Het theater
In verband met de grootschalige verbouwing, is het theater in Kerkrade de afgelopen 3 jaar gesloten
geweest. Binnenkort wordt deze weer geopend.

1 Hoe vaak heeft u in het verleden het theater in Kerkrade
bezocht?
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Ik woon hier pas een jaar
Ik woon in Kerkrade pas 3,5 jaar ..

Maximaal 2 keer



Ben er als kind geweest toen het ook n bioscoop was ....

3 tot 5 keer



Ik kwam er alleen toen de bioscoop er nog was

10 tot 20 keer



Waarvan 75% van alle bezoeken gaat om lang geleden toen er nog
zogenaamde 'filmhuisfilms' getoond werden

Meer dan 20 keer





Concerten
Gerekend over meerdere jaren.... per jaar 3 tot 5 keer.
Vroeger gingen we vaak maar sinds er overal Wi-Fi is gaat het niet meer
wat wij heel erg jammer vinden. ook winkelen gaat niet meer in Kerkrade

Weet niet



Ik ben pas sinds 2012 weer woonachtig in Kerkrade en voor zo ver ik weet
was het theater toen al dicht
Is te lang geleden
Wat is verleden??




De verbouwing is onderdeel van het centrumplan van Kerkrade, dat het hele centrum vernieuwd.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 ‘De verbouwing nodigt mij uit om naar het theater in
Kerkrade te gaan’
45%

(n=276)

41%

40%
35%

31%

30%
25%
20%
15%

11%
8%

10%

5%

5%

4%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee eens





Een goed programma nodigt mij uit....
Een verbouwing was echt niet nodig geweest als stimulans.
Het vernieuwde theater, momenteel HUB genoemd, is een prachtige
sociaal-culturele "ontmoetingstempel" geworden. Sfeevolle entree, met
functionele ruimtes voor muziek, show, toneel, boeken, restauratie en
relax !! "Education permanente ", in het hart van Kerkrade.

Mee eens




Aantrekkelijk gezien wij sinds kort in het centrum wonen
Was ook zonder verbouwing het theater blijven bezoeken.

Neutraal



Ben benieuwd of de verbouwing een verbetering is. al met al was het
'Wijngrachttheater' prima.
De verbouwing is een , maar minstens zo belangrijkheid is de invulling van
het geheel.
Ik ga niet naar een theater omdat het zo mooi verbouwt is. Ik ga naar een
theater omdat zij een programma bieden wat mij aanstaat!!!!
Ik zie niet direct een verband tussen de verbouwing en mijn
bereidwilligheid naar het theater te gaan
Ligt aan het aanbod
Ligt natuurlijk aan het programma wat we aangeboden krijgen.
Voor de verbouwing was er al weinig op te merken over de kwaliteit van
het gebouw mij bezoek zal waarschijnlijk niet toe of afnemen oor de
verbowuing








Mee oneens



De voorstelling nodigt mij uit!!!





Ga ook zonder verbouwing.
Het programma en de dag dat het programma is is voor mij bepalend.
Ook zonder deze verbouwing zou ik naar het Theater in Kerkrade gaan

Zeer mee oneens



De verbouwing heeft voor mij geen extra waarde , mss betere reclame
buiten op de gevel aan de wijngracht /ziekenhuis kant zoals nu dat helpt,
ik hoor trouwens van veel mensen van buiten en ook van n chauffeur van
theatergezelschappen dat het theater Kerkrade goed verstopt licht dus
slecht te vinden cq aangegeven is

Weet niet



Licht gewoon aan de personen die op de planken staan en wat het
programma is.
Om een oordeel te kunnen geven moet je toch weten hoe het er uit ziet.



3. De directeur van het theater in Kerkrade vraagt u: ‘Welke show of act zou
het theater komend seizoen zeker in het programma moeten opnemen?’
Welk antwoord geeft u dan?














































10 Tenoren
Alan Parson
Annie MG schmid
Anouk
Ashton brothers
Ballet
Ballet enz.
Balletvorstellingen m.n. Introdans
Bekende caberatiers
Bekende musical
Betaalbare voorstellingen
Blue mans group
Blue men Groupon.
Cabaret (3x)
Cabaret (Theo Maassen, Ronald Goedemondt e.d.)
Cabaret en dansvoorstellingen
Cabaretier
Cabaretiers, maakt niet uit wie.
Carbaretiers, TOP van nederland
Carnavalsconcert Jack vinders
Cirque Soleil
Concert van het KSO
Danny Malando
De lamas
DEUS
Dire Straits Experience
Diverse grote namen van het cabaret.
Doe je best!
Een cabaretier
Een grote door het land trekkende musical of voorstelling.
Een Kerkraadse productie
Een mooie musical
Een Musical
Een Opera of Operette
Een opera voorstelling
Een opera, een klassiek ballet, een bekende cabaretier, een popact
Een pakkende musical of een sing-along show met een goed orkest
Een russisch koor
Fura dels baus
Geen
Goede cabaretier, Youp bijvoorbeeld
Grotere musical shows
Grotere musicals
Guido's Orchestra (2x)
Guido`s Orchestra


















































Hair - Dè musical
Hans Klok- Tineke Schouten
Hans Klok, maakt mij verder niet zoveel uit, als het maar betaalbaar is, mischien korting voor
ouderen vanaf 60 jaar een idee, als ik t kan betalen ga ik graag!
Hans Teeuwen
Harrie Jekkers
Helene fischer
Herman Finkers (2x)
Herman van Veen (2x)
Iets met humor
Iets van cabaret
Iets van plaatselijke toneel
Iets voor kleine kinderen zoals bumba & lion king, cabaretiers etc
Jack Vinders
Jochem Myer of Ronald Goedemondt
Joep v.t..H. Jochem M., etc
Joep van de Heck
Joep van het hek
Joep van het Hek
Josty Band
Kerstconcert en kinderprogrammas
Kerstshow Jack Vinders
Klassiek ballet
Klassieke opera's
Lenette van dongen
Leuke musical
Lokale dialect groepen zoals Exelcior
Lokale limburgse artiesten
Lokale verenigingen
Lolo Meyer gipsy
Lunchtig toneelstuk.
Martin Rütter
Meer lokalen o.a. pkaatselijke toneelvereniging.
Meer Opera's
Meer plaatselijke verenigingen gunstig mogelijkheden bieden
Micha Wertheim
Michael Flatly
Musical
Musicals
Musicals en Klassieke muziek.
Muziek (2x)
Muziek en/of cabaret
Muziek geëigend voor middenzaal waarvoor een goede akoestiek vereist is
Muziek groepen
Najib amali
Najib amhali
Niet alleen voor kinderen of 50-plus. Vooral ook richten op de leeftijdscategorie hiertussen
On your feet
Opera




































Philippe Geubels (2x)
Pieter derks
Plain folks
Plat stuk
Regionaal toneel
Roger Lataster
Ronald Goedemondt
Rosenberg Trio
Rowen Heze
Rowwen Heze
Shakespeare
Streekproducties
Streektheater
The full monty ,musical
Theo Maassen
Theo Missen of Youp van het Hek
Tineke Schouten, de Lion King
Toppers waar je anders voor naar Heerlen moet!
Ummer d'r Neaver
Vastgoed bv
Veel kamermuziekensembles, zowel strijkers alsook (koper)blazers.
Volendam musical
VOLKSTHEATER
VUUR met Anneke Van Giersbergen.
Wat ik moest verzwijgen
Werldmuziek
Youp van 't Heck
Youp Van 't Hek
Youp van het Heck
Youp van het Hek (3x)
Youp van t hek
Zeer tevreden over het aanbod van PLT
Zo iets als philip geubels. Comedian
Zondag ochtend concerten

