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Weer samen

Als burgemeester van Gouda verheug ik me al maanden 
op het prachtige evenement Gouda bij Kaarslicht. Dit 
jaar des te meer, omdat we het eindelijk weer samen met 
veel inwoners, bezoekers en speciale gasten kunnen 
vieren. Gouda bij Kaarslicht is al jaren een bijzondere 
traditie in onze historische binnenstad. Met als 
prachtige blikvanger de grote kerstboom op de Markt 
omringd door talloze kaarsen. Onze Noorse zusterstad 
Kongsberg schenkt ons, voor de 67e keer op rij, deze 
boom.
 
Na twee edities van Gouda bij Kaarslicht in filmvorm, 
uitgezonden door TV West, komen we dit jaar voor het 
eerst weer bij elkaar. Door het hele centrum vindt u een 
prachtig liveprogramma vol muziek, verhalen, kaarslicht en 
activiteiten. Het betekenisvolle thema dit jaar is ‘Weer 
Samen’. Ik denk dat we allemaal beseffen dat dit niet 
vanzelfsprekend is.

Onze stad heeft veel nieuwe inwoners, vluchtelingen uit 
Oekraïne, maar ook uit verder gelegen landen waaronder 
Afghanistan en Syrië. Veel van hen zullen deze kerst in een 
nieuwe stad, en vaak zonder hun familie en geliefden 
doorbrengen. Ik wens hen hoop, steun en warmte toe.

De pandemie heeft de afgelopen jaren ook in Gouda voor 
veel verdriet en teleurstelling gezorgd. Daarom wil ik 
iedereen die zich ingezet heeft in de zorg, hulpverlening en 
handhaving, bedanken voor hun tomeloze inzet. Dat geldt 
ook voor de vele veerkrachtige Goudse ondernemers en de 

horeca, die uitkijken naar uw komst. De coronalockdowns 
liggen nog maar net achter ons of de volgende stressfactor 
voor onze ondernemers en inwoners dient zich aan: de 
energiecrisis. Een zorgeloze kerst zal het daardoor ook dit 
jaar niet voor iedereen zijn. Vanuit de gemeente wil ik 
benadrukken dat wij zoveel mogelijk maatregelen hebben 
genomen om niemand in de kou te laten staan. Wij hopen 
dan ook dat u tijdig aan de bel trekt als dit toch dreigt te 
gebeuren.

Ik hoop dat u ondanks de onzekere tijden, toch kunt 
genieten van het mooie programma en de kerstsfeer in de 
stad. De kerstgedachte is hoopvol en gaat uit van het 
omkijken naar uw medemens. Ik roep alle Gouwenaars op 
dit niet alleen tijdens de donkere dagen voor kerst te doen, 
maar zeker ook daarna! 

We starten Gouda bij Kaarslicht dit jaar om 14 uur in de 
Goudse Schouwburg met het openingsconcert door 
Goudse muziekkorpsen en het Byorkester uit Kongsberg. 
Daarnaast komt u gedurende de hele middag en avond 
overal in de stad muziek, theater en cultuur tegen. U bent 
op tientallen locaties van harte welkom. In dit boekje vindt 
u hiervoor volop tips.
 
Het hoogtepunt van Gouda bij Kaarslicht is de ceremonie. 
Ons bijzondere middeleeuwse stadhuis wordt verlicht door 
1.500 kaarsjes. Ook in de ramen rondom de Markt staan 
honderden kaarsen, met als stralend middelpunt de 
enorme kerstboom uit Kongsberg met maar liefst 15.000 
lampjes. U ziet en hoort heel veel Gouds talent, waaronder 
het kindercollege. Traditiegetrouw mag ik het kerstverhaal 
voorlezen, samen met de kinderburgemeester, voordat de 
lichtjes in de boom worden ontstoken. Ook de loco-burge-
meester van Kongsberg zal u toespreken. Samen met hem 
vieren we onze stedenband die al tientallen jaren bestaat.

Vanavond hoop ik u tegen te komen in onze schitterende en 
fonkelende stad, waar we worden verrast met sfeervolle 
taferelen en spetterende optredens. 

Ik wens u gezellige, gezonde en gezegende feestdagen toe.
 
Pieter Verhoeve
Burgemeester van Gouda
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Locaties

 1 Goudse Schouwburg, Boelekade 67 

 2 Cheese Experience, Agnietenstraat 21

 3 Agnietenkapel, Nieuwe Markt  100

4 Achter de Waag

 5 De Goudse Waag, Markt 35 

 6 Markt

 7 Chocoladefabriek, Klein Amerika

 8 Tuin van Willem Vroesehuys

 9 Binnenplaats WSHS (voorheen Weeshuis), Spieringstraat 1

10 Hofje Willem Vroesehuys

11 Gouda studio’s, Oosthaven 12

12 Galerie de Hollandsche Maagd, Oosthaven 28

13 Sociëteit Concordia, Westhaven 27

14 Museum Gouda en Museumtuin, Achter de Kerk 14

15 Firma van Drie, Achter de Kerk 13

16  St.-Janskerk, Achter de Kerk 2

17 Podium Peperstraat

18 Visbanken, t.h.v. Hoge Gouwe 19 en 23

19 Cultuurhuis Garenspinnerij, Turfsingel 14

20 LF Gouda, Hoge Gouwe 189

21 De Lichtwijzer, Hoge Gouwe 141

22 Oud-Katholieke Kerk, Hoge Gouwe 107

23 St. Joostkapel, Lage Gouwe 134

24 Vrije Evangelische Gemeente, Turfmarkt 23

VVV, De Goudse Waag, Markt 35

EHBO post, Achter de Kerk 16  

EHBO post, Arti Legi, Markt 27

Legenda van straten en locaties Voor meer  informatie:
Er kunnen altijd onverwachte wijzigingen optreden in 
het programma. Kijk voor de zekerheid ook op onze 
website: www.goudabijkaarslicht.nl, Twitter  
@GoudaKaarslicht of Facebook: GoudaBijKaarslicht
 
Of (her)ontdek Gouda via uw smartphone en maak 
gebruik van de app: xplreGouda

Bereikbaarheid
Gouda is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer 
door het intercitystation. Daarnaast onderhoudt Arriva 
(busvervoer) een uitgebreid regio- en stadsdiensten-
net. Denk dan ook aan de Arriva Samenreisdagkaart - 
een dagkaart die geldig is op 16 december vanaf 09.00 
uur voor 2 tot en met 5 personen op alle Arriva bussen 
in Zuid-Holland . Deze dagkaart is voor €9.95  te koop 
online en bij de chauffeur. Je kunt in de bussen 
uitsluitend pinnen (of betalen met je creditcard).  
Voor meer informatie over openbaar vervoer, kijk op: 
www.ns.nl en www.9292.ov.nl 

Toch liever met de auto, dan wordt u doorverwezen 
naar de verschillende parkeerterreinen. 
Vanaf de A12 of N207 (vanuit de richting Alphen aan 
den Rijn) wordt u doorverwezen naar parkeerterreinen 
Groenheuvel en Gentseweg.  
De Arriva pendelbus rijdt vanaf deze parkeerplaatsen 
tussen 16.00 en 23.30 uur met een gratis pendeldienst 
naar en van het centrum. Vertrek/eindpunt: busplein 
Station Gouda.  
 
Komt u vanaf de N228 of N207 (vanuit de richting 
Bergambacht) dan kunt u vanaf 12.00 uur voor € 8 uw 
personenauto parkeren op het parkeerterrein van 
GOUDasfalt (Gouderaksedijk 32, Gouda). Dit is inclusief 
overtocht met het pontje GEIN voor alle passagiers.

Hulp- en informatiediensten
Van 14.00 - 21.00 uur is er een Rode Kruis hulppost in 
het Zakkendragershuisje  naast de entree van de Sint 
Janskerk en in Arti Legi, Markt 27.  

De VVV vindt u in de Goudse Waag. 

Wij wensen u een bijzondere dag en 
een  aangenaam weekend in Gouda. 
Bestuur Stichting Gouda bij Kaarslicht

Dit jaar is het alweer de 67e editie van Gouda bij 
Kaarslicht. Na twee jaar van gedwongen afwezigheid: 
Weer Samen! 

Samen genieten van al wat er georganiseerd is in de 
Goudse binnenstad, van de Markt tot de Goudse 
Schouwburg en van Cultuurhuis Garenspinnerij tot de 
Peperstraat. Van 14.00 tot 22.00 uur (en een enkele 
locatie nog iets later) valt in de binnenstad wat moois 
te horen en te zien. Nieuw dit jaar zijn de diverse 
buitenpodia, waaronder Podium Peperstraat.

Weer samen! Gouda en Kongsberg. Na jaren van 
afwezigheid komt het Kongbergs Byorkester o.l.v 
Kjersti Søli en Tomas Carstensen weer naar Gouda 
bij Kaarslicht. Samen met Stads Harmonie  “de 
Pionier” o.l.v. Dick Verhoef zullen zij het ope-
ningsconcert verzorgen in de Goudse Schouwburg. 
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze 
voorstelling te bekijken, kunt u deze (gratis) om 
14.00 én om 16.15 uur bezoeken. 
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Grote Zaal
14.00 – 15.00 uur en 16.15 – 17.15 uur
Het openingsconcert wordt dit jaar verzorgd door Stads 
Harmonie “de Pionier” en “Byorkester” uit Kongsberg. Zij 
zullen delen uit Peer Gynt spelen. Dit kamersymfonisch 
muziekstuk in 1875 speciaal gecomponeerd door de 
Noorse componist Edward Grieg voor het gelijknamige 
toneelstuk.

21.00 – 22.15 uur
X-mas Sing-along is terug!
Met een dampende liveband en te gekke solisten zorgen 
we voor een avond met alle grote kersthits en kerstclassics 
zoals ‘All I want for christmas’, ‘Last Christmas’ en nog veel 
meer. Wij zorgen voor een groot scherm met alle teksten, 
dus trek je foute kersttrui aan, hang je lichtjes om en kom 
lekker luidkeels meezingen!

Foyers en theatercafé
13.00 – 14.00 uur 
Live muziek in kerstsferen in het theatercafé.

15.00 – 19.00 uur 
Live muziek, straattheater en kleine optredens in 
kerstsferen.

20.00 – 21.30 uur
Live muziek en optredens in kerstsferen.

3. Agnietenkapel, Nieuwemarkt 100

16.00 – 16.30 en 16.30 – 17.00 uur
StrijkVrij bestaat sinds 2019 en is opgericht om volwassen 
beginners op een strijkinstrument de mogelijkheid te 
bieden om samen te musiceren in de vorm van ensemble-
lessen o.l.v. docent Mariëlle Rijkaart.

17.30 – 19.00 uur
Gouds Symfonie Orkest o.l.v. dirigent Aad van der Velde 
is een orkest voor gevorderde amateurs. Vanavond spelen 
zij stukken van Resphigi, Dittersdorf en de symfonie 104 
van Haydn. 

20.15 – 21.00 en 21.15 – 22.00 uur
Kamer Orkest Midden-Holland is een klein kamerorkest 
en bestaat uit enthousiaste gevorderde amateurs. Het 
programma is zeer divers en bestaat uit klassieke muziek, 
met af en toe uitschieters naar filmmuziek en volksmuziek 
en alles wat er tussen zit.

4. Achter de Waag

14.30 – 21.00 uur
Voor groot en klein is er de levende Kerststal met Maria, 
Jozef, het kindje Jezus en de Wijzen uit het Oosten. 
Kinderen kunnen binnenlopen en de dieren (konijntjes, 
kippen en schapen) aaien. De Kerststal is gerealiseerd door 
vrijwilligers van de Kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’.

14.30 – 17.00 uur
GordijnOpzij speelt “Er kan nog meer bij”. Samen met 
Marleen van Os verrast Ben Bijker opnieuw met een 
voorstelling gebaseerd op een oud sprookje:  
Een houthakker verliest zijn want (handschoen)  in het bos. 
Hij kan hem nergens meer vinden. Dan gaat hij naar huis, 
het is koud, het is winter. Kom kijken en luisteren hoe het 
verder gaat!

5. Waag, Markt 35

10.00 – 22.00 uur
De Goudse Waag is de thuishaven voor de VVV, het 
kaasmuseum en de startplaats voor instapwandelingen 
o.l.v. het Goudse gidsen gilde. Ook kunt u op eigen 
gelegenheid diverse wandelingen maken. De wandelingen 
beginnen allemaal bij de VVV in De Waag. Daar kunt u de 
beschrijving ophalen.

16.30 – 18.30 uur
Live muziek van Helma Harte & DRIE

1. Goudse Schouwburg, Boelekade 67 Kleine Zaal
15.00 – 18.00 uur
De Goudse Popschool presenteert hun jonge talenten. Zij 
spelen elk een aantal nummers, en daar zit ongetwijfeld 
een door hen zelf bewerkte kerstsong bij.

22.30 – 00.30 uur 
Een Christmas-disco-afterparty met DJ op de verlichte 
dansvloer in de kleine zaal. Om nog even lekker door te 
swingen.
 

2. Cheese Experience, Agnietenstraat 21

15.00 – 15.30, 16.00 – 16.30 en 17.00 – 17.30 uur
Katakat vertolkt ingetogen én uitbundige liedjes vanuit 
het hart. Met gitaren, ukelele, accordeon, oer-trommel en 
samenzang. “Een aanrader voor danslustige luistervinken!” 
Kom langs, loop binnen.

20.00 – 21.30 uur
Cultuurhuis Garenspinnerij presenteert: Barok ensemble 
inclusief klavecimbel.
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6. Markt

Stadhuis
18.30 – 19.00 uur
Openbare repetitie van de ceremonie bij de boom.

19.00 – 20.00 uur
Voor de 67e editie staat BULKOUT, de huisband van de 
Theaterbakkerheij, garant voor een feeëriek en sfeervol 
concert rondom de boom, waarbij het meezinggehalte 
wordt gestimuleerd door een aantal koren en de Goudse 
solisten Martin van der Starre en Elise Mannah. Samen 
met de loco-burgemeester uit Kongsberg, het kinder-
college en natuurlijk onze eigen burgemeester Pieter 
Verhoeve zullen zij het thema “Weer samen” inhoud geven 
en klokslag 20.00 uur de lichtjes in de boom ontsteken.  
Dat is het startsein voor het uitgebreide avondprogramma 
in de binnenstad van Gouda.

Muziekkiosk
In middag kunt u hier genieten van 6 Goudse basisschool-
koren, die hun mooiste kerstrepertoire laten horen.
14.30 – 14.45 uur Basisschool De Triangel
15.00 – 15.15 uur De Westerschool
15.30 – 15.45 uur Basisschool De Bijenkorf
16.00 – 16.15 uur Casimirschool
16.30 – 16.45 uur Basisschool De Cirkel
17.00 – 17.15 uur Basisschool De Ridderslag

17.15 – 17.45 uur
Mizzelto is een Utrechts kerstkoor, bestaande uit 20 leden. 
Zij zingen meerstemmig repertoire, in het Nederlands, 
Engels en Latijn. Zij worden begeleid door de accordeon.

20.00 – 22.00 uur
De JD’s Big Band uit Dordrecht -  in de kersttijd de JD’s 
Jingle Bells Big Band - zal de swingende versies te laten 
horen van de bekende kerstsongs, zowel instrumentaal als 
ook vocaal.

 podium
In middag kunt u hier genieten van 6 Goudse basisschool-
koren, die hun mooiste kerstrepertoire laten horen.
14.30 – 14.45 uur De Westerschool
15.00 – 15.15 uur Basisschool De Bijenkorf
15.30 – 15.45 uur Casimirschool
16.00 – 16.15 uur De Ridderslag
16.30 – 16.45 uur Basisschool De Triangel
17.00 – 17.15 uur De Cirkel

17.15 – 17.45 uur
Sara Letsch heeft haar eigen sound en zal op deze avond 
onder begeleiding van gitarist Daan een set neerzetten met 
o.a. nummers van Coldplay en Billie Eilish.

20.00 – 20.45 uur
Once In A Lifetime is een vierkoppige akoestische 
coverband. Zij spelen bekende muziek van Jefferson Airpla-
ne tot Adele, met een lekkere chille vibe. Voor elk wat wils 
dus!

21.00 – 21.45 uur
Sophie de Bruin is een 20-jarige Woerdense singer-song-
writer met een grote liefde voor de Nederlandse taal en het 
theater. Luister naar de klassieke kersthits met een vleugje 
jazz die zij samen met  haar geweldige band zal laten horen.

Markt en omstreken
Dwalend door het centrum van de stad kun je de volgende 
muzikanten, artiesten en acts tegenkomen:
• Theatergroep Maskerade, een groep van 15 zangers, 

brengt Christmas Carols in kleding uit de tijd van Charles 
Dickens.

• De Gorgonen, ons wandelend improvisatietheater door 
Clara van de Boom, Claudia Verschuren, Marleine 
Verbeek en Rieneke Batelaan.

• Kerstwind; als een wervelwind dwalen ze door het 
centrum met alle traditionals op het repertoire. Voor het 
eerst te zien tijdens Gouda bij Kaarslicht.

• De brassband van het leger des Heils, zwerft op eigen 
wijze door de stad en speelt overal waar plek is.

• Pretkapel de “Uit”bloazers is een brassband die 
bestaat uit een groep van acht enthousiaste muzikan-
ten. Ze spelen bekende kerstliedjes waarmee ze een 
echt kerstsfeertje weten te creëren.

• Draaiorgel De Panfluiter rijdt door de straten van het 
centrum.
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O O G Z O R G  &   O O G M O D E

Wenst u 
Goede Kerstdagen

Naar de 67e Gouda
bij Kaarslicht?
Kom met het openbaar vervoer
Dan vermijd je de drukte op de wegen, hoef je niet 
meer te pendelen naar het centrum en … kun je 
gezellig een glaasje glühwein meedrinken!

Speciale actie op 16 december 2022: 
Samenreisdagkaart van Arriva

Stap dus in bij Arriva, en vraag de buschauffeur 
om de speciale Samenreisdagkaart. Daarmee kun 
je met (min.) twee tot (max.) vijf personen naar 
Gouda reizen én weer terug voor maar 9,95 euro!

Je Samenreisdagkaart is na 9.00 uur te koop en 
geldig in alle reguliere stads- en streekbussen van 
Arriva in Zuid-Holland. Betalen doe je met pinpas 
of creditcard.

We wensen je een prachtig lichtfeest!

Lima fotografie

210027_West_Adv_Gouda bij Kaarslicht_148x105.indd   1210027_West_Adv_Gouda bij Kaarslicht_148x105.indd   1 05/10/2022   12:4205/10/2022   12:42

7. Chocoladefabriek, Klein Amerika

Vanaf 9.00 uur bent u welkom in de sfeervolle Chocolade-
fabriek. En vergeet dan niet om de fonkelnieuwe 
Techniekplaats te bezoeken op de tweede verdieping.

15.00 – 17.00 uur
Maak in de Jeugdwerkplaats op de begane grond kennis 
met virtual reality. Stap in de grote Glazen Lift van meneer 
Wonka en reis mee naar de fantastische Winter wereld. En 
wie even moet wachten, kan ondertussen op de foto in het 
reuzenboek! Leeftijd vanaf 11 jaar, toegang gratis.

15.00 – 17.00 uur
Groeten uit Gouda! Kom bij het Streekarchief een 
ansichtkaart met foto’s uit het archief van Gouda bij 
Kaarslicht schrijven. Wij versturen ‘m voor u!

16.30 -17.00 uur
Het is al bijna etenstijd maar luister eerst naar het 
mirakelse optreden van Mirakel Musicaltheater op de 
traptribune! 

Kijk voor alle informatie op chocoladefabriekgouda.nl.

8. Tuin van Willem Vroesehuys

In middag kunt u hier genieten van 6 Goudse basisschool-
koren, die hun mooiste kerstrepetoir laten horen.
14.30 – 14.45 uur Basisschool De Ridderslag
15.00 – 15.15 uur Basisschool De Cirkel
15.30 – 15.45 uur Basisschool De Triangel
16.00 – 16.15 uur De Westerschool
16.30 – 16.45 uur Basisschool De Bijenkorf
17.00 – 17.15 uur Casimirschool

19.45 – 22.00 uur
Met het thema “Weer samen” in het achterhoofd, nemen 
verhalenvertellers Hugo Gastkemper, Gerda Hoogendijk 
en Carolyt Koops u mee in de wereld van verhalen over 
geloof, hoop en liefde. Luister mee in de speciaal ingerichte 
verhalentent.

9. Binnenplaats WSHS (voorheen 
Weeshuis), Spieringstraat 1

14.00 – 14.30 uur en 15.45 – 16.15 uur
Czech This! is opgericht door singer-songwriter Petr Hora. 
Samen met zijn vrouw Marjanka brengen zij een uitgebreid 
repertoire.

15.00 – 15.30 uur
Mizzelto is een Utrechts kerstkoor, bestaande uit 20 leden. 
Zij zingen meerstemmig repertoire, in het Nederlands, 
Engels en Latijn. Zij worden begeleid door de accordeon.

16.30– 17.30 uur
Cultuurhuis Garenspinnerij presenteert: Popkoor 
Streetlife “De swingende dames van Cultuurhuis 
Garenspinnerij” laten zij vanmiddag o.l.v. Paul Chris van 
Strien hun levendige repertoire horen.

(vervolg programmering WSHS pagina 14)



www.goudabijkaarslicht.nl12 13

Tijd

13
.0

0

13
.1

5

13
.3

0

13
.4

5

14
.0

0

14
.1

5

14
.3

0

14
.4

5

15
.0

0

15
.1

5

15
.3

0

15
.4

5

16
.0

0

16
.1

5

16
.3

0

16
.4

5

17
.0

0

17
.1

5

17
.3

0

17
.4

5

18
.0

0

18
.1

5

18
.3

0

18
.4

5

19
.0

0

19
.1

5

19
.3

0

19
.4

5

20
.0

0

20
.1

5

20
.3

0

20
.4

5

21
.0

0

21
.1

5

21
.3

0

21
.4

5

22
.0

0

22
.1

5

22
.3

0

22
.4

5

23
.0

0

1 Goudse Schouwburg - Grote zaal Openingsconcert Byorkester  
en de Pionier

Openingsconcert Byorkester  
en de Pionier X-Mas sing-a-long

Goudse Schouwburg -Foyer Theatercafé met livemuziek Theatercafé met livemuziek Theatercafé met livemuziek

Goudse Schouwburg -Kleine zaal De Goudse Popschool 22.30-00.30
 AfterParty met DJ

2 Cheese Experience Katakat Katakat Katakat Barok Ensemble

3 Agnietenkapel Strijkvrij Gouds Symphonie orkest Kamerorkest Midden 
Holland

Kamerorkest Midden 
Holland

4 Achter de Waag De Levende Kerststal                                                             De Levende Kerststal                                                                          De Levende Kerststal                                                             De Levende Kerststal             

Poppenkast GordijnOpzij

5 Waag Helma Harte & DRIE

6 Markt Maskarade, de Gorgonen,  Kerstwind, Panfluiter, 
Brass Band Leger des Heils, Uitbloazers

Openbare 
repetitie Ceremonie bij de boom

Muziekkiosk Markt Triangel Wester-
school

Bijen-
korf Casimir Cirkel Ridder-

slag Mizzelto JD’s Bigband

Arriva podium Wester-
school

Bijen-
korf Casimir Ridder-

slag Triangel Cirkel Sara Letsch Once in a Lifetime Sofie de Bruin

7 Chocoladefabriek Streekarchief: Groeten uit Gouda
Jeugdwerkplaats: De grote Glazen lift

Mirakel

8 Tuin van Willem Vroesehuys Ridder-
slag Cirkel Triangel Wester-

school
Bijen-

korf Casimir Vertel theater

9 Binnenplaats WSHS  
                             (vm. Weeshuis) Chech This! Mizzelto Czech This! Streetlifekoor Vocalgroep WE Eva-Nicole 

Leroux Blueprint Eva-Nicole 
Leroux Blueprint

10 Hofje Willem Vroesehuys Mizzelto Carols bij 
Kaarslicht Peter Lems & violist

11 Gouda Studio’s Carols bij 
Kaarslicht Fairy Queen Flexible Sound And Next

12 Galerie de Hollandsche Maagd Emile Lagarde

13 Sociëteit Concordia Gouds- muziek-
theater

Gouds- muziek-
theater

Gouds- muziek-
theater Popkoor Rebound Annemarie Lammers WUM Miss Starling Rockadille

14 Museum Gouda -Ruim 12.00-12.30
Wendy Barten Margit Klaver Nanette Mans Marijke Haas Gerco Blom Piacevole

Museum Gouda - Zaal 14 Luna 
Zeller

Luna 
Zeller

Luna 
Zeller

Podium Museum Gouda/  
                                 Museumcafé Once in a Lifetime Carols bij 

Kaarslicht McBorrel McBorrel Aisling Carols bij 
Kaarslicht Aisling Aisling

15 Firma van Drie     Vanaf 12.00          Expositie “Exposure Value ZERØ”                                                                                             Expositie “Exposure Value ZERØ”                                                                                            Expositie “Exposure Value ZERØ”                                                                                            Expositie “Exposure Value ZERØ”

16 St. Janskerk 11.00-11.45
 Gerben Budding

12.30-14.00
 n.n.b. Popkoor Mikado Caecilia Popkoor Prestige Orkest St. Jan

  Vanaf 11.00                  Winterfair                                                                                             Winterfair                                                                                            Winterfair                                                                                            Winterfair                                                                                            Winterfair                                                                                            Winterfair

17 Podium Peperstraat Doorlopend programma met o.a.                                                                                          Jeugdteaterhuis, Iris Performing Arts, Theater TURF, Theater de Zwaan, Huiskamer van de Stad, GordijnOpzij

18 Visbanken Moordtzangers met dameskoor Eigenwijs Vlisterzangers Shantykoor 
West-Zuidwest Gouwe Bigband

19 Cultuurhuis Garenspinnerij Het Strijkersorkest Jeugdtheaterhuis 
“Wintervertelling”

20 LF Gouda 21.00-01.00      SenSationKaars

21 De Lichtwijzer Henny Brink Popkoor Ojee Biggerband Bordeaux 
kwintet Biggerband Bordeaux 

kwintet

22 Oud-Katholieke Kerk Amicanto Noorderkoor

23 St. Joostkapel Vrijetijdsorkest GaSpRij Coro d’Oro Marjan Luteijn & Marjan Verweij Hanneke Rouw Rhosa trio Vacadoca Rhosa trio

24 Vrije Evangelische Gemeente Kalamos Klarinet 
Trio Chalumeau Mixed Voices Muziek & Poezië met Katakat & Dichters op Donderdag
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18.00 – 19.00 uur
Vocalgroep WE is een gezellig pop- en musicalkoor. Sinds 
dit jaar staat WE onder de enthousiaste muzikale leiding 
van dirigente Sabine, pianist Raúl en natuurlijk drummer 
Hans

20.00 – 20.30 uur en 21.00 – 21.30 uur
Eva-Nicole Leroux is een singer-songwriter uit Gouda. 
Samen met bassist Thom Goosens zal zij op sfeervolle 
wijze eigen werk afwisselen met bestaand kerstrepertoire.

20.30 – 21.00 uur en 21.30 – 22.00 uur
Blueprint is een enthousiaste en gepassioneerde 
vocalgroup uit Gouda. Marlou Vriens begeleidt de 
muzikale ambities, zowel muzikaal en ritmisch, als met 
beleving en performance. 

10. Hofje van het Willem Vroesehuys

16.00 – 16.30 uur
Mizzelto is een Utrechts kerstkoor, bestaande uit 20 leden. 
Zij zingen meerstemmig repertoire, in het Nederlands, 
Engels en Latijn. Zij worden begeleid door de accordeon.

17.00 – 17.30 uur
Carols bij Kaarslicht is een speciaal voor Gouda bij 
Kaarslicht samengesteld koor van vijf dames en vier heren, 
allen woonachtig in de regio Gouda. Zij zingen traditionele 
Carols om vast in de sfeer te komen.

20.00 – 22.00 uur
Peter Lems (verteller) en Hans Luijcx (violist) vertolken 
korte en mooie muzikale verhalen. Zij zullen u meeslepen 
naar heinde en verre.

11. Gouda Studio’s, Oosthaven 12

18.00 – 18.30 uur
Carols bij Kaarslicht is een speciaal voor Gouda bij 
Kaarslicht samengesteld koor van vijf dames en vier heren, 
allen woonachtig in de regio Gouda. Zij zingen traditionele 
Carols om vast in de sfeer te komen.

20.00 – 20.45 uur
Fairy Queen is een groep die o.l.v. Helma Hartman vanuit 
de Garenspinnerij is ontstaan met een uitgebreid Iers 
repertoire. Natuurlijk met folk, jazz en klezmer invloeden 
spelend op verschillende akoestische instrumenten.

21.00 – 21.45 uur
Flexible Sound is een pop- en jazzkoor uit Gouda. Timmert 
al jaren aan de weg met veelzijdige popsongs, meerstem-
mig gezonden en met veel enthousiasme gedirigeerd door 
Paul Chris van Strien.

22.00 – 23.00 uur
And Next maakt  maken pop & soulmuziek met een funky 
sausje. Eigenzinnige, maar wel toegankelijke muziek 
gebracht door ervaren muzikanten.

12. Galerie de Hollandsche Maagd, 
Oosthaven 28

12.00 – 21.00 uur
Feestelijke decemberexpositie met unieke kunst en 
kunstcadeaus: schilderijen, beelden, grote en kleine 
glasobjecten en sieraden.

17.00 – 18.30 uur
Singer-songwriter Emile Lagarde met eigen werk: een 
akoestische sound met eigenzinnige Nederlandse teksten. 

13. Sociëteit Concordia, Westhaven 27

14.00 – 14.30, 14.45 – 15.15 en 15.30 – 16.00 uur
Het Gouds Muziektheater bestaat uit een ensemble van 
enthousiaste leden o.l.v. Kees van Dijk. De muzikale 
komische voorstellingen worden geschreven door twee 
leden van het ensemble. Muziek en theater worden hierbij 
gecombineerd.

16.30 – 17.30 uur
Popkoor Rebound o.l.v. dirigent Bart de Jong uit Leid schen-
dam/Voorburg heeft inmiddels een prachtig re pertoire met 
populaire popnummers van de jaren 60 tot nu. 

18.00 – 18.45 uur
Antoinette Lammers (pianist). Zij speelt een sfeervol 
winterprogramma met een knipoog naar de kerst.

19.45 – 20.30 uur
O.l.v. Wim Uljee speelt WUM, muziekjes van “van alles”. Zij 
spelen de liedjes die zij erg fijn vinden om te spelen, maar 
vóóral ook voor het publiek. Veelkleurig, van alles wat en 
nooit saai. Het semi-akoestische repertoire wordt daarom 
ook wel ‘SwingPopCountryJazzBlues’ genoemd.

21.00 – 21.30
Met een sprookjesachtige uitstraling en authentieke stem 
creëert Miss Starling haar eigen kleine universum. Haar 
songs worden beschreven als fris, catchy en dromerig.

22.00 – 23.00 uur
Rockadile uit het Groene Hart zorgt voor herkenbaar 
rockebilly-sound met een vleugje country. Kerstsfeer 
gegarandeerd en dansen mag!
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14. Museum Gouda en Museumtuin, 
Achter de Kerk 14

Museum Gouda -Ruim
Alle optredens in het Ruim worden begeleid door 
stadsorganist Gerben Budding.
12.00 – 12.30 uur Wendy Barten - fluististe
14.00 – 14.30 uur Margit Klaver - fluitiste
15.00 – 15.30 uur Nanette Mans - sopraan
16.00 – 16.30 uur Marijke Haas - violist
19.30 – 20.00 uur Gerco Blom -tenor
20.15 – 20.45 uur Ensemble Piacevole - koorzang

Museum Gouda -Zaal 14
In deze zaal vindt u de expositie “My dear swallows…” , een 
kunstproject van kunstenaar Dace Satre Sietina samen 
met Oekraïense nieuwkomers uit Gouda. Hierin verbeelden 
zij hoe hun thuisland was, het nu is en hoe het weer zal zijn.

15.00 – 15.15,  15.30 – 15.45 en 16.00 – 16.15 uur 
Luna Zeller, danseres uit Stolwijk, heeft speciaal voor 
Gouda bij Kaarslicht een dansperformance gemaakt. Een 
choreografie gebaseerd op urban-, hiphop-, streetdance- 
en freestyle invloeden. Luna zal deze samen met Tom en 
Loeki opvoeren.

Podium Museumcafé
14.30 – 15.30 uur
Once In A Lifetime is een vierkoppige akoestische 
coverband. Zij spelen bekende muziek van Jefferson 
Air plane tot Billie Eilish, met een lekkere chille vibe. Voor 
elk wat wils dus!

16.00 – 16.30 en 20.00 – 20.30 uur
Carols bij Kaarslicht is een speciaal voor Gouda bij 
Kaarslicht samengesteld koor van vijf dames en vier heren, 
allen woonachtig in de regio Gouda. Zij zingen traditionele 
Carols om vast in de sfeer te komen. 

17.00 – 17.30 en 18.00 – 18.30 uur
Trio Macborrel bestaat  uit Ruud Mooij en Gilbert Hoek 
van Dijke en Mariëtte Meisters. Moeiteloos zingen zij van 
klezmer, folk, pop naar evergreens en traditionals, oftewel 
van de Balkan via Bretagne naar Ierland om via New 
Orleans in Nederland terecht te komen. 

19.30 – 20.00 en 20.45 – 21.15  en 21.30 – 22.00 uur
Met hun songs en tunes vertelt Aisling over vrolijkheid, 
vrijheid van verdriet, laat je dromen en schudt je wakker. Zij 
vertolken bijzondere liederen over de strijd tegen de 
Engelse overheersing, onbereikbare geliefden en liedjes vol 
heimwee naar het prachtige Eire.

15. Firma van Drie, Achter de Kerk 13

12.00 - 22.00 uur
Expositie : “Exposure Value ZERØ” van Jasper van den 
Ende. Door middel van foto’s en lichtbakken wordt de 
overbelichte stad in beeld gebracht.

16. St. Janskerk, Achter de Kerk 2

11.00 – 22.00 uur
Bezoek de Winterfair! In de prachtige Sint Janskerk bieden 
standhouders sierlijke, smakelijke en aantrekkelijke 
(seizoens-) producten aan. Loop langs het kerstverhaal in 
de wereldberoemde Goudse Glazen en kom tot rust in de 
stilteruimte voor gebed en/of om een kaarsje aan te steken.

11.00 – 11.45 uur
Lunchconcert door Gerben Budding op het orgel van de 
St. Jan.

12.30 – 14.00 uur
Laat u verrassen! Bij het ter perse gaan van dit programma 
boekje waren de details van dit optreden nog niet bekend.

15.00 – 16.00 uur 
Popkoor Mikado zingt popnummers, de mooiste, sterkste, 
leukste en meest ontroerende uit de pophistorie vanaf de 
jaren zestig tot nu, begeleid door muziekbanden. De 
uitdaging is: het brengen van bekende songs, maar dan net 
in een ander jasje met uiteraard de ultieme kerstsongs.

16.30 – 17.30 uur
Stedelijke Harmonie Caecilia, een vast waarde voor 
Gouda bij Kaarslicht. Dit jaar vindt u ze in de St. Jan. Ze 
hebben een speciaal programma samengesteld dat u direct 
in de winterse- maar warme kerstsfeer zal brengen.

18.00 – 18.45 uur 
Popkoor Prestige kan zich na 2 coronajaren eindelijk weer 
presenteren aan het Goudse publiek. Met enthousiasme en 
aanstekelijke evergreens uit de popgeschiedenis krijgt het 
thema “Weer Samen” vorm en inhoud.
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17. Podium Peperstraat

Podium Peperstraat is de titel van een nieuw experiment 
tijdens Gouda bij Kaarslicht. Dankzij een samenwerking van 
ruim 30 bewoners van de Peperstraat en Westhaven wordt de 
straat het decor van muziek, theater en een vleugje nostalgie. 
Gebruikmakend van de vele bruggetjes en voormalige 
pakhuizen zijn voorstellingen en optredens bij te wonen van 
o.a.: 
• het Jeugdtheaterhuis speelt “Wintervertelling”, een 

eigentijds kerstverhaal bestaand uit 5 scenes op 5 
verschillende locaties in de straat.

• Iris, Performing Arts speelt fragmenten uit de musical 
All Shook Up

• Huiskamervandestad presenteert o.a. TRIBUTE en 
Norbadenco. 

• Turftheater speelt Paling 
• GordijnOpzij speelt “er kan nog meer bij”
• Zwaantheater speelt Madame Scroogde
• Walking catering acts. 

Met de hulp van ASVZ, het centrum voor dagbesteding 
voor mensen met een beperking, is hard gewerkt aan 
attributen voor het decor. Kijk op www.goudabij-
kaarslicht.nl voor het actuele speelschema.

18. Visbanken, t.h.v. Hoge Gouwe  
19 en 23

14.00 – 15.15 uur
Moordtzangers in combinatie met het dameskoor 
Eigenwijs. Een dubbelconcert met twee koren uit 
Moordrecht. Shantykoor De MoordtZangers kenmerkt zich 
door een eigen stijl die tot uitdrukking komt door het 
enthousiasme en plezier waarmee wordt gezongen en in de 
interactie met het publiek. Hoe dat samengaat met het 
dameskoor Eigenwijs kunt u zelf ervaren.

15.45 – 16.30 uur
Het 20-jarige shanty- en meezingkoor ‘Vlister Zangers’ 
kleurt evenementen in met vrolijke optredens. ‘Vlister 
Zangers’ is al jaren een vaste waarde op de Visbanken 
tijdens Gouda bij Kaarslicht.

17.00 – 17.45 uur
Shantykoor West Zuidwest Gouda, komt zoals de naam al 
suggereert uit het (zuid)westen van Gouda. Ze zijn erg blij 
weer te kunnen zingen bij Gouda bij Kaarslicht!

20.15 – 22.00 uur
Gouwe Bigband is o.l.v. dirigent Dick Verhoef een 
doorslaand succes. De band is een mix van enthousiaste 
jonge talentvolle muzikanten en doorgewinterde ervaren 
musici. Wat ze allemaal gemeen hebben is de liefde voor 
swingende en jazzy muziek, van toen en van nu.

19. Cultuurhuis Garenspinnerij, 
 Turfsingel 14

17.00 – 18.00 uur
Het Strijkersorkest o.l.v Maaike Gerlsma.

20.00 – 21.00 uur
Het Jeugdtheaterhuis speelt: “Een Wintervertelling!”, try 
out. De jongeren van de vooropleiding van het Jeugd-
theaterhuis bewerken A Christmas Carol uit 1843 en maken 
het van nú. Kom kijken naar deze aanstekelijke, tegen-
draadse én grappige voorstelling geschikt voor iedereen 
van 7 jaar en ouder.  
Reserveren via www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl. 

20. LF Gouda, Hoge Gouwe 189

21.00 – 24.00 uur
SensationKaaRs sluit af in de lichtfabriek. Een gezellige, 
swingende borrelavond als einde van de 67e editie van 
Gouda bij Kaarslicht vol dansbare kerstklassiekers.

21. De Lichtwijzer, Hoge Gouwe 141

14.30 – 15.30
Henny Brink zingt liederen van musical tot Mantra.

16.30 – 17.30 uur
Jingle all the way met.….popkoor O Jee! Dit Rotterdamse 
koor, o.l.v. dirigent Mathieu Smit krijgt met hun vrolijke en 
sfeervolle kerstliedjes iedereen in die heerlijke Christ-
mas-mood.

20.15 – 20.45 en 21.15 – 21.45 uur
Biggerband, de band voor alle leeftijden en vrijwel elk 
muziekinstrument, die iedere week samenkomt in 
Cultuurhuis Garenspinnerij!

20.45 – 21.15 en 21.45 – 22.15 uur
Bordeaux Kwintet o.l.v. Aart van Bochove

22. Oud-Katholieke Kerk,  
Hoge Gouwe 107

16.00 – 17.00 uur
Amicanto, o.l.v. Mirjam Warnas, een Gouds 55+ koor van 
mensen met muziekervaring zingen religieuze en wereldse 
liederen.

20.00 – 22.00 uur
Het Noorderkoor brengt klassiek kerkrepertoire met o.a. 
liederen van Huub Oosterhuis. 

23. St. Joostkapel, Lage Gouwe 134

14.00 – 15.00 uur
Cultuurhuis Garenspinnerij presenteert: Het Vrijetijds 
Orkest, dit altijd vrolijke orkest speelt volksmuziek, licht 
klassiek en kerstmuziek. Speciaal voor Gouda bij Kaarslicht 
is het orkest aangevuld met zangers die, naast de bekende 
kerstliedjes, ook populaire liedjes laten horen.

15.15 – 16.00 uur
Coro d’Oro o.l.v. Alexandra d’Espinoza, afkomstig uit 
Argentinië, zingen zij speciaal voor Gouda bij Kaarslicht de 
mooiste nummers passend bij de kerstsfeer.

16.15 – 17.15 uur
Marjan Luteijn (orgel) en Marja Verweij (blokfluit) vormen 
al enige jaren een duo en zijn een vaste waarde tijdens 
Kaarsjesavond in de kapel.
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17.30 – 18.30 uur
Hanneke Rouw, celliste uit Zwolle speelt o.a. de zes 
cellosuites van Bach. 

20.00 – 20.30 en 21.30 – 22.00 uur
Rhosa Trio bestaat uit Sarah (11 jaar en harp) , Rhodé (14 
jaar en cello) en Daniëlle van Laar (fluit). Zij spelen 
bewerkingen van bekende Engelse Carols.  

20.30 – 21.30 uur
Vocadoca  is in januari 2019 opgericht door ervaren en 
enthousiaste dirigent Mathieu Smit. De zanggroep bestaat 
uit 15 gedreven leden en er wordt meerstemmig a capella 
gezongen. 

24. Vrije Evangelische Gemeente, 
Turfmarkt 23

14.30 – 15.00 uur
Kalamos Klarinet Trio bestaat uit de ervaren Goudse 
klarinettisten Paul Schotanus, Sophie Breure (bes 
klarinetten) en Leid Oudemans (bas klarinet).  Ze zullen 
werken van o.a. Corelli, Händel en Cima spelen.

15.30 – 16.15 uur 
Chalumeau is het klarinet-ensemble van Cultuurhuis de 
Garenspinnerij. Het bestaat uit 12 klarinettisten en staat 
onder leiding van Dominique Zwartelé.
Vandaag brengen zij een stemmig programma ten gehore 
met werken van o.a Palestrina, Mozart, Bach en Händel 
afgewisseld met kerstliederen.

16.30 – 17.30 uur
Mixed Voices is een zes-stemmig vrouwenkoor o.l.v. 
dirigent Ana Mihajlovic uit. Zij brengen een aangepast 
kerstrepertoire.

20.00 – 22.00 uur
“Katakat & Casa della Poesia” is terug op Gouda bij 
Kaarslicht. In een intieme setting brengen het sprankelen-
de muziekduo en de Goudse dichters van Dichters op 
Donderdag samen licht in de duisternis. Denk aan woorden 
als kampvuur, fel, knetterend en warm en dichters zo 
wisselend als het weer.  Katakat vertolkt ingetogen én 
uitbundige liedjes vanuit het hart. Met gitaren, ukelele, 
accordeon, oer-trommel en samenzang. “Een aanrader 
voor danslustige luistervinken!” Kom langs, loop binnen.
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Overige informatie 

Sponsors
Heel dankbaar zijn we dat ook dit jaar Rabobank 
Hollandsche IJssel en Zorgpartners Midden-Holland 
weer hoofdsponsors zijn.

En verder door:
Omroep West,  Maarten van Grieken, Arriva, MBO 
Rijnland, Stubbe Logistiek en Jaq. Bezemerstichting, 
Bredeschool, White House Development en Double Web.

Onze hartelijke dank gaat uit naar iedereen die verder op 
welke wijze dan ook bij heeft gedragen aan een geweldig 
Gouda bij Kaarslicht 2019!

Gouda stad van…
Heeft u genoten van de historische stad Gouda en van 
Gouda bij Kaarslicht? Alle reden om langer te blijven en na 
te genieten. Heeft u de Winterfair in St. Jan vandaag 
gemist dan kunt u deze zaterdag 17 december ook nog 
bezoeken. En op 18 december is er een gezellige 
koopzondag in de Goudse binnenstad. Gouda blijft in 
gezellige kerstsfeer!

Op woensdag 21 december 2022 gaat de ijsbaan rondom 
het stadhuis weer open (tot en met 15 januari 2023). 
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