
Programma Pitboel Theater  oktober & november 2022. 
 
Pitboel Theater is het kleine theater van Sittard, gelegen op de hoek Montgomerystraat- Eisenhowerstraat. 
Maandelijks heeft het theater een gevarieerde programmering van Popmuziek, jazz, cabaret, toneel en 
kindertheater. Voor ieder wat wils. 
 

Dag Tijd Programma genre voorstelling Entree 
Zo 2 okt 14.30 uur Pien, Puk en co. 

“Natuurlijk!” 
Pleun wil graag naar 
buiten, lekker spelen 
in het groen, 
Kiki wil liever boeken 
lezen in plaats van 
buiten iets doen. 
Maar wanneer is dat 
boek dan eindelijk 
klaar? 
Zodat ze weer 
kunnen spelen met 
elkaar. 

kindertoneel 

 

€ 5,-- 

Ma10 okt 20.00 uur Jazz in Sittard. 
Jazz in Sittard 
maandag 10 oktober 
2022. Jazz in Sittard is 
een terugkerend 
event op elke tweede 
maandag van de 
maand om 20.00 in 
het Pitboel 
Theater.  Wat staat er 
te gebeuren? Uw 
gastheer Bart 
Oostindie ontvangt 
elke maand 
verschillende 
(jazz)musici om 
samen de diepte mee 
in te duiken. 
Geïmproviseerde 
muziek passeert in 
allerlei 
hoedanigheden, 
vormen en smaken. 
 

Toneel  € 7,50 

Zo 16 okt 14.30 uur Pien, Puk en co. 
“Natuurlijk!” 
Pleun wil graag naar 
buiten, lekker spelen 
in het groen, 
Kiki wil liever boeken 
lezen in plaats van 
buiten iets doen. 
Maar wanneer is dat 
boek dan eindelijk 
klaar? 
Zodat ze weer 
kunnen spelen met 
elkaar. 

kindertoneel 

 

€ 5,-- 

Ma 17 okt 20.00 uur Humor in Sittard is 
een maandelijks 
terugkerend event op 
elke derde maandag 
van de maand om 
20.00 in het Pitboel 
Theater. 
Wat staat er te 

Cabaret  € 7,50 



gebeuren? Uw 
gastheer Arjan Evertz 
ontvangt elke maand 
vijf verschillende 
cabaretiers die u een 
fantastische avond 
bezorgen. 
Maandag 17 oktober 
zijn te gast, Comedy 
festival zuid Limburg. 
Meer info volgt 
spoedig… 
Deze keer wijken we 
een beetje af. Humor 
in Sittard doet 
namelijk mee aan het 
comedy festival Zuid-
Limburg. Hier kunnen 
stand up comedians 
en cabaretiers aan 
deel nemen en zo 
Zuid-Limburg 
overtuigen van hun 
komische talent. 
De line-up voor 
vanavond is: 
Lieven Laureys 
Willem Borecal 
Bruno Bittoun 
Jos van Gorkum 
Stamatios Doulis 
Bram Kelchterman 

november      
4 t/m 6 nov  Makers weekend. 

Ben jij op zoek naar 
meer uitdaging in het 
theatervak? 
Wil jij in de toekomst 
graag een 
vakopleiding acteren 
of regisseren volgen? 
Of heb jij gewoon zin 
in een weekend vol 
inspiratie, coaching 
en plezier? 
Dan is dit weekend 
wat voor jou! 
In 3 dagen tijd 
regisseer of speel jij 
een voorstelling voor 
publiek! 

toneel  € 80,-- / € 
100,-- 

Zo 13 nov 14.30 uur Pien, Puk en co 
”Pietje precies”. 

Super moe en super 
zacht.. 
brengt een Piet 
cadeautjes in de 
nacht. 
Maar gaat dat 
allemaal wel goed? 
Zoals het volgens 
de verlanglijstjes 
moet? 
Want de Sint had 
maar één advies: 

kinderToneel 

 

€ 5,-- 



“ben vannacht een 
Pietje precies!” 

 
Ma 14 nov 20.00 uur Jazz in Sittard. 

Jazz in Sittard 
maandag 10 oktober 
2022. Jazz in Sittard is 
een terugkerend 
event op elke tweede 
maandag van de 
maand om 20.00 in 
het Pitboel 
Theater.  Wat staat er 
te gebeuren? Uw 
gastheer Bart 
Oostindie ontvangt 
elke maand 
verschillende 
(jazz)musici om 
samen de diepte mee 
in te duiken. 
Geïmproviseerde 
muziek passeert in 
allerlei 
hoedanigheden, 
vormen en smaken. 
 

Muziek  € 7,50 

Vrij 18 nov 20.00 uur Sneak Peek van Via 
Zuid 

toneel  Nog niet 
bekend 

Ma 21 nov 20.00 uur Humor in Sittard. 
Humor in Sittard is 
een maandelijks 
terugkerend event op 
elke derde maandag 
van de maand om 
20.00 in het Pitboel 
Theater. 
Wat staat er te 
gebeuren? Uw 
gastheer Arjan Evertz 
ontvangt elke maand 
vijf verschillende 
cabaretiers die u een 
fantastische avond 
bezorgen. 
Maandag 21 
november zijn te 
gast; meer info volgt 
spoedig… 

  € 7,50 

Zo 27 okt 14.30 uur Pien, Puk en co 
”Pietje precies”. 

Super moe en super 
zacht.. 
brengt een Piet 
cadeautjes in de 
nacht. 
Maar gaat dat 
allemaal wel goed? 
Zoals het volgens 
de verlanglijstjes 
moet? 
Want de Sint had 
maar één advies: 

kinderToneel 

 

€ 5,-- 



“ben vannacht een 
Pietje precies!” 

 

 
 

 
 

 

 
Voor meer info verwijzen we u naar www.pitboeltheater.nl 


