


De monumentale zaal van “De vier Pelikanen” biedt plaats aan 35 gasten.

Een nieuw klein theater 

Aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden staat een juweel 
van een Jugendstil pand. Het is in 1904 gebouwd door de 
Utrecht Verzekeringen en helemaal intact gebleven.

Met kleurrijke glas-in-lood ramen, spreuken op deuren 
en plafonds, bloemmotieven en bladversieringen op de 
kastdeuren, een mozaïekvloer bij de entree,  talloze 
tegeltableaus en originele koperen kroonluchters.

Op het dak pronkt een opvallend beeld van de beeldhouwer 
Joseph Mendes da Costa; 

“De vier Pelikanen”

De pelikaan is het symbool van het verzekeringswezen. Zij 
voedt haar jongen desnoods met eigen bloed. Dit verzekert 
het opgroeien van de kroost. 

Onze voeding bestaat uit inspiratie. Daar groeien mensen 
van. U bent van harte welkom hiervan te komen proeven. 

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een van de 
presentaties. Maar u bent ook welkom om spontaan binnen 
te wandelen. 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of vriend 
worden van “De vier Pelikanen”, bel of mail ons. 

Jan-Dirk van Ravesteijn, directeur



Programmering

Vanaf 1 september 2014 start het kleintheater met 
wekelijkse presentaties. Daarvoor vinden er af en toe 
activiteiten plaats. Hou de media en de website in de gaten!

Een greep uit de programmering:

Klassieke kleine concerten
De zaal heeft door het hoge plafond een mooie akoestiek.
Een prima plek voor piano, fluit, gitaar, violen, accordeon 
enzovoort.

Voordrachten
Poëzie en vertellingen in huiskamersfeer.
Luisteren en genieten van literatuur.

Lezingen
Wetenswaardigheden over Leeuwarden, Friesland, kunst, 
cultuur etc.. Voor iedereen die nieuwsgierig is.

Kindervoorstellingen en vertellingen
Interactief theater voor de kleinsten.  

Cabaret
Een probeer-podium voor komedianten die hun program-
ma willen testen op een klein publiek.

Vertoning van oude (stomme) films
Oude tijden herleven. Inclusief een pianist die de sfeer van 
de film versterkt! 

En verder 

Expositieruimte
Open de kastdeuren in de zaal en er verschijnen foto’s,  
kunstvoorwerpen, en schilderijen van kunstenaars. 

Ceremonies
In een sfeervolle zaal met een verhaal.
Voor huwelijksvoltrekkingen of gedenkdiensten.

Vergader-locatie
Een mooie ruimte om ongestoord met elkaar in gesprek te 
gaan. 

Workshops
Een inspirerende plek om de creativiteit te prikkelen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in gebruik van de zaal, bel of 
mail ons. Wij zullen met u de mogelijkheden bespreken.

Oproep:

Musici, theatermakers en kunstenaars worden van harte 
uitgenodigd ons in kennis te stellen van hun werk en talent. 
Wellicht hebben wij een prima podium voor hun presentatie. 

En wij zoeken vrijwilligers die willen helpen tijdens de diverse 
presentaties. 



Hier vindt u “De vier Pelikanen”
& Van Ravesteijn Entertainment Group

Parkeergarages: Klanderij, Zaailand en Hoeksterend (5 min. lopen).

Kleintheater “De vier Pelikanen” &
Van Ravesteijn Entertainment Group

Tweebaksmarkt 48
8911 KX  Leeuwarden
Postbus 2531
8901 AA Leeuwarden

058-2127787
www.devierpelikanen.nl
info@devierpelikanen.nl

www.wijmakenmooiemomenten.nl

Voed “De vier Pelikanen”.

Help ons met het grootbrengen van “De vier Pelikanen”. 

Met uw bijdrage maken wij een mooi programma en ontplooien wij 
nieuwe activiteiten. Dat kan al met een klein bedrag. 

U kunt vriend worden van het theater voor € 20,- per jaar en ontvangt 
dan vanaf seizoen 2014/2015, jaarlijks het programma-overzicht.
Als vriend ontvang u 10% korting op de entreeprijzen.

Of u kunt het theater steunen met een eenmalige bijdrage. 

Stuur een mail naar info@devierpelikanen.nl en u krijgt van ons een 
machtigingformulier toegestuurd. Of bezoek de website en vul daar het 
formulier in.

www.devierpelikanen.nl


