© AISHA ZEIJPVELD

KASPER
VAN
DER LAAN
1 KILO
donderdag
19 september
20:15 uur
€ 18,50

TIMTIM
Twee timmermannen. Ze bouwen veel. Ze
verbouwen vaak. Hun wereld is nooit af, het
kan altijd beter, mooier, anders. Droom en
werkelijkheid lopen steeds meer door elkaar
in de wonderlijke wereld van Timtim. Een
stoere beeldende voorstelling met humor,
timmerenergie en een snufje magie.

TIMTIM
SIMONE DE JONG
zondag 6 oktober | 11:00 uur | € 10,00

2+

2

SEIZOEN 2019 | 2020

© FRITZ DESIGN

Waarom zijn de dingen zoals ze zijn en doen we de
dingen zoals we ze doen? Kasper van der Laan, vol
gens de Volkskrant hét comedytalent van 2019, legt
het u graag uit. Dus
kom kennis maken
met de unieke kijk
op onze wereld
van dit onvoorspel
bare, ongrijpbare en
ongekend grappige
fenomeen.

Een avond
vol humor,
ernst en
inzicht. Met
toch ook wat
ruimte voor
Margreet
Dolman,
dominee
Gremdaat
en dokter
Valentijn. De
mooie kanten van het
leven vieren
en niet bij
de pakken
neerzitten. Altijd weer lichtpuntjes zien, ook
als het even tegenzit; dat is de instelling
van Haenen. Een eigenzinnige en vrolijke
voorstelling.
PAUL HAENEN
HAENEN BRENGT VREUGDE
vrijdag 27 september | 20:15 uur | € 18,00

© KAMERICH & BUDWILOWITZ

KASPER VAN
DER LAAN

PAUL HAENEN

Speciaal voor hun 25-jarig jubileum komt Niet Schieten
terug in de oorspronkelijke formatie. Maarten, Arend én
Erik brengen met liefde een avond vol lust en leed uit al hun
14 shows. Vooral het doorgronden van het vrouwelijk geslacht
blijft hun missie of misschien wel hun passie.

© LINDA STULIC

NIET
SCHIETEN!

ABDELKADER
BENALI
Abdelkader Benali presenteert zijn
Duizend-en-een-nacht. Een hommage aan de mythische verhalenvertelster, die moest vertellen om het
leven van zichzelf en al die andere
vrouwen te redden. Maar het is
ook een ontroerende ode aan zijn
grootmoeder, zijn eigen Sherazade,
die hem de kracht van het verhalen
vertellen leerde.

© RON DE GRUYL

ABDELKADER BENALI
KALIEF VAN NEDERLAND
vrijdag 11 oktober | 20:15 uur
€ 17,00

NIET SCHIETEN!
25 JAAR LUST EN LEED – TRY OUT
zondag 6 oktober | 16:00 uur | € 17,00

LEBBIS
Lebbis, een man van scherpzinnige
ideeën, sterke analyses en inspire
rende levenslessen, zoekt in deel
twee van ‘De Bovengrens’ hoe
we weer iets kunnen ervaren.
Want de zin van het leven zit in
‘iets meemaken’. En het toppunt
van ‘meemaken’ is dan weer ‘een
ervaring’.

LEBBIS
DE ERVARING –
DE BOVENGRENS II
vrijdag 18 oktober | 20:15 uur
€ 18,50

De Meiden van LOS hebben het over
de strubbelingen van de moderne
vrouw en haar zoektocht
naar een perfect leven.
Uiteraard willen ze
alleen de lusten en niet
de lasten: een wilde
avond stappen zon
der kater, een goede
baan zonder stress,
een kind zonder
zorgen, een relatie
zonder ruzies. Een
goudeerlijke show,
met in hoog tempo
gebrachte liedjes en
sketches.
MEIDEN VAN LOS
LUSTEN EN LASTEN
donderdag 31 oktober | 20:15 uur
€ 16,00

© EVA BROEKEMA

© ROBERT MUDA VAN HAMEL

MEIDEN
VAN LOS

ANNICK BOER

© RANDY FOKKE

Annick Boer staat al 25 jaar onafgebroken op het toneel en is daarnaast bij het
grote publiek bekend van de televisie
programma’s Kanniewaarzijn, Kopspijkers
en Cojones. Over de try-outs van haar
eerste cabaretvoorstelling zei het publiek:
‘een stem als Jasperina de Jong en zo
grappig als Brigitte Kaandorp’ en ‘hilarisch
en ontroerend’.
Deze voorstelling wordt gecombineerd
met een uitgeserveerd heerlijk drie-gangen
diner. Met Floris Catering & Traiteur uit
Huizen is het theater aan tafel concept
helemaal vernieuwd.
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ANNICK BOER
DAT IS
GOED GELUKT!
vrijdag 25 oktober
18:30 uur
€ 58,50
inclusief diner

voorstellin
g
& 3-gang
en
diner

DAAN BOOM

LONNEKE
DORT

YORA
RIENSTRA

© ANNE VAN ZANTWIJK

Twee jaar geleden was ze
een tijd opgenomen, en
uitgerekend nu ze zich
zo sterk voelt, moet
Emma Nieuwenhuis
opnieuw de psychia
trische kliniek in. Haar
specialist vertrouwt
haar uitbundige
geluksgevoel niet.
‘UP’ is het
aangrijpende
vervolg op de
succesvolle
bewerking
van ‘PAAZ’.

YORA RIENSTRA
UP
donderdag 14 november
20:15 uur | € 19,00

© CORNE VAN DER STELT

In zijn eerste one-manshow legt
Daan uit waarom en of het ooit
een keer genoeg is. Verder gaat hij
tapdansen, zingen, rappen, piano
spelen, balletten, lachen en natuurlijk
sociale experimenten uithalen.
DAAN BOOM
DE EERSTE
vrijdag 8 november | 20:15 uur
€ 16,00

© MARTIJN BEEKMAN

LONNEKE DORT
NA DE LIEVE VREDE
vrijdag 1 november | 20:15 uur
€ 16,00

© JOSHUA BAKARBESSY

Lonneke Dort won in 2017 het
Amsterdams Kleinkunst Festival.
In haar debuutprogramma vraagt
ze zich af waarom we zo bang
zijn voor een confrontatie. Weg
met die lieve vrede, het is tijd om
het strijdtoneel op te stappen.

SJAAK BRAL
Sjaak Bral is de Duider van het Jaar
en zo helpt de Haagse humorist
ons om het oude af te sluiten, zodat
we het nieuwe kunnen omarmen.
2019 wordt vakkundig gefileerd en
opgediend en overgoten met de
gulle lach.
SJAAK BRAL
VAARWEL 2019 – TRY OUT
zaterdag 16 november | 20:15 uur
€ 19,50
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BRITTA MARIA
AGENT
& BOEF

Na jaren Franse Chansons te hebben gezongen keren zangeres
Britta Maria en haar muzikanten huiswaarts. Huiswaarts naar
het geliefde Nederlandse lied... Met liedjes en composities van
o.a. Ruud Bos, Friso Wiegersma, Adèle Bloemendaal, Annie
M.G. Smidt, Rogier van Otterloo, Willem Wilmink en Ramses
Shaffy, vaak in nieuwe frisse arrangementen. Tevens klinken er
eigen geschreven liedjes en een enkele vertaling van een Frans
Chanson naar het Nederlands.
Deze voorstelling wordt gecombineerd met een uitgeserveerd
heerlijk drie-gangen diner. Met Floris Catering & Traiteur uit
Huizen is het theater aan tafel concept helemaal vernieuwd.

Na de voorstelling kun je Politiehond
aaien of met Agent na kletsen. En
wie durft er met Boef op de foto?!

AGENT & BOEF
DE TOREN VAN GELUID
zondag 24 november
10:00 en 12:00 uur | € 10,00

3+

voorstellin
g
& 3-gang
en
diner

© MARTIN PLUIMERS

Boef woont in de gevangenis bij
Agent. Dat vindt Agent gezellig. Er is
maar één probleem: soms ontsnapt
Boef. En dan haalt hij boevenstreken
uit... Kan Agent Boef ook dit keer
weer vangen? En zullen ze vrienden
blijven?

BRITTA MARIA, MAURITS FONDSE, OLEG FATEEV
HUISWAARTS
vrijdag 22 november | 18:30 uur | € 58,50 | inclusief diner

PETER BEETS

© JURJEN DONKERS

Peter Beets combineert George
Gershwin met energieke swing en
spannende improvisaties. Een muzikaal
avontuur aan de hand van een van de
meest geliefde componisten ter wereld,
enthousiast gespeeld en gepresenteerd
door een topmuzikant van onbetwiste
internationale klasse.
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PETER BEETS
GERSHWIN MEETS THE BLUES
zondag 24 november | 16:00 uur | € 17,00
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De Braziliaans-Nederlandse zangeres Marcella Wisbrun
brengt de mooiste nummers van bossanova-boegbeeld
Antonio Carlos ‘Tom’ Jobim voor het eerst in het Nederlands.
Met songs als ‘The Girl From Ipanema’ en ‘One Note
Samba’ maakte Jobim furore. Met liedteksten van Jan
Boerstoel wordt ‘De Bossa van Jobim’ een avond vol muziek,
poëzie, zwoele klanken en ontroering.
Deze voorstelling wordt gecombineerd met een uitgeserveerd
heerlijk drie-gangen diner. Met Floris Catering & Traiteur uit
Huizen is het theater aan tafel concept helemaal vernieuwd.
MARCELLA WISBRUN
DE BOSSA VAN JOBIM
vrijdag 13 december | 18:30 uur | € 58,50
inclusief diner

voorstellin
g
& 3-gang
en
diner

ESTHER & HANS
De grote acteur en trompettist Hans
Dagelet, de eenzame vrouw Esther
Apituley met haar altviool die niet
zonder haar strijkstok kan en een
meesterpianist slaan de handen
ineen. ‘Kabarett Dapitulet’ wordt een
muziekperformance met entertainment, ontroering en vingers die
virtuoos over toetsen en snaren
glijden.
ESTHER APITULEY &
HANS DAGELET
KABARETT DAPITULET
vrijdag 29 november | 20:15 uur
€ 19,00

© CORB!NO

MARCELLA
WISBRUN

JEROEN VAN
MERWIJK
Kenners beschouwen Jeroen van
Merwijk als een van de beste liedjes
schrijvers van Nederland. Dit jaar
doet hij iets unieks: een oudejaarsconference in liedvorm. Onder de titel
‘Was volgend jaar maar vast voorbij’
onderneemt hij een nooit eerder
gedane poging om 2019 te duiden
en vooral te bezingen
JEROEN VAN MERWIJK
WAS VOLGEND JAAR
MAAR VAST VOORBIJ
vrijdag 6 december | 20:15 uur
€ 19,00
7

LIEDJES VAN TOON
Toon Hermans wilde niets liever
dan de mensen hun problemen
en zorgen doen vergeten. ‘Liedjes
van Toon’ is een luchtig, eigentijds
en vrolijk eerbetoon met muziek,
poëzie, verhalen, blije herinneringen
en veel lieve bekende en onbekende
Toonliedjes.

© ROSALIE VAN DEN KERCKHOVE

LIEDJES VAN TOON
MAURICE HERMANS,
ASTRID CATTEL EN HARRIE HERFST
vrijdag 20 december | 20:15 uur |
€ 21,00

GUIDO SPEK
GELOOFT NIET
ALLES WAT OP
INTERNET STAAT
zaterdag 14 december
20:15 uur | € 16,00

Aan de hand van zeer persoonlijke
anekdotes over de mooiste, maar
ook minder mooie momenten uit
zijn leven, neemt Jim je mee op een
bijzondere muzikale reis, waarin
we liedjes horen die voor Jim een
bijzondere betekenis hebben.
JIM BAKKUM
KLEIN – TRY OUT
zondag 5 | maandag 6 januari |
20:15 uur | € 18,00
SEIZOEN 2019 | 2020

Z@ppelin-kijkertjes kennen ‘Apennoten’
natuurlijk al langer: het heerlijke muzikale
programma waarin wordt gezongen en
gedanst. Ze komen naar De Boerderij om
de bekendste en leukste ‘Apennoten’liedjes te spelen; voor, met en door het
jonge publiek. Iedereen mag meezingen, dansen of misschien wel
dirigeren. Bij sommige liedjes mag
je zelfs het podium op en een
instrument bespelen.
APENNOTEN
ZOVEEL KLEUREN
zondag 12 januari |
10:00 en 12:00 uur | € 10,00

3+

© ROLAND J. REINDERS

APENNOTEN

JIM BAKKUM
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Want wat is het alternatief?
Guido Spek zoekt tijdens
zijn eerste cabaretprogramma naar mogelijke antwoorden op grote en kleine
levensvragen. Guido Spek
deed nooit mee aan ‘Lingo’
en was niet te zien in
‘Flikken Maastricht’,
‘Soldaat van Oranje’
of ‘Verliefd op
Cuba’. Wat hij wel
allemaal gedaan
heeft kunt u
online opzoeken,
maar of u alles
moet geloven?

© JASPER SUYK

© WILLEM TEN VELDHUYS

GUIDO SPEK

JANNEKE
JAGER
© M. BUTER

In ‘Femme Façade’ gebruikt Janneke
Jager het circus als metafoor voor het
leven. In breekbare luisterliedjes, gênante
anekdotes en een grimmig sprookje gaat
ze op zoek naar de naakte waarheid –
bekeken vanuit een gereformeerde opvoe
ding op het Groningse platteland en een
jeugdervaring op een naturistencamping...

MICHELINE & ERWIN
Het nieuwe programma van de Vlaamse zangeres
Micheline Van Hautem en topgitarist Erwin van Ligten
komt uit in het jaar dat Ramses Shaffy alweer tien jaar
dood is. In ‘Zing, vecht, huil, bid...’ wordt het repertoire
van Nederlands meest kleurrijke chansonnier in een
vrouwelijk jasje gestoken, afgewisseld met verhalen
over zijn roemruchte leven.

JANNEKE JAGER
FEMME FAÇADE
vrijdag 24 januari | 20:15 uur | € 16,00

MICHELINE VAN HAUTEM &
ERWIN VAN LIGTEN
ZING, VECHT, HUIL, BID
zondag 12 januari | 16:00 uur | € 19,00

Maurits Fondse bezingt het turbulente leven van pianist
en zanger Billy Joël. Aan de hand van zijn beroemde
songs (en onbekendere parels) vertelt Fondse het levens
verhaal van de straatjongen, geboren in The Bronx en
opgegroeid op Long Island (‘Downeaster Alexea’). En
uiteraard de relaties met de vele vrouwen in zijn leven
(‘She’s Always a Woman’).
MAURITS FONDSE
A LIFE IN SONGS – THE STORY OF BILLY JOËL
vrijdag 17 januari | 20:15 uur | € 16,00

© MARIA STIJGER

THE STORY OF BILLY JOËL
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Guido
Weijers volgde masterclasses over
geluk aan
de Erasmus
Universiteit,
sprak op
TEDx over dit
onderwerp
en deed
in Bhutan
onderzoek naar het Bruto Nationaal
Geluk. Nu balt hij alle opgedane
kennis samen in uitdagende quotes
en sterke anekdotes. Hij garandeert
u dat u met meer inzichten en geluk
naar huis gaat dan u bent gekomen.

© PR LOENS MEDIA

GUIDO WEIJERS

NATHALIE
BAARTMAN
‘Breek’ is een subtiel-hilarische voorstelling over ontheemd zijn.
Met het ongemak van stilte, op het randje van de gekte. Termen
als ‘bijzonder’ en ‘eigenzinnig’ zijn een understatement bij Nathalie
Baartman, maar aanstekelijk is haar onderkoelde humor zeker.
NATHALIE BAARTMAN
BREEK
donderdag 30 januari | 20:15 uur | € 16,00
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© GOVERT DE ROOS

© JOCHEM JURGENS

GUIDO WEIJERS
MASTERCLASS GELUK– REPRISE
woensdag 5 februari | 20:15 uur
€ 25,00

BARRIE STEVENS
Barrie is als jonge Engelsman naar
Nederland gekomen om als danser
‘het vak’ in te gaan. Zijn kreet “vooral
doorgaan” kent iedereen. En nu is
het de tijd om over die veelzijdige
loopbaan en zijn leven te vertellen.
Een voorstelling vol humor en mooie
verhalen en natuurlijk met ‘song and
dance’.
BARRIE STEVENS
THE SHOW MUST GO ON
donderdag 6 februari | 20:15 uur
€ 19,50

JOIA
Zangeres Joia Rath was
finaliste in de Grote Prijs
van Nederland en haar
debuutalbum ‘Living
It Now’ werd met vijf
sterren bekroond door
Musicmaker. ‘Zacht’
is een theatrale reis
door haar hoofd.
Met nummers van
eigen hand en parels
van onder meer Joni
Mitchell en Maarten
van Roozendaal.

MARJA’S TUPPER
TOPPER PARTY
Facebook, Instagram, Twitter en
WhatsApp: we hebben het er maar
druk mee. Overal zoeken we erkenning. Kijk eens hoe leuk ik ben. Maar
achter alle digitale vrolijkheid schuilt
vaak eenzaamheid. Consulente Marja
van Katendrecht weet raad.

Valentijns
dag

© MERLIJN DOOMERNIK

JOIA
ZACHT
vrijdag 14 februari | 20:15 uur | € 17,50

© STEFAN MANDERSLOOT

MARJA’S TUPPER
TOPPER PARTY
MET DÉ MARJA VAN KATENDRECHT
donderdag 20 februari | 20.15 uur
€ 17,00

TIK TAK SLAAP
In ‘Tik Tak Slaap’ wordt een
ladekast omgetoverd tot een
huis vol verrassende kamers en
verdiepingen. Met een kleine
pop, mooie beelden en grappige
geluiden vertelt ze het verhaal van
Pop, die bang is in het donker en
niet kan slapen.

LEONI & ERIK

TIK TAK SLAAP
SANNE ZWEIJE
zondag 9 februari | 11:00 uur
€ 10,00

LEONI JANSEN
EN ERIK RUTJES
UITGEKLEED
zondag 9 februari | 16:00 uur |
€ 17,00

2+

Met meestergitarist Erik Rutjes
schreef Leoni Jansen een verzameling
songs waarin ze hun eigen hart laten
spreken. Naast deze gloednieuwe
nummers zijn ook liedjes te horen die
bevriende schrijvers en componisten
speciaal voor Leoni hebben gemaakt.
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© F. MOL

GLODI
LUGUNGU

QUATRO VENTOS
Om te laten zien dat de fado veel
meer is dan alleen een Portugees
muziekgenre, speelt Quatro Ventos
een verrassende selectie fadoversies
van nummers van onder meer
Ramses Shaffy, Sting, Charles
Aznavour en Jacques Brel.
QUATRO VENTOS
FADO MUNDO
vrijdag 6 maart | 20:15 uur | € 18,00

AKF HALVE
FINALISTEN
Maarten van Roozendaal, Van der
Laan en Woe, Louise Korthals,
Peter van Rooijen en Yentl en de
Boer: zomaar wat oud-winnaars
van het Amsterdams Kleinkunst
Festival. Maak kennis met de halve
finalisten, met maar liefst drie korte
voorstellingen.
AKF HALVE FINALISTEN
HALVE FINALISTENTOURNEE
vrijdag 13 maart | 20:15 uur | € 20,00
12
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THIJS VAN LEER
Hij speelde een jaar bij Ramses
Shaffy, richtte vervolgens het Trio
Thijs van Leer op, dat weer werd
omgedoopt tot het legendarische
Focus. Met Rogier van Otterloo nam
hij begin jaren zeventig de eerste van
zijn ‘Introspection’-albums op, die
drie miljoen keer werden verkocht.
Focus-gitarist Menno Gootjes begeleidt Thijs van Leer. Deze voorstelling
wordt gecombineerd met een uitgeserveerd heerlijk drie-gangen diner.
Met Floris Catering & Traiteur uit
Huizen is het theater aan
tafel concept helemaal
voorstelli
vernieuwd.
ng
& 3-gang
en
diner

© RENS PLASCHEK

© ARJAN BENNING

GLODI LUGUNGU
ZE BEDOELEN
HET GOED
vrijdag 28 februari
20:15 uur | € 18,50

© CORNÉ VAN DER STELT

Glodi Lugungu waagde in
2017 de sprong naar het
podium van Toomler. Het
jaar daarop pakte hij de
jury- en publieksprijs van
het Amsterdams Kleinkunst
Festival. In ‘Ze bedoelen
het goed’ neemt
hij zijn publiek met
onverwachte opvattingen en hilarische
verhalen mee naar net
die andere kant van het
verhaal.

THIJS VAN LEER &
MENNO GOOTJES
CONCERTVERTELLING
vrijdag 20 maart | 18:30 uur
€ 58,50 | inclusief diner

EEN HALFJE
PURPER

EEN HALFJE PURPER
BRIEVEN AAN M'N HOND
zondag 29 maart | 16:00 uur | € 17,00

DRIBBEL

DEBBY PETTER

Een van de acteurs van Terra komt
naar De Boerderij om samen met
peuters, kleuters en hun (groot)ouders
een Dribbel-avontuur op de boerderij
te beleven, met vrolijke liedjes en een
heuse klompendans. Maar waar zijn
alle dieren gebleven?

DRIBBEL MINISHOW
THEATER TERRA
zondag 29 maart | 11:30 uur | € 10,00

2+

© BOB BRONSHOFF

© MERLIJN DOOMERNIK

Frans Mulder en Diederick Ensink noemen
zich EEN HALFJE PURPER. Frans heeft
voor bijna de hele Nederlandse theater
wereld teksten geschreven. Maar waar
is al dat materiaal gebleven, vroeg
Diederick zich af. Diederick vond
een schat aan beeldschone en
geestige liedjes en conferences.
Maar eerst moet Frans nog even
met zijn hond overleggen.

Debby Petter komt
de laatste jaren met
de ene intrigerende
theatermonoloog
na de andere.
‘De liefde voorbij’ is
er weer zo een.
Een man en een
vrouw zijn bijna
dertig jaar getrouwd.
Een goed huwelijk?
Soms wel, soms
niet. Een gewoon
huwelijk dus. Op
een avond vertelt
hij zijn vrouw dat hij
een geheim heeft.
Er volgt een ruzie en
hij verlaat boos het
huis. Twee uur later
is hij dood...

DEBBY PETTER
DE LIEFDE VOORBIJ
vrijdag 3 april | 20:15 uur | € 18,00
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Eva Crutzen
is energiek,
muzikaal,
hilarisch en
heeft een
volstrekt
originele
stijl. Zo
pakte ze
met haar
eerste drie
voorstel
lingen pers
en publiek
volledig in. Met minder neemt Eva
Crutzen dus geen genoegen meer.
In haar vierde programma laat ze
waarschijnlijk de gekte toe.

© GOVERT DE ROOS

EVA CRUTZEN
TRY-OUT
zaterdag 4 april | 20:15 uur | € 18,00

MYLOU &
DORINE
14

GETERGDE
MANNEN

Iedereen krijgt het van jongs af aan te horen: om iets te bereiken
in het leven moet je dúrven. Soms loopt het allemaal anders.
Gewapend met piano en gitaar laten de veelgeprezen liedjes
schrijfsters u in ‘Waagstukken’ het achterste van de tong zien.

Rob van de Meeberg en Rosa Mee
brengen een muzikaal eerbetoon
aan Leo Fuld. De in 1912 geboren
Rotterdammer groeide uit tot een
absolute wereldster met Jiddisch
repertoire. De man die dertig miljoen
platen verkocht, stierf in 1997, zo
goed als vergeten.

MYLOU FRENCKEN & DORINE WIERSMA
WAAGSTUKKEN
donderdag 23 april | 20:15 uur | € 16,00

GETERGDE MANNEN
LEO FULD – REPRISE
vrijdag 1 mei | 20:15 uur | € 18,00
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© ANNE VAN ZANTWIJK

EVA CRUTZEN

LAVALU

© JITSKE SCHOLS

© EVA VAN LEEUWEN

Componiste, pianiste en
zangeres LAVALU flirtte
in haar eerste theaterpro
gramma ‘Solitary High’ met
Debussy, Satie en Schubert.
In ‘Midair’ maakt het
nachtelijk dromen plaats
voor leven. Satie wijkt voor
Bach, Debussy voor Pärt.
Sommige songs kabbelen,
andere laten je opspringen
en geven je energie: dit is
kamermuziek van nu.

BENJAMIN VAN
DER VELDEN
Benjamin van der Velden, winnaar
persoonlijkheidsprijs van het
Groninger Studenten Cabaret
Festival 2016, vraagt zich in ‘Ja
maar hoe dan?’ voortdurend af hoe
dingen werken. Soms uit wanhoop,
meestal uit interesse. Hij wil u met
deze show verrassen.

LAVALU
MID AIR
zaterdag 9 mei | 20:15 uur
€ 18,00

BENJAMIN
VAN DER VELDEN
JA MAAR HOE DAN?
vrijdag 15 mei | 20:15 uur | € 16,00

VAN APPELS TOT MOES
2+

MOES
CASIER

& CO
zondag 17 mei
11:30 uur
€ 10,00

© RIJNO BOON

Op de vloer staan een appelboom en drie
kastjes vol keukengerei en gekke machines.
Als de deurtjes opengaan, komen de
spulletjes tot leven en nemen het jonge
publiek mee in een verhaal dat gaat van
appels tot Moes.

ERIC VAARZON
MOREL

© WIM LANSER

Eric Vaarzon Morel brengt een ode
aan zijn grote voorbeeld en de meest
virtuoze en vernieuwende flamencogitarist aller tijden: Paco de Lucía. In
een lang DWDD-item speelde hij live
mee met Paco op een groot scherm
en dat doet hij ook tijdens deze
theatertournee.
ERIC VAARZON MOREL
MAESTRO PACO
DE LUCIA
zondag 17 mei | 16:00 uur | € 18,00
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CABARET
FAMILIE
MATINEETHEATER
MUZIEK
MUZIEKTHEATER
SHOW
THEATER AAN TAFEL
THEATERCOLLEGE
TONEEL

JAMSESSIES

De jamsessie is niet meer weg
te denken in De Boerderij Huizen.
Bijna elke 3e donderdag van de
maand is iedereen die wil optreden
welkom. Met muzikant Paul
Poulissen als begeleiding is elke
jamsessie een avond vol jazz,
wereldmuziek en verrassing.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.deboerderijhuizen.nl

MEER INFORMATIE
Hellingstraat 9
1271 VA Huizen
035 525 62 52
info@deboerderijhuizen.nl
www.deboerderijhuizen.nl
Komt u naar De Boerderij
Huizen voor kaartverkoop?
Er zijn afwijkende openingstijden
voor De Boerderij.
Bel ons om er zeker van te
zijn dat we open zijn.

3-gang
en
diner &
voorst
ell
voor € ing
58,50
VRIJDAG 25 OKTOBER
VRIJDAG 22 NOVEMBER

			
VRIJDAG 13 DECEMBER
VRIJDAG 20 MAART

Annick Boer
Britta Maria & Maurits Fondse
en Oleg Fateev
Marcella Wisbrun
Thijs van Leer & Menno Gootjes

COLOFON Redactie Petra Prinsen, Renate Bouman-Sluis, Jolien Hardsteen,
KW Theaterpromotie Groningen Programmering Petra Prinsen, Paul Haighton
Vormgeving Mariska Schotman Druk Henk Hardon Grafisch adviesbureau.

Druk-, typfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Aan deze en aan andere uitingen van Spant
kunnen geen rechten worden ontleend.

