix het ‘Grand Café 2020’ voor met name 
zelfstandig wonende senioren (55+). In totaal worden er 20 muziek-voorstellingen gegeven. 
Alle optredens vinden plaats in het duurzame Zeeheldentheater in de Trompstraat 342 in 
Den Haag. Er zal goed rekening worden gehouden met alle RIVM-maatregelen. Alles is 
aangepast volgens de 1.50 meter-norm! We hebben CO2 meters, desinfectie-zuilen met 
handgel (72% alcohol), kuchschermen en we hanteren een limiet van 30 bezoekers per 
voorstelling. Ook worden alle hapjes en drankjes hygiënisch bereid! 
 
Een gevarieerde voorstelling door fluitist/pianist Jan Erik Noske, gitarist Frank de Vries, 
violist/bassist Jaro Stulrajter, drummer Trijntje Noske, percussionist Greg Vanhouttem en de 
zangeressen Yvette Olof, Tamara Vander Loo en Shakira Wardenaar. 
 
De zaal wordt speciaal ingericht met  tafeltjes, stoelen en (LED)kaarsjes  in een decor van 
licht met een video-achtergrond die de diverse sferen ondersteunt. Tijdens de voorstellingen 
krijgt iedereen een drankje en hapje! Ook voor de mindervalide senioren zijn deze 
voorstellingen zeer toegankelijk! 
 
De acht muzikanten/zangeressen van muziektheater Briza spelen en zingen herkenbare 
liedjes uit de hele wereld o.a. uit Zweden (ABBA), Amerika, Engeland (Beatles), maar ook 
evergreens uit eigen land, klassiek en wereldmuziek uit o.a. het Andesgebergte (panfluiten), 
Brazilië, Spanje (sevillanas). Een afwisselend programma van ver en van dichtbij, vol 
nostalgie, dat een ieder aanspreekt! 
 
Reserveren is verplicht. 
Plaats: Zeeheldentheater, Trompstraat 342 Den Haag 
Aanvang: 14:30 uur 
Toegangsprijs: gewone kaartje € 7,-, Ooievaarspas € 3,50 
Tickets online bestellen via: www.zeeheldentheater.nl 
 

September: dinsdag 8, woensdag 9, donderdag 10, dinsdag 15, woensdag 16 en 
donderdag 17 september 

Oktober: donderdag 8 woensdag 14, donderdag 15 dinsdag 27 en woensdag 28 
oktober 

December: dinsdag 1, woensdag 2, dinsdag 8, woensdag 9, maandag 14,  
dinsdag 15, maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december 


