
...voor gemeente helmond die ons dit schitterende project 'De Cacaofabriek' 
heeft laten realiseren. Wij hopen dat het applaus nog vaak mag klinken in dit  
bijzondere gebouw. Als bouwers waren we u graag van dienst en feliciteren 
wij alle gebruikers van het gebouw met dit fantastische nieuwe onderkomen.  

APPLAuS!
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-openingsmagazine-
De Cacaofabriek, het nieuwe culturele hart van 
Helmond. Spraakmakend en inspirerend. Ieder-
een is van harte welkom.

-15&16-
maart



Schilderen, isoleren, renoveren en heel veel meer!

www.manderstotaal.nl  •  0492 - 505 101

Een oude parel is klaar voor de toekomst. 
Wij zijn trots op de transformatie. 

Nieuwe bewoners en bezoekers: geniet ervan!

Niet alleen het schitterende aluminium dak van 
de Cacaofabriek staat, zon of geen zon, dagelijks 
volop te glimmen, maar ook wij, medewerkers en 
vrijwilligers van de Cacaofabriek glimmen van 
trots.

Het is een prachtig gebouw geworden met ontelbaar 
veel mogelijkheden en nu al met een heel aparte 
sfeer.
Aan u en aan ons om er gezamenlijk een echte cul-
turele ziel in te brengen. Film, muziek, kunst, cultuur, 
omroep, creatieve economie, eten en drinken en een 
aangenaam terras op het zuiden, dit alles komt bijeen 
in de Culturele Hotspot van Helmond!

De nieuwe Cacaofabriek ligt aan de Cacaokade op 
een kruispunt van spoor, water en wegen, allen ele-
menten die een maximale bereikbaarheid waarbor-
gen met voldoende parkeergelegenheid voor auto en 
fi ets!

- dank aan -

Dank voor dit alles. Dank aan de gemeente Helmond, 
de provincie en het Rijk die dit allemaal fi nancieel 
mogelijk hebben gemaakt. Dank aan de architecten 
van Cepezed die er in geslaagd zijn om een stuk cul-
tureel erfgoed te verbinden met prachtige eigentijdse 

nieuwe elementen, fraai en functioneel. Dank aan 
de vrijwillige bestuursleden van alle organisaties die 
gebruik gaan maken van de hotspot voor hun vele 
en niet altijd gemakkelijke werk. Dank aan de aanne-
mers en de vele onderaannemers, de bouwvakkers 
en de mensen van vastgoed van de gemeente. Maar 
ook dank aan de vele vrijwilligers die allen op hun 
eigen bijzondere en verschillende wijze hun inbreng 
hebben geleverd. 
Een bijzonder woord van dank aan de zeer betrokken 
ambtenaren, Wilma, Giel en Eric, met wie wij de af-
gelopen jaren de projectgroep mochten vormen. En 
tot slot een dankjewel aan onze kleine vaste staf van 
medewerkers die constructief hebben meegewerkt 
aan de totstandkoming van de Cacaofabriek.

- eindelijk is het zover! -

Niets staat meer in de weg om er een succes van te 
maken. Het is nu aan u, hooggeëerd publiek, om te 
komen kijken, te genieten, en gebruik te maken van 
het hele diverse culturele aanbod. Weet dat u van 
harte welkom bent!

Namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers van de 
Cacaofabriek,
Wim Markus directeur.

initiatieven, zijn voortdurend op zoek naar een ver-
breding van het aanbod en naar inhoudelijke kruis-
bestuivingen.

Filmhuis, Lakei, kunstenaarscollectief De Nederland-
sche Cacaofabriek, de lokale omroep en de creatieve 
ondernemers  vormen tezamen de nieuwe bewoners 
van dit schitterende pand en zij moeten er gezamen-
lijk ook een succes van maken.

- samenwerking -

De Cacaofabriek, die naam moet een begrip worden 
in Helmond en wat mij betreft moet er ook snel één 
stichting Cacaofabriek komen, waarin alle culturele 
instellingen zijn samengevoegd. Ik sprak eerder over 
verbreding van het cultureel aanbod. Ik bedoel daar-
mee zowel een mogelijke uitbreiding met bijv. thea-
teractiviteiten door samenwerking met het Speelhuis 
als uitbreiding van de programmering voor doelgroe-
pen die nu niet of nauwelijks worden bereikt. Dat kan 
er bijvoorbeeld voor zorgen dat ook overdag reuring 
ontstaat. Diverse, op het eerste gezicht  geheel ver-
schillende, groepen mensen, naast en met elkaar; 
dat moet kunnen in Helmond, een beetje gesymboli-
seerd door de chocolaterie, die in het gebouw is ge-
vestigd, naast de Tattoo Shop.

Het is bijna zover dat we aan de uitdaging kunnen be-
ginnen. 14 maart is de offi ciële opening met ’s avonds 
een groot feest voor vrijwilligers, het weekend van 15 
en 16 maart feest met interessante fi lms, exposities 

en grote namen op muzikaal gebied als Blaudzun en 
Anneke van Giersbergen. 

- Komt allen en blijf komen! -

Wij (bestuur, beroepskrachten) zijn in de voorberei-
dingstijd heel wat mailtjes begonnen met ‘zucht’, als 
we het even niet meer zagen zitten. Maar nu zijn we 
vooral ongelofelijk trots. Vele mensen van ‘mijn’ in-
stelling, bestuurders, andere vrijwilligers en beroeps-
krachten hebben zich een slag in de rondte gewerkt 
om zover te komen. Maar ook de betrokken ambtena-
ren  van de gemeente verdienen een compliment. De 
Provincie Noord Brabant als belangrijke geldschieter 
had zijn geld niet beter kunnen uitgeven. Het is voor 
ons meer dan een troost voor het niet doorgaan van 
‘Brabantstad Culturele Hoofdstad van Europa’. 
Als laatste doe ik een beroep op alle mensen in de 
regio Helmond om de nieuwe culturele hotspot van 
Helmond massaal te bezoeken. 
Een warm hart van een breed publiek zal ons name-
lijk alleen maar helpen.

Jan van Griensven
Stichting Cultuurpromotie Helmond
voorzitter

Stel u voor: u heeft zin in een goede fi lm in een van 
de drie intieme zalen, geprojecteerd met de modern-
ste apparatuur qua beeld en geluid; aansluitend wil u 
graag een lekker drankje of genieten van een etentje 
met partner, vriend of vrienden (geserveerd met cho-
colade uit onze ‘eigen’ chocolaterie). Intussen bekijkt 
u de agenda, waarin de concerten voor de komende 
weken worden aangekondigd en ziet u ook de andere 
feestelijke en culturele activiteiten welke op het  pro-
gramma staan. Het kan straks allemaal in Helmond,  
in de Cacaofabriek.

- stichting cultuurpromotie - 
helmond

Als voorzitter van de Stichting Cultuurpromotie Hel-
mond (resultaat van de fusie tussen  Poppodium La-
kei en Filmhuis Helmond) feliciteer ik de mensen uit 
Helmond en omgeving met een werkelijk prachtig, 
nieuw en cultureel gebouw in Helmond. 
Wat mij betreft is het niet alleen een nieuw gebouw, 
maar ook een nieuwe culturele instelling. Het gebouw 
en haar gebruikers schreeuwen om nieuwe culturele 

Beste mensen uit Helmond en omgeving,

Weet dat u van harte welkom bent in 
De Cacaofabriek te Helmond.

We moeten er samen een succes van 
maken.

- Glimmen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -

Wim Markus
directeur De Cacaofabriek

-colofon-
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Wat een pareltje! Dat was het eerste wat ons te 
binnenschoot toen we de contouren zagen van 
wat nu een volwaardige popzaal is geworden. 
Een zaal met een volwaardige capaciteit voor 
‘(middel)grote namen’ maar waar ook nog steeds 
ruimte is voor intieme, kleinschalige optredens. 
Een podium waar (top)acts uit zowel binnen –als 
buitenland te bewonderen zullen zijn, maar waar 
je ook lokale helden zult zien en horen.

Vanaf het balkon kun je de artiesten bijna letterlijk 
‘aaien’ en worden de zichtlijnen niet doorbroken door 
verlichting of ander publiek. En wat zijn we blij met 
onze eigen professionele P.A., met de uitstekende 
akoestiek en het prachtige licht! Om nog maar te 
zwijgen van de muzikantvriendelijke afmetingen van 
ons prachtige podium: het podium is zo’n 11 meter 
breed, 1.20 meter hoog, 6 meter diep. 

- moderne eigenzinnigheid -

De Cacaofabriek – en dus ook de popzaal -  is ont-
worpen door Cepezed Architecten, in nauwe samen-
spraak met de toekomstige gebruikers. Er heeft een 
natuurlijke symbiose plaatsgevonden tussen de 
oude elementen van de monumentale pand en mo-
derne, multifunctionele vormgeving. Daarmee heeft 
het pand de klassieke uitstraling van weleer behou-
den, maar straalt het evenzeer moderne eigenzinnig-
heid uit.

De popzaal van De Cacaofabriek is de plek waar 
aanstormend talent, lokale helden en de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van popcultuur elkaar 
ontmoeten. Alles wat oorspronkelijk is, vernieuwend, 
verrassend of verleidelijk krijg hier de kans zich te la-
ten zien aan een publiek. Je kunt hier dus genieten 
van relaxte jazz, snoeiharde hardcore, Nederlands-
talige muziek, rustgevende lounge, tranentrekkende 
blues, overrompelende metal, maar ook van een fan-
fareorkest of een Helmonds koor. Maar waar we ook 
en ieder willen laten genieten van stand-up comedy, 
akoestische sessies, workshops, debatten en andere 
verrassende activiteiten. 

Onze zaal doet daarnaast dienst als broedplaats, 
ARTcafe, mediakroeg, ontmoetingsplek voor vrije 
geesten, nachtvlinders, studenten, kunstenaars, 
concertgangers, muzikanten. Maar ook slagers, 
dropverkopers, ambtenaren en muurbloempjes.

POPZAAL 
de cacaofabriek

Onze zaal is niet gericht op kwantiteit 
maar des te meer op kwaliteit!

filmzalen 
De Cacaofabriek

Openingsmagazine

-1-
Tijdens het openingsweekend van de 
Cacaofabriek zullen beelden worden 
vertoond van Helmond in vroeger tij-
den. Denk daarbij aan het industri-
eel verleden en aan de drukte bij de 
kanaalbruggen in de jaren 50 van de 
vorige eeuw toen de Kasteel Traverse 
nog niet bestond. De Cacaofabriek 
zal de historie van Helmond regel-
matig laten terugkomen in haar pro-
grammering. 

De Cacaofabriek beschikt over maar liefst drie 
prachtige, hypermoderne bioscoopzalen voor 
filmvertoning met de laatste stand van de tech-
niek. Haarscherp beeld van digitale filmprojecto-
ren wordt gecombineerd met uitmuntend geluid.

De zalen hebben respectievelijk 120, 68 en 48 stoe-
len. Deze opzet geeft ons de mogelijkheid om onze 
bezoekers een zeer gevarieerde kwaliteitsprogram-
mering aan te bieden met op nagenoeg alle dagen 
van de week filmvertoningen in de ochtend, middag 
en avond.

- kwaliteitsselectie -
Belangrijk onderdeel van de filmprogrammering in de 
Cacaofabriek zijn de nieuwe zogenaamde Art-House 
films; films met een bijzondere culturele en artistieke 
kwaliteit. In Nederland komen er bij diverse distribu-
teurs jaarlijks zo’n 150 tot 200  nieuwe films beschik-
baar voor het Art-House bioscoop circuit. Hierbij 
zitten natuurlijk de toppers die op filmfestivals zoals 
Cannes of Berlijn in de prijzen vallen, maar er zijn ook 
vele pareltjes bij die minder media aandacht krijgen.  
Een professioneel en enthousiast team van program-
meurs van de Cacaofabriek maakt de kwaliteitsse-
lectie en zorgt voor een gevarieerd aanbod.

- Cacao Junior -
Net als in het Filmhuis brengen we ook in de Cacao-
fabriek kwalitatief goede films voor onze jongste be-
zoekers en hun familie; dit alles in het kader van Ca-
cao Junior. Vanaf de opening zullen we maandelijks 
een ontbijtfilm voor de hele familie programmeren 
speciaal voor het jonge publiek.

- Go Short -
Maar onze nieuwe locatie biedt ook meer mogelijkhe-
den voor andere activiteiten, zoals knutselmiddagen, 
workshops waarin we samen een film maken en nog 
veel meer. We dragen film in alle vormen een warm 
hart toe en we steunen graag initiatieven die jonge 
filmmakers een kans geven hun werk te tonen. Daar-

om blijven we ook in de Cacaofabriek samenwerken 
met Go Short! aan de actie ‘De Voorfilm Moet Terug!’ 
Elke maand staat een andere korte film centraal. Deze 
wordt dan voorafgaand aan een geselecteerd aantal 
voorstellingen gedraaid. We vinden het belangrijk 
ook kortfilms aan bod te laten komen. Vaak zitten er 
namelijk echte pareltjes tussen van opkomend talent 
maar ook van gerenommeerde namen.

Ook zullen we doorgaan met het inleiden van films, 
iets waarmee we vorig jaar bij wijze van proef zijn be-
gonnen. Doel van deze inleidingen is om de kijker-
varing van onze bezoekers te verrijken. We zijn ook 
voornemens om nieuwe dingen op te starten zoals 
bijvoorbeeld nabesprekingen van films of lezingen 
over regisseurs, thema’s.

- keuzefilm -
We hebben leuke ideeën omtrent film waarmee we 
in De Cacaofabriek aan de slag gaan. Wat te denken 
van ‘Keuzefilm’. Elke maand worden 5 film klassie-
kers uit een bepaald genre ter stemming voorgelegd 
aan de bezoekers. De film met de meeste stemmen 
wordt vertoond, de bezoeker beslist dus. 

-meer dan film aleen -
‘Filmquiz’ (in 2013 succesvol gestart in het oude Film-
huis met het doel een traditie te worden: op 2de pink-
sterdag is er dus voortaan de Helmondse Filmquiz), 
‘Documentaires’ (Het Internationaal Documentaire 
Festival Amsterdam (IDFA), het grootste ter wereld, 
kent een groeiende belangstelling en betekenis. Wij 
willen de documentaire een vaste plaats in ons pro-
gramma geven) en ‘Historisch Helmond’. Tijdens het 
openingsweekend van de Cacaofabriek zullen beel-
den worden vertoond van Helmond in vroeger tijden. 
Denk daarbij aan het industrieel verleden en aan de 
drukte bij de kanaalbruggen in de jaren 50 van de vo-
rige eeuw toen de Kasteel Traverse nog niet bestond. 
De Cacaofabriek zal de historie van Helmond vaker 
laten terugkomen als bijzondere thema programme-
ring in de vorm van een jaarlijks evenement.

-3-

-2-
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Een goed begin, het héle werk

Kanaaldijk Zuid 24 T: +31 (0)40 283 29 46
5691 NL SON F: +31 (0)40 283 50 18

Postbus 60  info@ajansenbv.com
5690 AB SON www.ajansenbv.com

A. Jansen B.V.

Infra
•	 Wegenbouw
•	 Grondwerk
•	 Sloopwerk
•	 Saneringen 

 

Transport & Verhuur
•	 Kippertransport
•	 Containertransport
•	 Internationaal transport
•	 Verhuur betonpompen 

en betonmixers

Legioblock®

•	 Opslagboxen
•	 Keerwanden
•	 Industriehallen
•	 Geluidswanden 

Recycling
•	 Puinrecycling
•	 Glasrecycling
•	 Grondreiniging
•	 Thermische reiniging 

Beton
•	 Betonmortel 
•	 Metselspecies
•	 Gestabiliseerd zand
•	 Gietvloeren 

 

Daar staat ie dan, te schitteren in een pril voor-
jaarszonnetje. Het prachtige oude fabrieksge-
bouw van de ooit zo bekende Helmcacao is in 
volle glorie hersteld. Popelend  om – opnieuw 
– Helmonds’ trots te mogen zijn. 

Met man en macht is de afgelopen maanden keihard 
gewerkt om de Cacaofabriek op tijd af te krijgen.  En 
het resultaat mag er wezen. Helmond is een prachtig 
markant gebouw rijker, precies op de grens tussen 
het Helmondse centrum en de bruisende centrum-
wijk Suytkade. 

Ook achter de schermen werd de afgelopen maan-
den koortsachtig gewerkt. Een programma met sta-
tuur en een bruisend weekend als aftrap, dat moest 
het worden. Een goed begin is het halve werk, zo 
moeten ook de vrijwilligers en medewerkers van de 
Cacaofabriek gedacht hebben. En met succes, want 
voor u ligt een aanbod waar cultuurminnend Brabant 
zijn vingers bij afl ikt.

- de cacaofabriek is meer -

Maar de Cacaofabriek is meer dan een hotspot waar 
muziek-, fi lm- en kunstliefhebbers hun hart ophalen. 
De Cacaofabriek is een ontmoetingsplek waar het 
goed toeven is voor iedereen, op elk moment van de 

dag. En waar altijd wat te doen is, waar ‘reuring’ is. 
Ik verwacht dat veel Helmonders de weg naar deze 
plek zullen weten te vinden. 

Een ontmoetingsplek ook voor creatieve ideeën. Niet 
voor niets kozen tal van creatieve ondernemers de 
Cacaofabriek als hun nieuwe thuisbasis. Ik hoop dat 
de Cacaofabriek een broedplaats wordt waar, door 
samenwerking en kruisbestuiving, tal van mooie en 
creatieve ideeën het levenslicht gaan zien.  

Kortom: de Cacaofabriek maakt een veelbeloven-
de start, die smaakt naar meer! Cultuurpartners en 
ondernemers in de Cacaofabriek; van harte gefeli-
citeerd met deze geweldige plek. Ik wens jullie veel 
plezier en inspiratie om er in nauwe samenwerking 
met elkaar en met anderen een doorslaand succes 
van te maken!

Ik verheug me erop. U toch ook?

Jan van den Heuvel
Wethouder cultuur Gemeente Helmond

Nu we ons op een nieuwe locatie gaan vestigen, 
komen voor een aantal van onze vrijwilligers on-
herroepelijk  de herinneringen weer terug uit een 
ver verleden. Stadsomroep Helmond behoort tot 
een van de eerste lokale omroepen van Nederland. 
Het zal ergens eind jaren zeventig zijn geweest, 
dat er al een groepje ´in het klein´ bezig was met 
het proefdraaien en ontwikkelen van programma´s 
op de plek  waar zich destijds de oude brandweer-
kazerne bevond. Nu is daar de Gaviolizaal gehuis-
vest. In een van de kantoortjes naast de grote zaal, 
zag S.L.O.T. het eerste licht. Deze afkorting stond 
voor Stichting Lokale Radio Omroep en Televisie 
Helmond.  Niet lang daarna, begin jaren tachtig,  
verhuisde de organisatie naar een van de nieuw 
gebouwde paalwoningen aan het Speelhuisplein.
 
Het pionieren van de Helmondse omroep nam profes-
sionelere en meer kwalitatieve vormen aan. Een kleine 
groep enthousiaste medewerkers begon met het pro-
duceren van de eerste lokale radio- en tv-uitzendin-
gen. De paalwoning fungeerde jarenlang als studio-

ruimte. Radiozendamateurs en televisie-hobbyisten 
vonden elkaar en experimenteerden met uitzendingen, 
die aanvankelijk vooral op de televisie werden uitge-
zonden. Al snel groeide de omroep. Deze echte eigen 
studio vormde het begin van een enerverend radiotijd-
perk. Een aantal jaren later werd er weer verhuisd naar 
de locatie in de Evertsenstraat. Deze keer voor een 
hele lange periode.

ontplooiing
- tot professionalisering -

Door de jaren heen kreeg de Omroep met vele ups en 
downs te maken, maar altijd was er de wilskracht, het 
vertrouwen en de betrokkenheid van de passionele 
medewerkers. Het geloof in ´hun´ omroep was en is 
tomeloos. De wereld verandert snel, zo ook Helmond. 
Onze stad is voortdurend in beweging en dat uitte zich 
dan ook in een reorganisatie van onze lokale omroep. 
De naam van Stadsradio veranderde in Omroep Hel-
mond. De vrijwilligers raakten steeds meer actief in het 
meedenkproces. Daardoor continueerde de ontplooi-

ing  tot professionalisering van de programma´s, zowel 
op radio als televisie. Voor onszelf gingen wij ook de lat 
steeds hoger leggen en wilden van harte tegemoetko-
men aan de wensen van de inwoners van Helmond en 
omstreken op zowel radio- als  televisiegebied. Hier-
mee blijven wij intens bezig. Dit is een continue proces.
Ja, en dan is er nu  opnieuw een volgende belang-
rijke fase aangebroken voor onze Omroep. Na zeve-
nentwintig jaar is het tijd voor een volgende verhui-
zing naar de prachtige locatie van de Cacaofabriek. 
Maandenlang hebben het bestuur en de vrijwilligers 
hier naar uitgekeken. Met de andere gebruikers, zoals 
Poppodium Lakei, het Filmhuis en de kunstenaars van 
de Nederlandsche Cacaofabriek kan en zal Omroep 
Helmond voor een verbinding gaan zorgen. Niet alleen 
met elkaar, maar ook met alle inwoners van Helmond.
Want zeg eens eerlijk: is dit niet een prachtige plek, 
waar de cultuur van Helmond  op een unieke manier 
samenkomt? 

We schrijven 40 jaar geleden dat Rob van den 
Berg, vers van school, zijn eerste meubels leerde 
maken bij Meubelmakerij ’t Kooike. In het pand 
van de Cacaofabriek aan ‘de knaal’ werkte hij aan 
de houtbewerkingmachines. Nu kijkt hij met trots 
naar de enorme vernieuwing van het gebouw.

- blauwstaal -

Met zijn bedrijf Bestra Interieurbouw, gelegen aan de 
Helmondse Vossenbeemd, timmerde hij de afgelopen 
maanden aan de realisatie van het interieur.

Van diverse materialen waaronder zogenoemd blauw-
staal, glas en hout maakten hij en zijn team de balie 
voor de tickets, de inrichting van het horecagedeelte 
en de vergaderzalen, de betimmering van de popzaal 
van Lakei en de backstage-ruimtes. Zelfs bij het toilet-
bezoek zien bezoekers hun werk terug, de rvs-wasta-
fels en de complete toiletruimtes.

- in helmond werken is natuurlijk 
prachtig -

Eveneens aan de knaal,  bij Fitland XL, verzorgde Be-
stra het totale interieur. Wie bij Van Oorschot Mode 
winkelt, ziet ook daar het vakmanschap. ‘Prachtklus-
sen’, zegt Rob van den Berg. ‘We werken in het hele 
land, maar in Helmond werken is natuurlijk prachtig. 
We hebben in de brede school en wijkhuis Westwijzer 
veel mogen maken en zijn nu weer bezig voor de auto-
motive campus.’
In de 15 jaar dat Bestra Interbouw bestaat, maakten 
zij kleine en grote projecten, van badkamermeubels 
tot totaal-interieurs verzorgingstehuizen. ‘Wat iemand 
wenst aan meubels of andere interieur-elementen kun-
nen wij maken.’

Bestra timmert aan de knaal

-vliegende start!-

Helmond is een prachtig markant ge-
bouw rijker.

Omroep helmond kan voor een ver-
binding gaan zorgen.

Jan van den Heuvel
Wethouder cultuur Gemeente Helmond

samen op weg
naar een mooie 
toekomst!
- omroep helmond -

...kijkt met trots terug op zijn werk voor 
de Cacaofabriek.

Rob van den Berg

Openingsmagazine
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spraakmakend 
- o p e n i n g sw e e k e n d - 

- Pelle En De Dierenrovers - 
Voor de kleinsten draaien we op zondagmiddag om 
12.00 uur de film ‘Pelle En De Dierenrovers’ in het 
kader van onze nieuwe cyclus Cacao Junior.

- La Grande Bellezza - Venus In Fur - Henri - 
In de filmzalen kunt u gaan kijken naar La Grande Bellezza (komisch Italiaans drama waarin een wat oudere schrij-
ver zijn leven evalueert), van Venus In Fur (een film van Roman Polanski waarin een wanhopige atrice probeert 
indruk te maken op een toneelregisseur) en tenslotte de film Henri, een Belgische tragi-komedie.
Tussendoor kunt u ook u filmkennis testen tijdens de filmquiz of aan de hand van enkele van onze vrijwilligers een 
rondleiding krijgen door ons schitterende pand.

- Mike & the mellotones -
In het café kunt u ’s middags niet alleen genieten van 
een hapje en een drankje maar ook van de klanken 
van Mike & The Mellotones, het inmiddels overbe-
kende bluestrio.

- Boekpresentatie -
Bij het kunstenaarsinitiatief kunt u op zondag vanaf 
14.00 uur terecht voor een boekpresentatie, terwijl in 
de gang tussen foyer en expositieruimte de projec-
tie ‘What goes around’ van Lucy Hannen te zien zal 
zijn.Op de gangwand zullen grote werken van Frank 
Peeters hangen. De moeite waard om een kijkje te 
komen nemen! 

- Anneke van Giers-
bergen -

Op zondag 16 maart kunt u komen genieten van op-
tredens in de popzaal én in de foyer van dansschool 
Unity 8, van popkoor Kolok en zal niemand minder 
dan Anneke van Giersbergen de middag in de pop-
zaal afsluiten met een solo, akoestisch optreden.

In het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 maart zullen wij de 
inwoners van Helmond en omgeving een programma voorscho-
telen wat deels representatief zal zijn voor ons programma voor 
de komende maanden. Heel breed, voor elk wat wils, zowel op 
het gebied van film en muziek, als op het gebied van kunst. En 
eten en drinken niet te vergeten!

za 16.00 u.

zo 17.15 u.

za 23.00 u.

zo 12.00 u. zo 15.30 u. zo 14.00 u.Om 15.00 uur zal de eerste expositie worden ge-
opend, tot stand gekomen onder curatorschap 
van Bert Loerakker. De opening wordt opge-
luisterd door een optreden van accordeon duo 
TOEAC. Zij verzorgen de uitvoering ‘TOEAC pic-
tures...’ met o.a. de Schilderijententoonstelling 
van Mussorgsky en Meijering.

In de grote zaal tonen de gerenommeerde Brabantse 
kunstenaars Bert Loerakker en Hans van Hoek hun 
schilderijen, foto’s en keramiek. In de benedenruimte 

zal de Haarlemse muziekkunstenaar Hans van Kool-
wijk een installatie laten zien en horen. Van Koolwijk 
geeft onder meer concerten in musea en houdt ex-
posities in concertzalen. Hij is zowel ontwerper-bou-
wer als componist-performer. Op de vide zal een ex-
positie en boekpresentatie van de fotografen Esther 
van Waalwijk en Mo Swillens te zien zijn. Esther van 
Waalwijk en Mo Swillens fotografeerden dezelfde 
achttien modellen. 

-Fuse On-
Op zaterdag 15 maart kun je onder andere ko-
men luisteren naar de band Fuse On; deze acht 
ervaren muzikanten spelen de muziek van grote 
acts Steely Dan, Michael McDonald, MezzoFor-
te, Bonnie Riatt, John Hiatt, kortom: een mix van 
jazz, funk en soul. Soms klein en ingetogen, dan 
weer lekker groots en improviserend. 

-15&16-

za 21.00 u.

-TheKik-
’s Avonds kun je in de popzaal genieten van The 
Kik. Deze band brak afgelopen jaar definitief 
door, niet in de laatste plaats omdat ze een tijd de 
huisband van De Wereld Draait Door waren. De 
Nederlandse beatgroep rondom Rotterdammer 
Dave Von Raven – en dat hoor je -  grijpt terug 
naar de Merseybeat, de Britse pop uit jaren ’60). 

opening 
expositie

15.00 uur
Opening expositie Bert Loerakker
aansluitend optreden TOEAC (exposities)

15:30 uur 
Filmquiz (filmzaal)

16:00 uur 
Fuse On 1e set (popzaal)

17:30 uur 
Fuse On 2e set (popzaal)

19:30 uur 
Venus In Fur (filmzaal)

20:00 uur 
La Grande Bellezza (filmzaal)

21:00 uur 
The Kik (popzaal)

21:30 uur 
Henri (filmzaal)

23:00 uur 
Wipneus en Pim (popzaal)

01:00 uur 
DJ Lizz (popzaal)

12:00 uur Cacao Junior: 
Pelle En De Dierenrovers (filmzaal)

14:00 uur 
Boekpresentatie (exposities)

15:00 uur 
Unity 8 dansdemonstratie (popzaal)

15:30 uur 
Popkoor Kolok (popzaal)

15:30 uur 
Filmquiz (filmzaal)

15:30 uur 
Mike & The Mellotones (restaurant)

16:00 uur 
Unity 8 dansdemonstratie (foyer) 

16:30 uur 
Popkoor Kolok (foyer)

17:15 uur 
Anneke Van Giersbergen (popzaal)

19.:00 uur 
La Grande Bellezza (filmzaal)

19:30 uur 
Venus In Fur (filmzaal)

21:00 uur 
Blaudzun (popzaal) UITVERKOCHT

films

zaterdag zondag

- Wipneus en Pim - - The Kik -

Bert Loerakker, olieverf en alkydlak op 
linnen op paneel  60x80 cm.

Openingsprogramma
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za 23.00 u.

- Wipneus & Pim - 
- dj liz -

Aansluitend kun je blijven dansen en springen 
met het befaamde DJ Duo, Wipneus & Pim om 
vervolgens met onze DJ Liz tot diep in de nacht 
door te gaan.

za 23.00 u.

www.decacaofabriek.nl



De opening zal om 14:00 u worden verricht door: Koning Willem Alexander 
(alias Berry Knapen)

Bewonder de truck van 
Team de Rooy uit 

Parijs Dakar 2014!

Malex Automotive
Achterdijk 15A, 
5705 CB Helmond

Tel. 0492-526060
E. info@malex-automotive.nl
www.malex-automotive.nl

Malex is een onderdeel van 
Autoschade Mosman

WWW.MALEX-AUTOMOTIVE.NL | 0492-526060 | 06 54 215 109

• Onderhoud
• Diagnoses
• Reparatie
• Uitlijncheck
•  Caravanreparatie
• Autoschadeherstel

• Uitlijnen
• Airco
• APK
• Aanhangers
•  Truckreparatie 

en -onderhoud

WAT DOEN WIJ?

OPENING/OPEN DAG
ZATERDAG 15 MRT 2014  VAN 10.00 - 17.00 U

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 15 maart tijdens de opening en tevens 
opendag van ons nieuw bedrijf.
Dit alles vindt plaats van 10.00 – 17.00 u.
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.
Voor de kinderen is er een springkussen en 
zijn er optredens van een clown.

OPEN DAG 15 MRT 2014

Wij feliciteren de 
CacaoFabriek met 

haar opening!

Binnenkort geopend in de bruisende 
centrumwijk Helmond Suytkade

www.kidsplaza-helmond.nl
/kidsplaza.Helmond

KidsPlaza Kinderspeelpaleis Helmond

● dagje uit ● verjaardag ● schoolreisje

- ramen - deuren -
- vliesgevels -
- schuifpuien -

- vouwwanden -

www.oashelmond.nl

WIJ FELICITEREN 
DE CACAOFABRIEK
MET DE OPENING

Op zoek naar de ideale locatie voor een sympo-
sium, presentatie, vergadering of brainstorm? 
In een inspirerende en ontspannen ambiance? 
Of heb je plannen voor een culturele activiteit? 
Een concert, fi lmvertoning of debat? We helpen 
je graag!

In de Cacaofabriek hebben we de ruimte. Vier ver-
gaderzalen, drie fi lmzalen, een pop/muziekzaal en 
de foyer. Overdag, ’s avonds, doordeweeks en in 
het weekend. Met of zonder horeca. Maak gebruik 
van onze prachtige uitstraling. Er is van alles moge-
lijk. Voor grote en kleine gezelschappen. We denken 
graag met je mee. Ga met ons in gesprek over hoe 
we je het beste van dienst kunnen zijn.

Het belangrijkste is natuurlijk dat je evenement tot 
in de puntjes verzorgd is en dat de gasten met een 
goed gevoel de deur uitgaan, maar als organisator 
doet het je wellicht extra plezier te weten dat je door 
van onze diensten gebruik te maken ook de kunst en 
cultuur ondersteunt.

Interesse? Neem contact op met hoofd Publieks-
service: Innique Nooijen, tel. 06 - 31276557 
of mail: inniquenooijen@cacaofabriek.nl

inspirerend en gastvrij, 
een meerwaarde voor uw 
vergadering

huur een inspirerende ruimte 
op een ideale locatie

Ga met ons in gesprek over hoe we je 
het beste van dienst kunnen zijn.

Innique Nooijen
hoofd Publieksservice

Vergaderruimtes
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Met de beschikking over drie prachtige ruimtes, kun-
nen we als kunstinitiatief goed laten zien wat zich in 
de hedendaagse kunst zoal afspeelt. Elke presenta-
tieruimte heeft zijn eigen specifi eke kenmerken en 
kwaliteiten, die we optimaal willen gaan inzetten. In 
de museale grote zaal op de eerste verdieping to-
nen we kunst van gerenommeerde kunstenaars uit 
binnen- en buitenland. Op de video spelen we met 
kleine presentaties in op de actualiteit: denk aan 
(kunst)boekpresentaties, prijswinnaars of lokale ge-
beurtenissen. In de benedenruimte stimuleren we 
het komende jaar kruisbestuivingen met ons cross-
over project  ‘Challenged’. Op de achterwand van het 
poppodium, dat zich bevindt tussen kunstinitiatief De 
Cacaofabriek en de foyer, gaan we inspelen op het 
programma van de andere gebruikers van De Cacao-
fabriek. We zien erg uit naar samenwerking met onze 
medegebruikers!

- eerste expositie -

Op zaterdag 15 maart om 15 uur zal Rick Vercaute-
ren, directeur van Museum van Bommel van Dam te 
Venlo, onze eerste expositie openen. Deze expositie 
is tot stand gekomen onder curatorschap van Bert 
Loerakker. De opening wordt opgeluisterd door een 
optreden van accordeon duo TOEAC. Zij verzorgen 
de uitvoering ‘TOEAC pictures...’ met o.a. de Schil-
derijententoonstelling van Mussorgsky en Meijering.

In de grote zaal tonen de gerenommeerde Brabantse 
kunstenaars Bert Loerakker en Hans van Hoek hun 
schilderijen, foto’s en keramiek. 

Hans van Hoek maakt keramische tafelbeelden 
waarvan de inspiratiebron ligt in Zuid-Afrika. Van 
Hoek woonde hier twaalf jaar en het landschap is 
hem zeer dierbaar. De tafelbeelden zijn in de Geest 
verwant aan de Bonzai en de Filosofenstenen: het 
gaat erom het grote in het kleine te zien. De sokkel 
verhoudt zich tot het beeld als de klepel tot de klok, 
enkel als die twee samen komen hoort men de klank, 
‘ziet’ met het beeld.

Bert Loerakker combineert in zijn kunstwerken foto-
grafi e met schilderkunst. De tegenstellingen van na-
tuurervaringen en abstractie zijn het hoofdgegeven in 
zijn werk. In het landschappelijke deel ligt de nadruk 
op de lucht en wolkenpartijen, waardoor spelen met 
licht mogelijk is. Als tegenhanger plaats Loerakker er 
grote abstracte delen naast. Hij gebruikt deze tegen-

stelling om het te hebben over uitersten en tegenstel-
lingen in de schilderkunst en zijn brede interesse in 
en inspiratie door de schilderkunst in heden en ver-
leden. 

- benedenruimte -

In de benedenruimte zal de Haarlemse muziekkun-
stenaar Hans van Koolwijk een installatie laten zien 
en horen. Van Koolwijk geeft onder meer concerten 
in musea en houdt exposities in concertzalen. Hij is 
zowel ontwerper-bouwer als componist-performer. 
Sommige werken zijn site specifi c, andere worden 
op allerlei verschillende locaties getoond. Zo heeft 
hij in de afgelopen vijfentwintig jaar een breed pa-
let van simpele klanksculpturen tot zeer complexe 
geluidmachines gecreëerd dat steeds verder wordt 
uitgebreid. 

- boekpresentatie -

Op de vide zal een expositie en boekpresentatie van 
de fotografen Esther van Waalwijk en Mo Swillens te 
zien zijn. Esther van Waalwijk en Mo Swillens foto-
grafeerden dezelfde achttien modellen. Esther ge-
bruikte een houten veldcamera uit 1890. Mo Swillens 
maakte fotografi sche kleurenetsen. De indringende 
zwart-witfoto’s en de fl uwelige kleurenprenten gaan 
een stil gesprek aan in een serie tweeluiken. Tête-à-
tête.  Van het project tête-à-tête werd een bijzonder 
boek uitgebracht waarin achttien van de tweeluiken 
zijn gebundeld.

De boekpresentatie vindt plaats in De Cacaofa-
briek op zondag 16 maart van 14.00 tot 17.00 uur.

- 'what goes around' - 

In de gang tussen foyer en expositieruimte draait de 
projectie ‘What goes around’ van Lucy Hannen. Door 
middel van haar werk wil Hannen een kader bieden in 
de complexiteit van de werkelijkheid. Zij kan het mo-
ment vastleggen en daarmee het ongrijpbare trans-
poneren door het te vangen, of tenminste een poging 
wagen. Voordat het voo altijd weg is. Hannen vindt 
dit ronduit fascinerend, heel reëel ook, en beangsti-
gend. Alles gaat voorbij. 

Op de gangwand zullen grote werken van Frank Pee-
ters hangen. De moeite waard om een kijkje te ko-
men nemen!

Deze tentoonstellingen zijn te zien tot en met 27 
april 2014. De presentatieruimtes zijn geopend van 
dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Tete-atete tweeluik ‘Anouk’

Hans van Hoek - Tafelbeeld

Kunstintiatief De Cacaofabriek opent de 
deuren van haar nieuwe onderkomen aan 
Cacaokade 5

Wat eten we vandaag? We eten vers 
vandaag, creatief, spannend, werelds 
met lokale ingredienten. We eten in 
de Cacaofabriek!

Smakelijk, betaalbaar. Vroeg of laat, snel tussen-
door. Lekker lui en lang. Knus met z’n tweeën, 
met vrienden of met de kinderen. Het kan alle-
maal in de Cacaofabriek.

Het café-restaurant van de Cacaofabriek is iedere 
dag open. Voor lunch of diner. Voor koffi e met krant. 
Voor afspreken en doorzakken, ontmoeten en mee-
maken.

Houd er rekening mee dat het ‘s avonds vaak druk 
kan zijn. Kom vroeg, zeker als je nog een voorstelling/
fi lm wilt bezoeken. Als je niet direct aan tafel kunt, 
krijg je van ons te horen wanneer dat wel gaat lukken. 
Als je het niet meer redt voor de voorstelling, vertellen 
we je dat ook. In dat geval kun je altijd nog iets van 
onze uitgebreide borrelkaart bestellen. We hebben 
gratis draadloos internet in het café-restaurant.

 Openingstijden

Café: open vanaf 11.00 uur
Lunch: keuken open van 12.00 tot 15.00 uur 
Diner: keuken open van 17.30 tot 21.00 uur

Erwin Bekx
manager Horeca

Horeca

 Openingstijden
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T (0492) 578 290
www.2atwork.com
Marshallstraat 18, 5705CN Helmond

Creatieve concepten en vormgeving

ICT-oplossingen

Webdesign en internetdiensten

Wij feliciteren 
De Cacaofabriek 
met de opening!

In samenwerking met De Cacaofabriek zijn wij mede 
verantwoordelijk voor deze uitgave ter gelegenheid van 
de opening. Wij wensen alle bewoners veel succes.

Het doel van onze vereniging is o.a. gelden te verwerven om, in overleg 
met  de museumdirectie, kunstaankopen voor het museum te doen.

•  Gratis toegang tot het Gemeentemuseum Helmond en speciale 
activiteiten.

•    Uitnodiging voor een- of meerdaagse culturele reizen.
•  Het bijwonen van filmmiddagen die in samenwerking met  

‘De Cacaofabriek’ worden georganiseerd.

www.museumvriendenhelmond.nl

Kan vanaf e 25 per jaar. 
Bezoek onze website voor meer informatie.

VoordelenV

Ons doelV

Vriend worden?V

Word Vriend

Wij feliciteren

de Cacaofabriek

en wensen jullie 
heel veel succes!

Locatie Kasteel: Kasteelplein 1, 5701 PP Helmond
Locatie Boscotondohal: F. J. van Thielpark 7, 5707 BX Helmond

www.gemeentemuseumhelmond.nl

Theater Speelhuis: Kromme Steenweg 29, 5707 CB Helmond

www.theaterspeelhuis.nl

VOORVERKOOPADRESSEN (VVK)VOORVERKOOPADRESSEN (VVK)
Filmhuis Helmond

Frans Joseph van thielpark 6
Tel (0492) 529 009

Kappers Totaal
Trompstraat 8, Helmond

Tel (0492) 536 253

Kapsalon Oberendorff
Magrietlaan 9, Helmond

 Tel (0492) 541 061

Lakei Helmond
Molenstraat 123

Tel (0492) - 599 287

Mix kapsalon
Steenweg 20, Helmond

Tel (0492) - 564 611

ZA 12 APRIL 
ZAAL OPEN

 20:00UUR

ENTREE 15EURO  (VVK)

DAGKASSA 20 EURO

ZA 12 APRIL 
ZAAL OPEN

 20:00UUR

ENTREE 15EURO  (VVK)

DAGKASSA 20 EURO


