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ZO!34

ZO!34 is de streekomroep voor de gemeenten 
Emmen en Coevorden met iedere dag nieuws, 
actualiteiten, sport en amusement via radio, televisie 
en online. Tijdens het C’est la Vie Festival maken ze 
op de stadsvloer live hun radio uitzending. 

107.6 FM in gemeente Emmen en in gemeente Coevorden 

op 105.4 FM en 106.3 FM, www.zo34.nl en op TV via Ziggo 

kanaal 45, KPN kanaal 1384 en T-Mobile kanaal 782

De neus bedriegt. Een vrouw heeft een kind 
gekregen, maar wie is toch de vader? Een dijk van 
een neus zorgt voor een bijna eeuwige schaduw 
op het gezicht. Een neus waar je niet omheen kunt, 
mede gevormd door erfelijke factoren. Welke man 
heeft een soortgelijke neus?

Mo, eigenlijk Manfred K. uit Hildesheim, is de 
belangrijkste en, helaas, het enige lid van Biker Club 
MC Hilde. Hij rijdt op zijn houten Harley-Davidson 
door het publiek. Zijn twee (niet houten) bodyguards 
houden de fans en groupies op afstand. Want wie 
kan de charmes van Rider Mo nou weerstaan? 
Proberen? Een walk-act gekenmerkt door echt 
Harley Davidson geluid.

Welkom op het Phonehouse C’est la Vie Festival!17.00 - 20.00 Local Heroes
20.00 - 21.00 El Torro
21.00 - 22.00 Oulsen
21.00 - 22.00 PeterG
22.00 - 23.00 Mr. Belt & Wezol
00.00 - 01.00 Dj ROy & Mc Reza
20.00 - 00.00 Mc Mickey Hurts

Mojo Clinton
Mark Doldersum
Danny Sulman
Davy van der Sluis
Duo Doublon

Optreden 13:00, 14:30 en 16:00 uur

Optreden 13:00 en 15:00 uur
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C’EST 
LA 
VIE

21 juli 2019

Op de gehele Stadsvloer van Emmen 

C’est la Vie Markt 
van 10.00-16.30 uur 

Naast het groots opgezette straattheaterfestival 
overdag is er traditiegetrouw de C’est la Vie 
Markt. Bestaande uit een grote braderie met 
ambulante handelaren met nieuwe waren en 
gadgets. En een vlooienmarkt waar je brocante, 
curiosa, antiek en nostalgie kunt vinden!  

25e EDITIE

Huisregels
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte 
alcoholische dranken mee te brengen. Bij 
constatering door het beveiligingsperso-
neel worden bezoekers verzocht deze af 
te staan en/of weg te gooien in de daar-
voor bestemde vuilnisbakken.  
Tevens geldt in het gehele centrum een 
verbod voor:

• Drugs, wapens, glaswerk en blik
• Gaspatronen
• Alcoholverkoop aan personen onder 

de 18 jaar
• Wildplassen
• Flyeren
• Drones boven of in de nabijheid van 

het centrum

Houd je aan de aanwijzingen van de orga-
nisatie, beveiliging en politie. De organisa-
tie dan wel vrijwilligers kunnen niet verant-
woordelijk worden gesteld voor letsel of 
andere schade als gevolg van bezoek aan 
het festival. De organisatie kan personen 
toegang weigeren. Op het terrein gemaak-
te foto’s kunnen gebruikt worden voor 
publicatie. 

C’est la Vie Festival

Openbaar Vervoer
Er worden extra bussen ingezet tijdens 
C’est la Vie. Alle stadslijnen en de rode 
Q-link-bus tussen Emmen en Klaziena-
veen rijden vanaf 11.00 uur twee keer per 
uur. 

De laatste bus vertrekt rond half drie 
‘s nachts van het station, zo meldt het 
OV-bureau Groningen Drenthe. Mensen 
die met de bus willen komen, kunnen 
hun reis het best plannen via de site van 
Qbuzz. 

Rider Mo

STOP Westerbork

Emmer Courant

emmen

Podium Boerland Podium Drommedaar

Podium Rue de la Gare

Podium Raadhuisplein

Podium Matissepassage

Podium Marktplein

17.30 – 19.30 80% NL (Nederlandse, Duitse en  
   Engelse gouden hits)
20.00 –  24.00 JUSTUZZZ (hits uit 60’s 70’s 80’s)
  DJ Robert Smit (classic hits)

17:00 –  20:00   Trio Akoes’chicos
20:00 –  23:00   Pinkcat

17:00 uur Jan AkkermanBand
18:45 uur Bunkhouse
20:30 uur Scars
22:00 uur Bluez’ MM
23:45 uur Papaformigas

Optredens van Mooi Wark, Zware Jongens, Roy 
Raymonds, Wimmie Bouma, Wir Sind Spitze, Jannes, 
De Havenzangers, Marins Dams, Dikdakkers, 
Steven Bloema, Jaman, Rene Becker, Frank van 
Etten, Tim Douwsma, De Wannebiezz, Cor Wolters, 
Jeffrey Kuipers, Grad Damen, Rick Folkers, 
Danny Sulman, Spang en Arjan Plat

Podium Hoofdstraat

Melrose … uitgeroepen tot beste partyband van 
Nederland! Dit jaar gewoon op het Horecaplein po-
dium. CHARM3D staat ook op C’est la Vie! Heerlijke 
foute hits, voetjes van de vloer materiaal. Maar we 
trappen af met de Roosterz! Lekkere reggae, 
Emmens talent.  Tussendoor … DJ Joep!

C’est la Vie is één van de grootste straattheater 
festivals van het Noorden en viert dit jaar haar 25-
jari jubileum. Spectaculaire acts komen naar het 
centrum van Emmen om jong en oud te vermaken. 
Alle acts staan op deze handige kaart, met de bij-
behorende optreedtijden en locaties, zodat je niets 
hoeft te missen! Het festival is, zoals altijd, gratis 
toegankelijk voor iedereen. C’est la Vie wil inspi-
reren, kinderen in aanraking brengen met toneel 
en theater, gek doen, mensen ontroeren en laten 
lachen. Het C’est la Vie Festival kan alleen bestaan 
dankzij de financiële bijdragen en medewerking van 
de gemeente en sponsors. Hierbij spreken wij dan 
ook onze hartelijke dank uit naar allen die daaraan 
bijgedragen hebben en in het bijzonder Phonehouse 
Emmen. De horeca van Emmen centrum heeft weer 
het muziekprogramma samengesteld en verzorgd. 
Een aantal hiervan staan vermeld op deze kaart. 

Samen wensen wij je een fantastische 
dag en avond toe!

Hartelijke groet, namens Stichting C’est la Vie

Leonie Pluyter, Arnold Groen, Heidi Regts & 
Judith Post

© Sander Drooglever
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Legenda Acts
1. BV Natuur
2. Summer Circus
3. Springtime
4. Verticale muurdans
5. In eigen nat (lopend)
6. Balletschool Emmen
7. Safe
8. Swing Show 
9. Flying Carpet (lopend)
10. Le Dame & Serva (lopend)
11. Jan Klaassen
12. Bellentuin
13. Bike Babes (lopend)
14. Man zonder hoofd (lopend)
15. Rider Mo (lopend)
16. ZO!34
17. STOP Westerbork

2

Legenda Podia
1.  Boerland
2. Drommedaar
3. Hoofdstraat
4. Marktplein
5. Matissepassage
6. Rue de la Gare
7. Raadhuisplein

Balletschool Emmen

Summer Circus Springtime Muurdans op Grote Kerk

In eigen nat

BV Natuur

Safe Swing Show

Flying Carpet Le Dame et la Serva Jan Klaassen Bellentuin Bike BabesBike Babes

Als in een sprookje tonen de ballerina’s van 
Balletschool Emmen de mooiste dansen. Laat je 
betoveren en geniet! Bij Balletschool Emmen kan je 
terecht voor klassiek ballet, kleuterballet, 
streetjazz, modern en jazzdance onder de 
bezielende leiding van Ruscha Kloosterman. 

www.balletschoolemmen.nl

Drie artiesten, in steampunk stijl, verrassen u met 
een magisch spektakel in een reusachtige 4.5 meter 
hoge doorzichtige globe. In deze wervelende fami-
lieshow valt u van ene verbazing in de andere: jon-
gleerkunst, acrobatiek en zelfs een trapeze-act in de 
ring. Enkele vrienden vinden een enorme schatkist. 
Deze zware kist zweeft letterlijk door de circusglobe 
tot de schat voor u onthuld wordt!

Een over the top romantische komedie in de traditie 
van de stomme film. Van een eerste ontmoeting tot 
een ze leefden nog lang en gelukkig… 
Een man en een vrouw hangen aan industriële ve-
ren. De veren zorgen voor een beperkte bewegings-
vrijheid, waardoor bewegingen vertraagd, onhandig 
en karikaturaal zijn. Een spektakel waarin de clichés 
zich opstapelen tot een tragikomisch liefdesverhaal.

Bencha Theater is een begrip in binnen- en bui-
tenland en bestaat uit spelers van internationale 
allure. De mix van spectaculaire balans- en lucht- 
acrobatiek versmelten met dans en muziek maakt 
Bencha Theater zo uniek. De act is speciaal op 
maat gemaakt voor C’ est la Vie en vertelt een 
verhaal vol passie en emoties tussen man en vrouw 
in een Argentijnse sfeer.

Igor en Stanislav Volkov zijn door gelukkig toeval in 
Nederland beland. Na een jarenlange reis vanuit hun 
geboortestad Igarka vinden ze eindelijk het ideale 
pand voor hun eigen restaurant. Met de herinnering 
aan hun ouders die jarenlang een roadkillrestaurant 
uitbaatten, gaan de broers aan de slag. Verwacht 
geen half kippetje, videe of zelfs een boeuf stro-
ganoff, maar laat je verleiden door de gebroeders 
Volkov en hun familiale specialiteiten.

We zien het allemaal voorbij komen op het journaal; 
het milieu wordt bedreigd, bossen staan in de brand 
en het het zeewater stijgt. Maak je geen zorgen, de 
mannen van B.V. Natuur, Aat & Karel, helpen een 
handje. Ze halen de natuur terug, met hun koddi-
ge kraanwagen bouwen zij een boom 2.0. In het 
komische theaterstuk onderzoeken ze of de natuur 
maakbaar is. Natuur zonder vieze handen, lekker 
praktisch en met weinig kans op uitsterven!

Durven we te leven zonder fietshelm? Met 
ongewassen handen, geschaafde knieën en zo nu 
en dan een goeie ontploffing? Wie kersen wil eten, 
moet in een boom klimmen. Wie wil zoenen, moet 
niet bang zijn voor een koortslip. Hilarisch herken-
baar en soms ontroerend. Een mini-spektakeltheater 
solo van Compagnie Mobilette gemaakt en gespeeld 
door Merel Voorsluis.

Voeg sympathie en acrobatiek samen en je kan 
genieten van een opwindende en adembene- 
mende show met smaak! Mistral betrekt het pu-
bliek bij het opzetten van de Chinese paal door 
vrijwilligers te kiezen die zelf actieve spelers van 
de show worden. Op het ritme van de swingmuziek 
zal Mistral dansen, de paal beklimmen en acroba-
tiek bedrijven met een optreden op meer dan vijf 
meter hoogte! 

Een humoristische en spectaculaire act in de sfeer 
van ‘Duizend en één nacht’. Als Sheik Alachama-
lachama aankomt op een vliegend tapijt, krijgt hij 
alle aandacht. Hij komt op bezoek voor een grote 
transactie. Uiteraard probeert hij ook wat kleine 
handel te slijten, maar hij biedt ook vrouwen uit de 
harem te koop aan. Hij tracht een gouden deal te 
sluiten en een koper te laten vliegen maar het ont-
dekken van zijn gestolen haremvrouw levert voor 
allen een verrassend slot op.

Maak plaats voor dit hoge bezoek. Graag laten deze 
dames hun prachtige deinende rokken bewonderen 
maar het liefste hebben de dames dat u een diepe 
buiging voor ze maakt, ze  doen namelijk  vreselijk 
uit de hoogte. Hun arme dienster ondervindt dit 
aan den lijve. Het lijkt wel of ze het een genoegen 
vinden om haar te kleineren en laten haar voor het 
minste of geringste opdraven. Laat de bode echt 
zomaar alles over haar kant gaan?

Het traditionele Jan Klaassenspel staat weer volop 
in de belangstelling. In een Oud-Hollandse Poppen-
kast beleeft Jan Klaassen diverse avonturen. Het 
kinderpubliek kan plaatsnemen op de bankjes. Er 
wordt gespeeld met poppen welke ruim 50 jaar oud 
zijn. Gezien de steeds enthousiaste reacties van 
zowel kinderen als ouders, blijkt hoe “onsterfelijk” 
deze volksheld uit de poppenkast is.

Geniet van al het moois dat deze artiesten met 
zeepbellen kunnen maken. Rook bellen, grote 
bellen, bellen waar je in kunt staan (binnen), bellen 
die niet stuk gaan, bellen waar wat in zit, bellen in 
bellen, bellen die … et cetera. Dit trio verbaast u 
graag met een mix van lucht, sop en creativiteit. 
Liters (zeer speciaal) sop vormen de basis voor dit 
mooie plaatje. Kortom: gebakken lucht op maat!

De Bike Babes zijn twee onhandige superheldinnen 
die op hun ingenieuze vier meter hoge vliegfiets de 
wereld komen redden. De Bike Babes vliegen op 
Ike the Bike ver boven de hoofden van het publiek 
en speuren de omgeving af naar mensen die hulp 
nodig hebben. Door zijn glitterpaarse boxen klinken 
grappige parodieën op bekende superhelden-tunes. 

Optreden 13:00 en 14:00 uurOptreden 13:30, 15:00 en 16:15 uur

Optreden 13:30, 14.15 en 15:30 uur

Optreden 14:00 en 16:00 uur Optreden 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur Optreden 13:00 tot 16:00 uur Optreden 13:30, 15:00 en 16:15 uur

Optreden 13:30, 15:30 en 16:30 uur Optreden 13:30 en 15:30 uur

Optreden 13:30 en 15:00 uur Optreden 13:30, 15:00 en 16:30 uur

Optreden 14:00 en 16:00 uur
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Optreden 14:00 en 16:00 uur

1

Man zonder hoofd

Kijk daar! Een man zonder hoofd! Strak in het pak, 
op zoek naar contact. Dwalend door de straten is 
hij op zoek naar een goeie kop. Dus pas maar op! 
Hilarische animatie act!

Optreden 14:00, 15:00 en 16:00 uur
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