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Het in 1980 opgericHte podium ‘t Beest 
Heeft zicH door de jaren Heen ontwikkeld 
tot één van de toonaangevende culturele 
podia in zeeland. 

in het begin deed het vooral dienst als jeugdcentrum, maar 
al snel werd duidelijk dat er veel vraag was in goes naar de 
concerten en voorstellingen, die ’t Beest enkele keren per 
maand organiseerde. vooral als concertpodium maakte 
’t Beest in de jaren ’80 en begin jaren ’90 naam. Het was en 
is nog steeds een begrip bij artiesten en boekingsbureaus.

als filmhuis is ’t Beest belangrijk voor de Bevelanden. 
er draaien veel films, vaak spraakmakende titels, die de 
commerciële bioscopen niet halen. onlangs maakte het 
filmhuis de overstap naar digitale projectie. daardoor kan 
’t Beest zich ook kwalitatief met gemak meten met elk 
ander filmhuis of bioscoop.voor zijn vlakkevloertheater 
probeert ’t Beest vooral theatermakers te boeken die een 
frisse kijk hebben op de actualiteit. de meestal jonge 
artiesten vinden hier een theater waar ze zich direct thuis 
voelen en graag terugkomen.

naast muziek, film en theater is ’t Beest ook de thuishaven 
van de jeugdtheaterschool zeeland (jtsz). deze school is in 
de loop der jaren uitgegroeid tot een regionaal instituut waar 
jongeren kennismaken met theater en kleinkunst. daardoor 
ontdekken ze andere manieren om tegen de wereld aan te 
kijken en om te gaan met maatschappelijke issues.

als oefenruimte is ’t Beest altijd een goede voedingsbodem 
geweest voor muzikanten. Het mooiste voorbeeld is natuur-
lijk het succesverhaal van racoon, de goese band die in 
januari de popprijs kreeg. 

’t Beest organiseert zo’n 230 activiteiten per jaar en heeft 
dat altijd met minimale middelen gedaan. 
door inventiviteit, een heldere visie en vooral door de 
tomeloze inzet van de vele vrijwilligers weet ’t Beest ieder 
seizoen een programma aan te bieden waarvan de culturele 
avonturier volop kan genieten. 
we willen dat graag blijven doen, omdat wij als geen ander 
weten hoe belangrijk de rol van kunst en cultuur is. 
Het geeft kleur en inhoud aan het leven en verrijkt de geest. 
we willen met zo veel mogelijk mensen proberen om de 
kleur, inhoud en verrijking uit te laten groeien tot vaste 
waarden in onze gemeenschap. 

met dat doel voor ogen zijn er vele mogelijkheden voor 
samenwerking en steun. door samen te kijken naar actuele 
ontwikkelingen en te proberen de vele facetten van de 
tijdgeest te doorgronden, kan er een waardevol programma 
worden samengesteld waarin niet alleen grote doelgroepen 
worden bediend, maar ook kleinere plukjes fijnproevers.
we hebben als ’t Beest een aantal kant-en-klare opties 
gemaakt waarmee we de samenwerking vorm kunnen 
geven. we gaan daarover graag met u in gesprek. 
elke situatie is immers uniek. neem graag eens contact 
met ons op!  

M U Z I E K  •  F I L M  •  T H E A T E R 

WiJ ZiJN 
podium ’t beest

‘t Beest neemt al mijn halve leven een belangrijke plek in. 
ik heb er gewerkt, gerepeteerd met diverse bands, nieuwe muziek ontdekt. 
Bier gedronken, inspiratie opgedaan bij nieuwe bandjes en gevestigde namen. 

met racoon hebben we er 2 platen geschreven en voorbereid. Het is een 
kweekvijver voor nieuw talent, een ontdekkingsplaats voor nieuwe muziek, 
en vooral een fijne plek om mensen te ontmoeten, inspiratie op te doen 
en van muziek te genieten.
 
onmisbaar voor goes, onmisbaar voor zeeland!
 
stefan - racoon
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meer daN Je Zou deNkeN:    
•  advertereN • spoNsoriNg • Zaalverhuur • beestpas • arraNgemeNteN 

JANUARI 2013

ZATERDAG 5 JANUARI 20.30/ € 12,-

JUNGLE BY NIGHT
+ THE SUN PROPHETS
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VR 11  MARC MEESTERS 
    20:30 / € 4,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VR 25  THE SCORE 
    20:30 / € 5,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA 26   VANDERBUYST + SUPPORT
    20:30 / € 11,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mede mogelijk gemaakt door:

FEBRUARI 2013

ZATERDAG 23 FEBRUARI 21.00/ € 10,-

BEATS OP JE FIETS
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ZA 02  HET ZEEUWSE METAAL: BEVELAND 20:30 / € 2,-
  DEHUMANIZATION + RAPTURED + WARHEAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VR 08  THE JACKS + THE DIRTY DENIMS 20:30 / € 6,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z0 10 SLUDGY SUNDAY: 15:30 / € 6,-
  MONSTERTONE + DOOMDOGS + STARVE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA 16 MONOMYTH + A GENERATION AFTER 20:30 / € 6,-

mede mogelijk gemaakt door:

arm eN riJk biJ cultuur
de mooiste cultuur ontstaat uit armoede. Het maakt blijk-
baar creatief. een mooi voorbeeld is het ontstaan van de 
jazz. grotendeels door de ritmische muziek uit afrika met de 
werkliederen van slaven in amerika, de oorsprong van de 
blues. maar met armoede is dan ook rampspoed en 
menselijke ellende een gegeven.

Het is de kunst om vanuit soberheid iets te ontwikkelen. 
dat kan met mensen bij elkaar te brengen en bij herkend 
talent ze een duwtje in de rug te geven. en voor zoiets heeft 
iedere gemeente een plek nodig. katoenvelden hebben we 
niet in goes, en ook geen caverns zoals in liverpool, waar 
the Beatles begonnen. maar we hebben al wel heel lang 
een mooie plek en dat is podium ‘t Beest. muziek en film en 
een broedplaats voor goes talent. er heerst geen trooste-
loze armoede, maar rijk is het ook niet. 

de gemeente steunt het ‘t Beest en men past goed op 
het geld. met wat financiële steun van u kan de basis wat 
breder worden en ik verzeker u, het is geen weggegooid 
geld. podium‘t Beest beveel ik graag bij u aan.

rene verhulst
Burgemeester van goes

Wat kaN ’t beest 
                    Jou biedeN?

BEESTPAS
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