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• Afscheidsbloemen
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WELKOM!
ZULLEN WE VRIENDEN WORDEN?

Uw voordelen als Vriend van Spant:

• Eerste keus uit de beste plaatsen
• Geen orderkosten van € 1,50 per ticket
• Gratis koffie of thee voorafgaand aan de  
  voorstelling in Spant
• 2 tickets voor de seizoenpresentatie
• Toegang Vriendenfoyer in de pauze
• Gratis toegang tot inleidingen

Als Vriend van ons theater draagt u bij aan podiumkunst 
en cultuur in De Boerderij Huizen en Spant! 

VRIEND WORDEN? 
Bel ons op 035 6933 254 of ga naar www.spant.org/vrienden

Eerste keus uit de beste plaatsen!

PROGRAMMA 
THEATERSEIZOEN 
2022-2023

COLOFON 
Redactie Renate Bouman, 
Jolien Hardsteen, Karin Geurtsen, 
KW Theaterpromotie Groningen. 
Programmering Paul Haighton, 
Bert Dijkstra.
Vormgeving Jolien Hardsteen. 
Drukwerk Henk Hardon Grafisch 
adviesbureau. 

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

Foto omslag Danny Ellinger

DE BOERDERIJ 
HUIZEN
Hellingstraat 9
1271 VA Huizen

035 5256 252
info@deboerderijhuizen.nl
www.deboerderijhuizen.nl

SPANT!
Dr. Abraham Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
Openingstijden op werkdagen in 
Spant alleen op afspraak. 
Bij theatervoorstelling 1 uur voor 
aanvang.

035 6933 254 | bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 - 12.00 uur

kassa@spant.org
www.spant.org

CONGRES         
THEATER         
FIER         
DE BOERDERIJ         
100% CO

2 
NEUTRAAL

Word nu Vriend 

van Spant 

voor € 27,50 

per huishouden.
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EEN 
PODIUM 

VOOR
IEDERE

ONTMOETING
We geloven in de kracht van live ontmoetingen. 

Elkaar in de ogen kijken. Elkaar de hand schudden. 
Elkaar een drankje aanbieden en samen proosten. 

Live ontstaan de ontmoetingen die raken, verbinden, 
veranderen en groei brengen. 

Daarom bieden we die ontmoetingen een podium. 
En daarbij staat u, als onze theatergast of bezoeker 
van een congres, centraal. Met een warm ontvangst 
van onze portiers, een fijne ambiance en vriendelijk 
personeel dat uw jas aanneemt en u in de pauze 
een drankje aanbiedt, kunt u ontspannen genieten 
van de voorstelling. Dat is ons hoogste streven! 
Wij zijn trots op de unieke aanpak van Spant, 
waar cultuur en commercie elkaar ontmoeten en 
versterken. Ook zijn we trots op ons duurzame beleid. 
Spant was in 2011 het eerste theater in Nederland 
dat duurzaamheid serieus op de agenda zette. 
Inmiddels durven we te stellen dat Spant een van 
de koplopers is binnen de theater en evenementen 
branche als het gaat om duurzaam ondernemen.

We zijn klaar voor dit theaterseizoen. Klaar om nieuwe 
ontmoetingen podium te geven. En klaar om u daarbij 

te ontvangen.

Paul Haighton en Bert Dijkstra
Directie Spant!

# ONZE GASTEN
IN DE SPOTLIGHTS

Iedere voorstelling, ieder 
evenement is voor ons pas een 
succes als de gast – van bezoeker 
tot artiest – verrast, voldaan, 
geprikkeld of juist ontspannen ons 
pand verlaat. Als onze gast een 
mooie ontmoeting rijker is en zich 
welkom voelde. Oprecht welkom. 
Wij doen er alles aan om dat te 
bereiken.

# DE MAATSCHAPPIJ 
VOOR CULTUUR EN 
REGIO

Commercie en cultuur zijn bij 
Spant als Veldhuis & Kemper: ze 
gaan heel goed samen, versterken 
elkaar én kunnen niet zonder 
elkaar. Op zakelijk en emotioneel 
gebied. We hebben een cultureel 
en sociaal hart. En dankzij onze 
mooie commerciële activiteiten 
klopt het krachtig en het hele jaar 
door. 

# EEN PODIUM 
VOOR DE TOEKOMST

Ieder bezoek aan Spant is 
100% CO2-neutraal. Daarmee 
zijn we een van de duurzame 
koplopers binnen de theater- en 
evenementen branche. Iets om 
trots op te zijn, maar ook iets om 
altijd scherp op te blijven. We 
draaien waar mogelijk aan de 
knoppen om het te verminderen. 
En compenseren het teveel door te 
investeren in duurzame projecten. 
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SPANT VERRAST
OOK IN HET THEATERRESTAURANT

Reserveren? Een tafel reserveren kan eenvoudig via www.spant.org/theaterrestaurant of bel ons op 035 6933 254

Maak uw avond 
uit compleet!

Wij heten u graag van harte welkom in 

ons theaterrestaurant. Het restaurant is 

de perfecte plek om uw theaterbezoek te 

beginnen en uw avond uit compleet te maken. 

Spant combineert cultureel ontspannen met 

culinair genieten. Geniet van de gerechten 

van ons keukenteam onder supervisie van 

Michelinsterrenchef Dennis Huwaë.

 CONGRES  THEATER  FIER BUSSUM  DE BOERDERIJ
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CABARET

LEGENDA

SEPTEMBER
ZA  24 Patrick Nederkoorn   P. 14

OKTOBER
ZA  1 Diederik van Vleuten   P. 16
ZA  1 Nina de la Parra & Sanne Landvreugd P. 16
DO 6 Merijn Scholten    P. 17
ZA  8 Alex Ploeg    P. 18
DO 20 Christian van Eijkelenburg   P. 22
DO 20 Dolf Jansen    P. 22
VR  21  Nesim El Ahmadi    P. 24
DO 27 Lonneke Dort    P. 27

NOVEMBER
DO 3 Kim Schuddeboom   P. 26
DO 10 Kees van Amstel    P. 30
ZA 12 Jan Beuving    P. 30 
ZA 12 Plien & Bianca    P. 28
DO 24  Fuad Hassen    P. 32
ZA 26 Guido Weijers    P. 31

DECEMBER
VR 2 Tim Fransen    P. 33
ZA 3 Jasper van der Veen   P. 34
ZA 3 Tineke Schouten    P. 33
DO 8  Vincent Bijlo    P. 34
VR 9 Amsterdams Kleinkunst Festival  P. 37
DO 15 Thijs Kemperink    P. 39
VR 23 Freek de Jonge    P. 41

JANUARI
ZA 14 Daniëlle Schel    P. 45
ZA 21 Rayen Panday    P. 46
DO 26 Niet Schieten!    P. 47
ZA 28 René van Meurs    P. 48

FEBRUARI
VR 3 Janneke de Bijl    P. 51
VR 10 Henry van Loon    P. 54
ZA 11 Stefano Keizers    P. 55

DO 16 Teun van den Elzen   P. 57
DO 23 Nathalie Baartman   P. 57
ZA 25 Daniël Arends    P. 60

MAART
DO 9 Theo Nijland    P. 63
ZA 11 Christel de Laat    P. 64
VR 17 Piepschuim    P. 63
ZA 18 Peter Pannekoek    P. 65
ZA 25 Kasper van Kooten   P. 67
VR 31 Erik van Muiswinkel   P. 68

APRIL
ZA 1 Martine Sandifort    P. 69
VR 21 Peter Heerschop en Viggo Waas  P. 72
VR 28 Richard Groenendijk   P. 74

MEI
ZA 6 Martijn Koning    P. 75
DO 11 Kiki Schippers    P. 76
VR 12 Patrick Laureij    P. 77
DO 18 Lenette van Dongen   P. 78
DO 18 Tobi Kooiman    P. 79
ZA 20 Ronald Snijders    P. 81
ZA 27 Veldhuis & Kemper   P. 82

JUNI
VR 16 &
ZA 17 Pieter Derks    P. 84

FEBRUARI
DO 9 Rob en Emiel    P. 53

ENTERTAINMENT

DANS
JANUARI
VR 6  Het Zwanenmeer    P. 43

MAART
ZO 5  Igone de Jongh    P. 62

2+

Pauzedrankje inbegrepen

Inleiding te boeken (€ 2,60 | Vrienden gratis)

Adviesleeftijd

Garderobe inclusief

De Boerderij Huizen (inclusief garderobe)
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FAMILIE
SEPTEMBER
ZO 18 Dikkie Dik en de taart | 2+   P. 11

OKTOBER
ZO 16  Bing is jarig | 1+    P. 21
ZO 16 Diep in Zee | 2+    P. 21
VR 21 Woezel & Pip | 2+   P. 23

NOVEMBER
ZO 6 De Kleine Zeemeermin Mini-Musical | 3+ P. 26

DECEMBER
ZO 18 Dromer | 4+    P. 39
ZO 18 Juf Roos | 2+    P. 40

JANUARI
DO 5 De Efteling muiscal | 2+   P. 42
ZO 15 Hé wie zit er op de WC? | 2+  P. 44
VR 20 De Schippers van de Kameleon | 6+ P. 47
ZO 29 Peuterfestival | 2+    P. 49

FEBRUARI
ZO 12 Deze ridder zegt nee | 3+   P. 57
ZO 12 Robin Hood | 8+    P. 56
ZO 19 Brandweerman Sam Live! | 2+  P. 59

MAART
ZO 26 Onder de grond | 5+   P. 67

APRIL
ZA 8 Assepoester | 4+    P. 70
ZO 23 Professor S. | 6+    P. 73

MEI
ZO 7 De wolf en de 7 Geitenwollensokjes | 8+ P. 76

JUNI
ZO 4  Kikker is verliefd | 3+   P. 83

SEPTEMBER
ZO 11   Nick & Simon    P. 11
VR 23   Eric Vaarzon Morel & Amigos  P. 13
VR 23   Henk Poort    P. 13
VR 23   Lenny Kuhr    P. 11
ZO 25   OG3NE     P. 15

OKTOBER
ZO 9   The Ramblers ft. Janne Schra  P. 18
ZA 15   The BlueBirds    P. 20
ZA 22   Suzan & Freek    P. 24
VR 28   Ruben Annink    P. 25
ZA 29   LUKIĆ     P. 25

NOVEMBER
ZA 19   Gerard Alderliefste   P. 30
ZA 19   Waylon     P. 28

DECEMBER
DO 1   24 Rozen voor Jou   P. 32
VR 9   Pink Floyd Project    P. 37
ZA 10   Lakshmi     P. 38
ZA 10   Sinatra, Under His Skin   P. 38
MA 19   Tino Martin    P. 41

JANUARI
DO 5   Mell & Vintage Future   P. 42
VR 13   Van der Weerden & Von Chossy  P. 44
ZA 28   Joris Linssen & Caramba   P. 48

MAART
ZA 25 Jon van Eerd    P. 66

KOMEDIE

OKTOBER
ZO 2 The Sound of Musicals   P. 17

MUSICAL

MUZIEK
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OKTOBER
DO 13 Doek     P. 19

NOVEMBER
VR 25 Debby Petter    P. 32
ZO 27 Het Indisch Interieur   P. 31

JANUARI
ZA 14 Momentum    P. 46

FEBRUARI
VR 3 Huub Stapel    P. 52
ZA 11 Familiespel    P. 55
VR 17 Benja Bruijning    P. 58

MAART
ZA 11 Gelukzoekers op Sumatra   P. 64
VR 24 Hendrik Groen    P. 66
DO 30 Helmert Woudenberg   P. 67

APRIL
VR 7 The Mousetrap    P. 70
DO 13 Rik Hoogendoorn    P. 71

JUNI
ZA 10 Door de bank genomen 10 jaar  P. 84

FEBRUARI
DO 2   Maurice Mulderij    P. 51
VR 10   Marlijn Weerdenburg   P. 54
VR 17   The Dutch Eagles    P. 58
WO 22   Jeroen van der Boom   P. 59

MAART
VR 10   Frank Boeijen    P. 63
ZO 19   The Simon & Garfunkel Story    P. 65
VR 31   Tania Kross met Ernst Munneke  
 en Randal Corsen   P. 68
APRIL
ZO 2   VanWyck    P. 69
ZA 15   Jaques Brel    P. 71
ZA 22   Quatro Ventos    P. 73
ZO 23   Cristina Branco    P. 74
ZO 30   Eric Vaarzon Morel & Amigos  P. 73

MEI
ZA 6   ABBA the music    P. 75
ZA 13   Rowwen Hèze    P. 79
DO 25   Vive la Chanson!    P. 81
ZA 27   Trio Peter Beets    P. 82

JUNI
ZA 24   The Francis and Dominic Show  P. 85

PR
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MUZIEKTHEATER
SEPTEMBER
DO 29 Luna Zegers    P. 15

DECEMBER
ZO 11 De Granaten Armband   P. 39

JANUARI
ZO 15 De Nationale Operette   P. 45

FEBRUARI
ZO 5 Rigoletto     P. 53

OPERA

SHOW

THEATERCOLLEGE

TONEEL

SEPTEMBER
ZA 24 Ellen ten Damme    P. 14

OKTOBER
VR 14 Simone Kleinsma    P. 19
ZA 15 Blind Date    P. 20

NOVEMBER
ZO 6 MOMIX     P. 27

DECEMBER
ZA 17 Soweto Gospel Choir   P. 40

JANUARI
ZO 8 Rhythm of the  Dance   P. 43

MAART
VR 3 Opvliegers Girls on Fire!   P. 61

MEI
ZA 20 Slagerij van Kampen   P. 80

DECEMBER
WO 7 William Rutten    P. 35

MAART
ZA 4 Het Grote Grand Prix Circus  P. 61

MEI
VR 19 Michael Pilarczyk    P. 80 
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Vier keer per jaar een 
(h)eerlijk verrassingspakket 
met 6 spannende wijnen. 

€ 49,95 per kwartaal en
5% extra korting bij een
jaarabonnement.

Inclusief bijpassende 
smaakvolle recepten.

Het hele kwartaal 10% korting 
op nabestellingen.

Bezoek één van onze wijnwinkels in Amersfoort, 
Bussum of Hilversum of kijk op www.ildiVino.nl

Ontdek Dille & Kamille op de Groest in Hilversum! 
Bij ons vind je alles voor je mooi gedekte tafel, 
zachte zeep, geurige thee, cadeautjes én meer.

Groest 36 • Hilversum

www.dille-kamille.com

Natuurlijke eenvoud

Goed te bereiken  
met openbaar vervoer en auto –zie routebeschrijving  

op onze website
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ER IS ALTIJD IETS TE FIEREN!
ZAKELIJK | PARTICULIER | TROUWEN
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MUZIEK
NICK & SIMON
NICK & SIMON & 
GARFUNKEL

MUZIEK
LENNY KUHR
LENNY KUHR

In 1970 verscheen het album ‘Bridge Over 
Troubled Water’ van het legendarische 
duo Simon & Garfunkel. Vijftig jaar 
later reisden Nick & Simon naar New 
York om op zoek te gaan naar waar en 
hoe het avontuur ooit begon voor het 
Amerikaanse duo.  De zoektocht van 
Nick & Simon leverde de alom geprezen 
TV documentaire Homeward Bound 
op en bergen inspiratie voor het nu 
inmiddels gouden album ‘NSG’. Eindelijk 
begint nu de theatertour onder de titel 
‘Nick & Simon & Garfunkel’. Tijdens 
deze tour spelen Nick & Simon liedjes 
van ‘NSG’ maar er staan zeker ook vele 
klassiekers van Simon & Garfunkel op het 
menu!

Dikkie Dik is jarig. Op tafel staat een 
grote taart. Dikkie Dik neemt een hapje 
van de taart. Wat is dat lekker! Hij neemt 
nog een hap en nog één... Dikkie Dik 
hou op, je wordt nog ziek. Maar Dikkie 
Dik luistert niet... De taart is op en Dikkie 
Dik moet zelf op zoek naar melk, eitjes 
en appels voor een appeltaart. Maar 
ondeugend en nieuwsgierig als Dikkie 
Dik is, gaat er van alles mis. Kan het 
feest wel doorgaan? Is er wel taart voor 
de vriendjes van Dikkie Dik?

‘Dikkie Dik en de taart’. Een kleine, 
sfeervolle muziekvoorstelling voor 
peuters, kleuters en hun ouders. Het 
verhaal wordt opgebouwd rond een 
levensgroot boek met originele Dikkie 
Dik-tekeningen van Jet Boeke.

Ruim vijftig jaar nadat ze voor Nederland 
het Songfestival won – in 1969 – keert 
Lenny Kuhr terug met een prachtig 
nieuw album. Op de eind januari bij 
Excelsior verschenen, titelloze plaat 
treedt ze uit haar comfort zone, met 
verrassende resultaten. Met haar nog 
immer spatzuivere stem en nieuwe liedjes 
bewijst Lenny Kuhr dat ze nog steeds 
tot de top van de Nederlandse singer-
songwriters behoort. 
Daarnaast is er speciaal voor haar 
geschreven werk van onder anderen 
Stef Bos, Spinvis, Elke Vierveijzer en 
Lenny’s dochter Daphna. Tijdens dit 
theaterconcert doet Lenny een greep 
uit haar grote en levendige oeuvre. 
Liedjes waarin ze gevoelens van het 
benoembare en het onbenoembare op 
oneindig veel manieren weet te vertolken. 
Want Lenny is – zoals de titel van een 
van de liedjes luidt – ‘Nog Steeds Een 
Troubadour’. 

ZO 11 SEPTEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 42,50

ZO 18 SEPTEMBER
De Boerderij Huizen

10.00 uur

Prijs € 11,00

VR 23 SEPTEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 21,50 

FAMILIE
DIKKIE DIK EN DE
TAART
JOES BOONEN

2+
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Meer dan reisvaccinaties!

(

www.ggdberoepsvaccinaties.nl | www.ggdreisvaccinaties.nl | www.ggdvaccinatiesopmaat.nl 

Afspraak maken - GGD Gooi en Vechtstreek (locatie Bussum) 
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum

 (035) 692 63 00 |  reisvaccinaties@ggdgv.nl



15

SEPTEM
B

ER
 2022

MUZIEK
HENK POORT
HENK POORT SINGING WITH A BIG BAND

Henk Poort is een alleskunner met een enorme staat van dienst. Hij maakte als operazanger 
internationaal furore en gaf met de Drie Baritons – samen met boezemvrienden Ernst Daniël 
Smit en Marco Bakker – talloze concerten. Hij had groot succes met soloprogramma’s als ‘Henk 
Poort en de Helden’ en was een van de sterren van het tv-programma ‘Beste zangers’.
Met ‘Henk Poort Singing With a Big Band’ gaat een langgekoesterde wens in vervulling: een 
tournee met zijn eigen zeventienkoppige bigband om het mooiste materiaal uit het American 
Songbook te laten horen. Van swing tot mooie luisterliedjes, van The Rat Pack tot aan Stevie 
Wonder en Lionel Richie. Big Time dus.

VR 23 SEPTEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 35,00

VR 23 SEPTEMBER
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 18,00

MUZIEK
ERIC VAARZON 
MOREL &  
AMIGOS
CADANZA
De ritmische, intrigerende 
muziek van de flamenco vindt 
zijn oorsprong in Andalusië. 
Eric Vaarzon Morel heeft zijn 
muzikale leven gewijd aan deze 
vorm. Tegelijkertijd heeft zijn 
muzikale ontwikkeling altijd in 
het teken van de ontdekking 
van andere muziekculturen 
gestaan. Decennialang heeft 
Eric samen met muzikanten 
uit de pop-, jazz- en klassieke 
wereld voorstellingen gemaakt. 

De ontmoetingen met jonge 
muzikanten tijdens de stilte van 
corona hebben hem een nieuw 
begin gebracht, een bundeling 
van nieuwe muzieksoorten, 
musica nueva. Passie, 
melancholie, ritme, wervelende 
dans, indiepop, nog meer ritme, 
en vooral: de lol om elkaar 
al improviserend te vinden in 
onze nieuw gevonden vurige 
CADANZA…

Ook te zien op 30 april 2023 in 
De Boerderij Huizen.



SHOW
ELLEN TEN DAMME
BAROCK

ZA 24 SEPTEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,50

CABARET
PATRICK 
NEDERKOORN
HOOGTIJ -TRY-OUT
In een Duitse krant las Patrick 
Nederkoorn (lid van het 
cabaretteam van Spijkers 
met Koppen en winnaar van 
de Annie M.G. Schmidtprijs) 
over de aanstaande 
‘Enthollandisierung der Erde’. 
Er stond: ‘Als maar de helft van 
alle klimaatprognoses klopt, 
zal Nederland ooit onder de 
zeespiegel verdwijnen. En komt 
er een dag waarop 17 miljoen 
oranje klimaatvluchtelingen met 
caravans over de linkerrijbaan 
naar Duitsland rijden. Schaff en 
wir das?’ Een grappige en 
bitterzoete voorstelling over 
klimaatverandering, dijken, 
grenzen, verhuizen en Frau 
Antje.

20
22
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Wie het zich in de 17e en 18e eeuw kon permitteren, vierde de theatrale uitbundigheid. Ellen 
ten Damme droomt weg in frivole vergankelijkheid en houdt hof in BAROCK, een performance 
in het verlengde van haar succes-shows PARIS-BERLIN en CASABLANCA. Nederlands meest 
veelzijdige zangeres presenteert een tragédie lyrique die verder dan ooit terug in de tijd gaat 
en toch helemaal van nu is. We mogen weer en willen nóg meer en iedereen weet zich het 
middelpunt van zijn eigen entourage, als een rockster in Versailles. Klatergoud blinkt op sociale 
media en de schone schijn is oogverblindend. Achter de façade observeert de troubadour 
de crinoline van de keizerin en leidt de dans alsof de morgen nooit komt. Samen met haar 
8-koppige band nodigt Ellen ten Damme u uit om toe te treden tot haar hofhouding.

ZA 24 SEPTEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 31,50

16
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MUZIEK
OG3NE
SAMEN UIT, SAMEN THUIS
‘Samen Uit’, iets wat lange tijd onmogelijk is geweest. Wat verlangen we naar een 
ongedwongen avond uit, genieten van heerlijke muziek en ons samen ‘thuis’ voelen. 
OG3NE gaat dit in het nieuwe theaterseizoen dan ook dubbel en dwars inhalen met de 
Nederlandstalige tournee ‘Samen Uit, Samen Thuis’ waarin de allermooiste Nederlandstalige 
liedjes de revue zullen passeren. 

Het is al langer bekend dat OG3NE met hun unieke meerstemmigheid veel liedjes naar een 
andere dimensie kan tillen. De Nederlandse muziekscene heeft in het rijke muzikale verleden 
vele prachtige pareltjes voortgebracht. Hoe zouden deze klinken, verpakt in het kenmerkende 
OG3NE jasje? Ook zo benieuwd? Koop snel uw tickets en laat u verrassen! 

ZO 25 SEPTEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 40,00

DO 29 SEPTEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,50

MUZIEKTHEATER
LUNA ZEGERS 
ENTRE DOS MUNDOS

Met haar zelfgeschreven 
teksten én muziek schept Luna 
Zegers een fascinerende wereld 
waarin ze alle bagage die ze 
onderweg heeft verzameld 
samenbrengt. Ze koppelt de 
vurige fl amenco-ritmes aan 
haar jazz-zangachtergrond en 
creëert zo een volstrekt uniek 
geluid. Luna verweeft in ‘Entre 
Dos Mundos’ haar prachtige 
liederen met persoonlijke 
verhalen waarmee ze haar 
publiek een intieme kijk in haar 
leven geeft. Dit alles resulteert 
in een muziekprogramma van 
uitzonderlijke, internationale 
klasse.

SEPTEM
B

ER
 2022
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CABARET
DIEDERIK VAN VLEUTEN
MOEDIG VOORWAARTS
Het leven voltrekt zich terwijl we andere plannen maken. Diederik van Vleuten zou met een 
theatercollege door het land trekken. Maar er kwam iets tussen waar hij niet omheen kon. 
Een klein schriftje, het handschrift van zijn moeder en die ene zin: ‘Alles wat ooit normaal was, 
was in een klap voorbij’. ‘Moedig Voorwaarts’ gaat over de vraag in hoeverre gebeurtenissen 
die zich afspeelden in het verleden doorwerken in de generaties die erna kwamen. Een 
avond vol aangrijpende verhalen, met prachtige muziek en evenveel om over na te denken 
als onbekommerd om te lachen. “Magistraal verteld en strak gecomponeerd verhaal.” (NRC 
Handelsblad ****)

ZA 1 OKTOBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 25,00

ZA 1 OKTOBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 17,00

CABARET
NINA DE LA 
PARRA & 
SANNE 
LANDVREUGD
BLOODBITCHES
Na het waanzinnige succes van 
‘Gods Wegen’ verdiepen Nina 
de la Parra en topsaxofoniste 
Sanne Landvreugd hun 
bloederige band. Thema’s als 
vrouw-zijn, Surinaams-zijn, 
slavernij, verdrijving, trauma, 
racisme en schuld stromen door 
hun gezamenlijke bloedvaten. 
‘BloodBitches’ is muzikaal, 
explosief, hilarisch, persoonlijk 
en ontregelend entertainment 
van de hoogste duikplank.
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MUSICAL
THE SOUND OF MUSICALS
JOHN VOOIJS, TONY NEEF E.A.
The Sound of Musicals viert ruim honderdvijftig jaar musicals! In 1866, lang voordat het begrip 
musical zich in Nederland op enige populariteit mocht verheugen, werd de oervorm ervan al 
opgevoerd. 

Een wervelende voorstelling met bekende musicalgezichten, geruggensteund door een ensemble 
en begeleid door een orkest. Tessa Sunniva (Op zoek naar Maria), Suzan Seegers, John Vooijs 
(onze eigen Tarzan) en Tony Neef maken samen een theatrale reis langs de hoogtepunten uit de 
musicalgeschiedenis. Als een muzikale achtbaan dendert deze voorstelling langs duister achteraf
variété, protserige shows, “success stories“ van wereldfaam en een fl inke dosis hits uit 
rockmusicals.

Stilzitten bij The Sound Of Musicals mag, maar of dat lukt? Meezingen en meebeleven is het
uitgangspunt.

ZO 2 OKTOBER
Podium één

15.00 uur

Prijs € 37,50

DO 6 OKTOBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 18,50

CABARET
MERIJN 
SCHOLTEN
TEAM SOLO
Merijn Scholten maakte deel uit 
van De Partizanen, het duo dat 
de jury- en publieksprijs op het 
Leids Cabaretfestival won en 
een Neerlands Hoop voor beste 
debuutprogramma in de wacht 
sleepte. 

Hij is muzikaal, snel en heel 
erg grappig. Zo grappig dat 
Micha Wertheim hem zelfs ‘de 
grappigste man op Instagram’ 
noemde. Merijns satirische 
fi lmpjes gingen afgelopen jaar 
dan ook regelmatig viral. En 
dat voor iemand die tot voor 
kort niets had met social media. 
In ‘TEAM SOLO’ gaat hij terug 
naar de basis, helemaal alleen, 
omdat we dat nou eenmaal 
zijn. Maak je op voor een 
avondje comedy met een 
haast ontembare liefde voor de 
medemens.
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CABARET
ALEX PLOEG
EGO - REPRISE
Alex Ploeg werd al door de Volkskrant gekozen tot hét 
Comedytalent, door NRC als één van de meest veelbelovende 
cabaretiers van het decennium en zijn debuut ‘Ultimatum’ werd 
genomineerd voor de Neerlands Hoop. Nu is hij terug met EGO. 
Harde grappen, persoonlijke verhalen en meeslepende liedjes 
komen in hoog tempo op je af.

Alex fileert zichzelf en de wereld op ongekend hilarische wijze. 
Dat moet je gezien hebben!

ZA 8 OKTOBER
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 22,50

ZO 9 OKTOBER
Podium één

16.00 uur

Prijs € 27,50

MUZIEK
THE RAMBLERS FT. 
JANNE SCHRA
THE RAMBLERS 95 JAAR JONG
Overal waar The Ramblers – ‘s werelds oudste dansorkest – 
optreden, neemt de band die prachtige jaren-twintigsfeer mee. 
Orkestleider en drumlegende Cees Kranenburg vroeg aan 
Janne Schra of ze het stralende middelpunt wilde zijn tijdens de 
95-jarige jubileumtournee. En dat wilde ze! De muzikale staat 
van dienst van Schra, begin deze eeuw succes vierend met 
Room Eleven, is indrukwekkend. 

Haar smaakvolle composities en aansprekende teksten wijken 
op een prettige manier nogal af van het gangbare in de pop-
wereld. Te gast bij De Wereld Draait Door zong ze al eens het 
liedje ‘Diep in mijn hart’ van Jaap Valkhoff, een oud werkje dat 
ook in een prachtig arrangement van The Ramblers bestaat. 
Janne houdt dus ook van mooie liedjes uit de rijke Nederlandse 
muziekhistorie. Komt dat even mooi uit!
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SHOW
SIMONE KLEINSMA
VERDER
Simone keert wegens groot succes terug naar de theaters met haar voorstelling VERDER, samen 
met muzikanten Menno Theunissen en Maria Martinez Payà. ‘Een kunststukje’ oordeelde het AD.

Simone vertelt hierin over de afgelopen jaren, waarin ze heeft moeten ontdekken hoe het is 
om alleen verder te gaan. Om een nieuw begin te maken moet je eerst opruimen en durven 
weggooien, zodat je iets overhoudt wat het begin kan zijn van iets nieuws. Simone neemt je 
mee in haar verhaal, waarbij muziek uiteraard een grote rol speelt. Met zowel bestaand als 
speciaal voor haar nieuw geschreven repertoire.

VR 14 OKTOBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 37,50

DO 13 OKTOBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,00

TONEEL
DOEK
LINDA MØLLER & 
CASPER VAN 
BOHEMEN
Lies en Ries zijn samen 
afgestudeerd aan de 
toneelopleiding. Na jarenlang 
met furore samengespeeld te 
hebben, besluit Lies om met 
een gynaecoloog in Zuid-
Frankrijk te gaan wonen. Na 
tien jaar staan Lies en Richard 
weer samen op de planken. Dat 
betekent vuurwerk. Waarom 
zijn ze elkaar uit het oog 
verloren? En waar staan zij nu? 
Drie weken voor de première 
komt alles boven. Vrijheid en 
afhankelijkheid, liefde en kunst 
stromen door elkaar.

‘Van het begin tot aan het eind 
om van te smullen’ ‘Wat een 
talent, ‘t plezier spat ervan af!’
‘Wat een energie, inspirerend 
en ontroerend, van grote allure!’
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SHOW
BLIND DATE
BRIGITTE HEITZER, FREEK BARTELS EN SANNE 
FRANSSEN MET LIVE BAND
Is het nog mogelijk? Daten zonder vooroordelen? Omdat daten een zaak is geworden van 
computers en apps op je telefoon, wijs je wellicht de liefde van je leven al om het minste of 
geringste af.

Bob en Jenny zijn bijna wanhopig. Ze proberen van alles en ze vinden die ene maar niet. Tot 
er een envelop op de deurmat valt waar met grote letters Blind Date op gedrukt staat. In de 
envelop zit een ellenlange vragenlijst over de meest uiteenlopende zaken. Die dienen ze in te 
sturen om vervolgens enkel een plaats en een tijd te ontvangen voor hun date. Meer niet. De 
regels zijn simpel. Bij aanvang van de date worden de telefoons ingenomen en de twee moeten 
tijd met elkaar doorbrengen van het voorgerecht tot en met de koffie na afloop. Niet swipen. 
Niet oordelen. Maar echt iemand leren kennen.

We volgen Bob en Jenny op hun allereerste date. Twee dolende en eenzame zielen die zo veel 
liever tegen iemand aan zouden kruipen op de bank bij een goede Netflix-serie dan weer een 
avond alleen te zitten. We volgen het ongemak en de gênante momenten die horen bij zo’n 
eerste ontmoeting. 

ZA 15 OKTOBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 36,00

ZA 15 OKTOBER
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 25,00

MUZIEK
THE BLUEBIRDS
GREAT BIG WORLD
Deze waanzinnige zangeressen 
en songwriters brengen een 
ode aan de vrouw! In 2017 
begonnen The BlueBirds als trio 
vanuit hun gezamenlijke liefde 
voor countrymuziek. Na een 
succesvolle eerste theatertour 
en reprise, zijn ze nu terug met 
de show Great Big World.

Vanaf 2021 zijn The BlueBirds 
een vrouwencollectief, waarin 
artiesten Krystl en Rachèl Louise 
de leiding nemen als vaste 
Birds. Ze schreven hun tweede 
album ‘Great Big World’ samen 
met verschillende vrouwelijke 
vocalisten en songwriters 
zoals Janne Schra, Hadewych 
Minis, Yori Swart en Birgit 
Schuurman. Songs geïnspireerd 
door indie en folkmuziek 
waarbij meerstemmigheid de 
boventoon voert. Dit album 
snijdt thema’s aan als female 
power, vriendschap en rust 
vinden in de chaos van deze 
wereld. 
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FAMILIE
BING IS JARIG
THEATERSHOW 1+
‘Bing is jarig’ is een vrolijke voorstelling van 60 minuten met nieuwe liedjes van Bing met 
interactie over de verjaardag van Bing. In de voorstelling viert Bing zijn verjaardag samen met 
de kinderen in het theater en al zijn bekende vriendjes Coco, Sula, Pando, Amma en natuurlijk 
Flop. Het hoogtepunt van de voorstelling is het partijtje van Bing, hier zullen al zijn vriendjes 
verkleed verschijnen. En de kinderen in het theater mogen ook verkleed naar de voorstelling 
komen!

ZO 16 OKTOBER
Podium één

14.00 en 16.00 uur

Prijs € 21,50

ZO 16 OKTOBER
De Boerderij Huizen

10.00 uur

Prijs € 11,00

FAMILIE
DIEP IN ZEE 
DAGMAR CHITTKA
& RAUHER ENGEL
Diep in Zee is een beeldende 
en zintuigelijke dansvoorstelling 
voor iedereen vanaf 2 jaar. 
Er wordt dans, vormgeving, 
muziek en live projectie op een 
fantasievolle en verrassende 
manier gebruikt. De live 
projectie is als een levend 
prentenboek wat in een 
bijzondere beeldtaal tot leven 
komt. De kinderen krijgen 
de mogelijkheid om actief 
te participeren en worden 
uitgenodigd om mee te 
beleven, mee te voelen en ook 
mee te doen. In Diep in Zee 
wordt het publiek geprikkeld 
om al hun zintuigen open te 
stellen om op ontdekkingsreis te 
gaan in de onderwaterwereld 
van de zee.

2+ 1+
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CABARET
DOLF JANSEN
OUDEJAARS 2022
Alles wordt tegenwoordig binnen tien minuten bij ons thuis 
afgeleverd. Flitsbezorgd dus, en dat doet Dolf Jansen ook in 
zijn 34e oudejaarsvoorstelling. In honderd minuten laveert 
hij van lockdown naar vrijheid, en via oorlog in Europa naar 
ander grensoverschrijdend gedrag. ‘Oudejaars 2022’ balt hoop, 
comedy, poëzie en improvisatie samen tot een fl its waar de Big 
Bang een puntje aan kan zuigen.

DO 20 OKTOBER
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 22,50

DO 20 OKTOBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 16,00

CABARET
CHRISTIAN VAN EIJKELENBURG
DRIFT - TRY-OUT
Christian van Eijkelenburg maakte ruim zes jaar onderdeel 
uit van cabaretduo De Fransse Eijkel. ‘Drift’ is een verfrissend, 
absurdistisch cabaretspektakel over het (niet) toegeven aan 
menselijke driften. Ga op ongedwongen wijze de confrontatie 
aan met je innerlijke ikje en verlaat de zaal vervolgens in een 
staat van ongekende extase. Een muziektheater-avond waarin 
eigenzinnige verhalen worden gemixt met elektronische beats, 
kleurrijke visuele droombeelden, fi losofi sche uitbarstingen en 
theatrale driftbuien. ‘Drift’ is de theatertrip die je móét beleven.
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FAMILIEFAMILIE
WOEZEL & PIPWOEZEL & PIP
SING-A-LONGSING-A-LONG
Maak je klaar want de vrolijkste en liefste vriendjes zijn weer terug in het theater! Woezel & Pip reizen samen 
met hun vriendjes heel Nederland door om er één groot muzikaal meezingfeest van te maken. Samen met 
het publiek richten ze de allerleukste club ooit op: de vriendjesclub. En bij de vriendjesclub is het altijd feest!
Woezel en Pip hebben een goed idee! Hoe leuk zou het zijn om samen met alle vriendjes een band op te 
richten?  Ze vragen Buurpoes, Charlie en het publiek om mee te doen en ze gaan met zijn allen repeteren. 
Helaas blijkt het opzetten van een goede band moeilijker dan gedacht. Is alleen repeteren wel genoeg om 
een goede band op te zetten? Zou het ze lukken om er een groot muziekspektakel van te maken?

VR 21 OKTOBER
Podium één

14.00 uur

Prijs € 23,00

2+

25
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CABARET
NESIM EL AHMADI
TABOE!
YouTuber en presentator Nesim El Ahmadi gaat het theater in 
met zijn eerste cabaretvoorstelling Taboe!
In zijn eerste voorstelling bespreekt Nesim taboes en verhalen 
die voor hem belangrijk zijn. Hoe is het om de zoon van een 
vluchteling te zijn? De zoektocht naar zijn geloof, op jonge 
leeftijd trouwen met een christelijke vrouw en zelf moslim zijn. 
Een haartransplantatie op je 23e, de ontvoering van je vrouw of 
hoe het is om vast te zitten in een cel.

Nesim el Ahmadi (1993) is voornamelijk bekend van het YouTube 
kanaal Supergaande en zijn eigen YouTube kanaal. Op televisie 
was hij te zien in twee seizoenen van Rambam, heeft hij een 
aantal jaar voor BNN gewerkt als presentator en presenteerde 
hij het online programma Platenbazen van Radio 538 en bij RTL 
Concentrate.

VR 21 OKTOBER
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 22,50

ZA 22 OKTOBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 40,00

MUZIEK
SUZAN & FREEK
THEATERTOUR
Suzan & Freek stonden de afgelopen jaren onafgebroken in 
de hitlijsten met liedjes als Blauwe Dag, Weg Van Jou, Goud 
en Honderd Keer. Dit jaar spelen ze hun grootste shows ooit, 
maar na twee uitverkochte Ziggo Dome shows en een volle 
festivalzomer met optredens op grote festivals als Paaspop, 
Concert At Sea en Zwarte Cross zoekt het duo dit najaar de 
intimiteit van het theater op. Samen met hun voltallige band 
brengen ze hun grootste hits, afgewisseld met kleine liedjes en 
verhalen. Dichtbij, persoonlijk en één en al muziek: een avond 
waarbij meezingen mag, stilzitten niet gaat lukken en waarna je 
met een goed gevoel weer naar buiten stapt.

TICKETS VIA WWW.SUZANENFREEK.NL

festivalzomer met optredens op grote festivals als Paaspop, 
Concert At Sea en Zwarte Cross zoekt het duo dit najaar de UITVERKOCHTConcert At Sea en Zwarte Cross zoekt het duo dit najaar de UITVERKOCHTConcert At Sea en Zwarte Cross zoekt het duo dit najaar de 
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MUZIEK
LUKIĆ
NAŠA PRIČA
Wie van nostalgische Balkanmuziek 
houdt, is bij de Bosnische zanger/gitarist 
Mile Lukić aan het goede adres. “Hij 
is paprika, hij is peper, hij is bitter, hij 
is zoet. Waar Lukić ook over zingt, je 
gelooft hem. En vanwege dat rauwe 
randje raak je niet uitgeluisterd”, schreef 
Contrast Magazine. De Gelderlander 
vatte een en ander samen met: “Wauw!” 

In ‘Naša priča’ (Ons verhaal) vervolgt 
hij zijn weg van pure, boeiende liedjes 
vol muzikale sferen en kleuren: van 
Balkanmuziek, via Griekse en Buena 
Vista-klanken naar gipsy-jazz. Begeleid 
door drie topmuzikanten en met uit-
het-leven-gegrepen, grappige en 
ontroerende anekdotes maakt hij zijn 
verhaal tot ons verhaal.

ZA 29 OKTOBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,00

MUZIEK
RUBEN ANNINK
13 THEATERTOUR
Na meerdere succesvolle clubtours maakt 
Ruben Annink eindelijk de stap naar het 
theater. Ruben Annink brak door bij het 
grotere publiek dankzij zijn deelname 
aan tv-programma De Beste Singer-
songwriter in 2015. 

Hoewel hij zijn zang in het begin 
ontleende aan hip hop en R&B-
nummers, passen zijn liedjes het best in 
de rijke traditie van het Nederlandstalige 
lied. De thema’s die hij aansnijdt zijn diep 
persoonlijk, maar worden geïllustreerd in 
poëtische gedachtespinsels. Wie Ze Was, 
gaat over zijn geliefde Amsterdam, en 
Van De Liefde Weet Ik Niks verwerkt de 
scheiding van zijn ouders. 

Ruben is wat je noemt een 
ontwapenende persoonlijkheid op het 
podium, niet alleen door zijn rauwe, 
warme stemgeluid; hij beheerst de kunst 
om herkenbare onderwerpen op niet-
alledaagse wijze voor te dragen. Mede 
door deze kwaliteiten maakt Ruben 
Annink voor het eerst de stap naar het 
theaterpodium.

VR 28 OKTOBER
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 22,50

CABARET
LONNEKE DORT
ALLEMAAL OF 
NIEMAND
Lonneke Dort zou willen leven als 
kluizenaar, maar kan het niet over haar 
hart verkrijgen om de mensheid achter 
zich te laten. Ook als dit betekent dat ze 
regelmatig ‘doei’ roept, maar niemand 
iets terug zegt.

Haar tweede cabaretprogramma gaat 
over niets bijdragen aan de wereld, 
gadgets, voelen dat je leeft en niet meer 
weten hoe tonic smaakt omdat er steeds 
gin in zit.

DO 27 OKTOBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,50
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CABARET
KIM SCHUDDEBOOM
ONGESCHREVEN
Kim Schuddeboom heeft een bliksemcarrière. Ze staat pas een 
paar jaar op de planken, maar vond razendsnel haar draai 
bij collectief Comedytrain, staat dit voorjaar in een double bill 
met Ronald Goedemondt en presenteert komend seizoen haar 
eerste avondvullende stand-up show. 

De inhoud van ‘Ongeschreven’ is ongefi lterd en voor sommige 
mensen absoluut niet herkenbaar. Dat is helemaal niet erg, 
uit ervaring weet Kim dat je prima kunt functioneren in een 
omgeving waar je de mensen niet begrijpt. En dat gunt ze 
iedereen; waarom zou je proberen anderen te begrijpen als je 
over jezelf werkelijk geen idee hebt?

DO 3 NOVEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 15,00

ZO 6 NOVEMBER 
De Boerderij Huizen

10.00 uur

Prijs € 11,00

FAMILIE
DE KLEINE ZEEMEERMIN 
MINI-MUSICAL
THEATER TERRA 
Beleef de betoverende wereld onder water van De Kleine 
Zeemeermin in deze nieuwe mini-musical!

De leukste liedjes uit de diepe oceaan worden gezongen door 
de Kleine Zeemeermin met haar schitterende stem en ze vertelt 
over haar avonturen onder en boven de zee. Naar het bekende 
sprookje van Hans Christiaan Andersen, voor iedereen vanaf 3 
jaar.

3+
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SHOW
MOMIX
ALICE
Wie kent het verhaal van Alice in Wonderland niet? In het bekende kinderboek van Lewis 
Caroll uit 1865 kruipt het meisje Alice door een konijnenhol en belandt in een magische 
wereld vol rare figuren. MOMIX-choreograaf Moses Pendleton – vermaard schepper van 
droomwerelden vol vreemde vogels – liet zich 155 jaar later inspireren door de bizarre 
avonturen van dit gevoelige meisje. In de nieuwste productie ALICE van de dansende 
illusionisten van MOMIX ontvouwt hij een kleurrijk universum aan de kijker. In de typerende 
acrobatische MOMIX-danstaal, vol energie, met vervreemdende illusionistische trucs en 
prachtige visuele effecten. Niks is wat het lijkt te zijn, alles beweegt en verandert. Een 
hoofdrol wordt gespeeld door de kleurrijke kostuums, prachtige kunststukjes die de dansers 
in één beweging doen veranderen in een kreeft, een mossel of een bloem.

ZO 6 NOVEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 39,50
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MUZIEK
WAYLON
GEWOON WILLEM
Een oer Hollandse naam; een naam voor een koning. Maar 
ook voor één van Nederlands grootste muzikale talenten, die 
besloot zijn naam te veranderen in Waylon. De man die het 
als een persoonlijke missie zag om country naar Nederland te 
halen. Om het in het zuiden van Amerika ontstane levenslied 
naar de Lage Landen te brengen met als één van de 
hoogtepunten; een tweede plek op het Eurovisie Song Festival 
met ‘Calm after the Storm’. 

Een theatershow die de muziek eert die hem gered heeft 
van het leven. Van Robert Long tot Andre Hazes, alle grote 
Nederlandstalige zangers van de afgelopen 75 jaar komen 
voorbij. Hun schatkamers aan repertoire verrijkt met mooie 
eigen liedjes brengt hij ten gehore tijdens deze theatershow. Een 
koninklijke naam verdient een groot podium: ‘Gewoon Willem’! 
Niets meer maar zeker niets minder.

ZA 19 NOVEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 42,50

ZA 12 NOVEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 35,00

CABARET
PLIEN & BIANCA
EN NU DAN? - REPRISE
Plien & Bianca, een genre op zich, zijn al jaren niet meer weg te 
denken uit de top van de Nederlandse komedie. 

In ‘En nu dan?’ wacht er een onvergetelijke stoet aan 
meesterlijke typetjes en nemen de dames je weer een avond 
mee in hun unieke mix van hartverscheurende humor en 
ontroerende hilariteit. Stel je voor: gefrustreerde kabouters, een 
enorme sprong in het diepe, giraffen in het theater, ‘Changing 
of the Guard’ en een kanon. Mix dat met turboverkledingen, 
sublieme timing en een majestueus decor en je krijgt een 
avondje onvervalst lachen met Plien & Bianca. 

Het vorige theaterprogramma, Gaat het nog door?, van het 
succesvolle duo zorgde voor louter lovende recensies, een 
nominatie voor de Poelifinario 2015 en uitverkochte zalen.
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CABARET
KEES VAN AMSTEL
VLUCHTWEG ALTIJD 
VRIJHOUDEN

MUZIEK
GERARD
ALDERLIEFSTE
MIJN AVONTUREN MET 
RAMSES SHAFFY

“Een rasverteller die van iedere situatie 
wel iets komisch weet te maken”, schreef 
de Volkskrant in een viersterrenrecensie 
over Kees van Amstels vorige voorstelling. 
In zijn nieuwe show vraagt de Slimste 
Mens-fi nalist zich af waarom we toch 
zo graag vluchten. En daar gaat hij hele 
goede grappen over maken. 

‘Niets blijft’, zeiden de oude Grieken, 
maar oude Grieken moet je niet geloven. 
(Tenzij ze Pythagoras of Euclides 
heten.) Er blijft juist van alles. De rest 
bij een staartdeling blijft. Haren in het 
doucheputje. De verhalen uit je jeugd. 
En de wiskunde natuurlijk: die is het 
eeuwigst van allemaal. Ook Jan Beuving 
blijft liedjes schrijven en Tom Dicke blijft 
aan de vleugel zitten.

Jan Beuving won twee Annie M.G. 
Schmidtprijzen, een Willem Wilminkprijs, 
een Neerlands Hoop en zijn laatste 
soloprogramma, Rotatie, werd 
genomineerd voor een Poelifi nario. De 
pers was superlatief: ‘Knappe grappen 
en puntgave liedjes’ (de Volkskrant), 
‘Origineel, grappig en ontroerend’ 
(NRC) en de Theaterkrant schreef: ‘een 
programma dat de perfectie benadert’. 

Het volgende doel is blijvende indruk 
maken.

In zijn boek ‘Mijn Avonturen met Ramses 
Shaff y’ vertelt zanger en gitarist Gerard 
Alderliefste over zijn belevenissen met 
de legendarische chansonnier en 
hun bijzondere vriendschap. Tijdens 
dit gelijknamige theaterconcert 
neemt Gerard je mee in zijn verhalen, 
ondersteund door geprojecteerde foto’s 
en video’s. En natuurlijk is er ook heel 
veel muziek.

DO 10 NOVEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,50

ZA 12 NOVEMBER
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 21,00

ZA 19 NOVEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 21,50

CABARET
JAN BEUVING
RESTANTE
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CABARET
GUIDO WEIJERS
DE OUDEJAARSCONFERENCE 2022
Guido Weijers heeft een record gebroken: hij is de eerste 
die meer dan tien keer een oudejaarsconference op tv 
heeft gebracht. In ‘De Oudejaarsconference 2022’ fileert de 
cabaretier alweer voor de elfde maal pijnlijk grappig het jaar 
met zijn vlijmscherpe tong en intelligente humor. Met creatieve 
hersenspinsels zorgt hij voor een avond vol slimme doordenkers 
en hilarische terugblikken. Want wat er ook gebeurt, humor 
is het medicijn. Dus lachen zullen we! In vreemde tijden moet 
de hofnar nou eenmaal stevig van zich laten horen. En live is 
uiteraard veel leuker dan op tv. Dus graag tot in het theater!

ZA 26 NOVEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 31,00

ZO 27 NOVEMBER
Podium één

15.00 uur

Prijs € 28,50

TONEEL
HET INDISCH INTERIEUR
HANS DAGELET, BODIL DE LA  
PARRA, REINOUT BUSSENMAKER E.A.
In Het Indisch Interieur onderzoekt schrijver en regisseur Bo 
Tarenskeen hoe het Indische oorlogsverleden nog steeds 
doorwerkt in de huidige generatie Indische Nederlanders. 

We zijn gedurende een avond en nacht getuige van een 
Indische familie waarvan de pater familias (Hans Dagelet) 
probeert zijn erfenis te verdelen onder zijn kinderen 
(Bussemaker, De la Parra, Tarenskeen), kleinkinderen (Mingus 
Dagelet) en aanhang. Drie generaties buigen zich over 
alles wat het familiehuis herbergt: stille getuigen van een 
gewelddadig, mysterieus en complex verleden dat nog steeds 
doorwerkt in alle haarvaten van de Nederlandse maatschappij. 

Tarenskeen schreef met Het Indisch Interieur een scherp 
familiedrama. Achter elk erfstuk schuilt een verhaal, maar de 
erfgenamen lijken niet echt happig om die verhalen aan te 
horen. Drie generaties Indo’s én hun Nederlandse partners 
blijken nog steeds te worstelen met een tropisch trauma dat 
allesbehalve afgerond is.
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CABARET
FUAD HASSEN
VOGELVRIJ

MUZIEK
24 ROZEN VOOR 
JOU
BEROEMDE LIEDJES 
VAN TOON HERMANS

Fuad Hassen valt op door zijn 
toegankelijke, laidback comedystijl. Het 
publiek is op zijn gemak bij hem en toch 
weet hij rake klappen uit te delen. Zo 
ook in ‘Vogelvrij’, zijn vierde stand-up 
show. De pandemie zette Fuad aan het 
denken. Wat als vanzelfsprekend werd 
gezien, bleek ineens niet meer te mogen.

Nu de maatregelen zijn verdwenen 
vraagt hij zich af of we échte vrijheid wel 
aankunnen. Zijn wij als volk niet te veel 
gedomesticeerd? Want als je het gewend 
bent om via een app een volledige 
maaltijd te bestellen, wordt het vangen 
van een kip voor je avondeten ineens 
een heel ander verhaal. Daar sta je dan, 
in je zelfgemaakte kleding, met een kip in 
je hand. Onbeschermd. Vogelvrij. 

Een beklemmende en toch ook luchtige 
monoloog van Debby Petter over een 
vrouw die opgroeit in een diepgelovige 
en bange gemeenschap. Een sekte waar 
God alles wat leuk is verboden heeft. 
Vanaf haar zestiende wist ze dat ze weg 
wilde uit dit ronduit beklemmende milieu, 
maar dat lukt haar pas jaren later als ze 
zelf moeder is. Ze vlucht en neemt alleen 
haar zoon mee. Daarna breekt iedereen 
met haar. En dan begint het pas. 

Debby vertelt het verhaal vol humor over 
geloof, wanhoop en liefde. En of je er 
wijzer uitkomt? Nee. In tegendeel. Maar 
een ding weet ze zeker: Zelfs God kan er 
om lachen. En huilen. 

24 Rozen voor Jou. Samen met twee 
zangeressen maken wij er een hele 
gezellige avond van.

Zangeressen Wendy Hoogendijk en 
Sanne Gloria Verboom, pianist Harrie 
Herfst en ik zingen en vertellen over zijn 
leven en werk, soms met ontroering, 
soms met humor. 

Het is een voorstelling waarin onze 
gasten de liedjes van Toon zullen 
herkennen en wij verwachten dat ze 
de liedjes van Toon uit volle borst 
meezingen.

DO 24 NOVEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 16,00

VR 25 NOVEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 18,00

DO 1 DECEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 25,00

TONEEL
DEBBY PETTER
NIET TE GELOVEN
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CABARET
TINEKE SCHOUTEN
DUBBEL - REPRISE
Is het leven nu makkelijk of moeilijk? Is het leven nu mooi of lelijk? Dat vraagt Tineke zich al heel 
lang af. Natuurlijk, in dit prachtige Nederland met onze vrijheden en verworvenheden is het 
leven meestal mooi en is het perfect uit te houden, maar als je alle ellende van de wereld tot je 
door laat dringen kun je de boel behoorlijk somber inzien. Voelt best dubbel, toch? Voor Tineke 
is dit gegeven al bijna 40 jaar een grote bron van inspiratie.
Voor deze 25ste jubileumshow kan ze niet wachten om jullie weer hartelijk te laten lachen om 
splinternieuwe types met hun menselijke tekortkomingen. En natuurlijk ontbreken de mooie 
gevoelige liedjes niet. Tijd voor een feestje, hoe moeilijk kan dat zijn? Vanavond is het leven 
mooi.

ZA 3 DECEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 39,50

VR 2 DECEMBER
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 22,50

CABARET
TIM FRANSEN
DE MENS EN IK
De mens is een hoogst 
eigenaardige diersoort. Homo 
sapiens hebben we onszelf 
genoemd. De wijze mens. 
Maar hoe zit het nou precies 
met die wijsheid? Op komische 
wijze maakt Tim Fransen ons 
deelgenoot van zijn worsteling 
met de mensheid. “Tim Fransen 
balanceert perfect tussen 
ideeën en een geweldige 
hoeveelheid geestigheid.” (de 
Volkskrant *****)
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CABARET
JASPER VAN DER VEEN
NIET GEHINDERD DOOR ENIGE 
KENNIS
“Jasper van der Veen, winnaar van de jury- en publieksprijs 
op het Leids Cabaret Festival 2019, toont zich een volwassen 
podiumpersoonlijkheid: hij is ontwapenend en charismatisch”, 
schreef NRC Handelsblad over zijn debuutvoorstelling ‘Het 
dreigt volslagen goed te komen’. 

Voor de opvolger zit de cabaretier propvol grootse plannen, 
sterke grappen, vage herinneringen, dubieuze argumenten, 
scherpe bespiegelingen, slap geouwehoer en prachtige 
verhalen. Aan de ene kant wil hij zijn ongezouten mening geven, 
actie ondernemen en iets veranderen, maar tegelijkertijd loopt 
zijn brein steeds verder vol met triviale kennis en nuancerende 
informatie. Dus moet hij kiezen: alles kapot redeneren en tot niks 
komen. Of simpelweg het podium oplopen en beginnen met 
praten, niet gehinderd door enige kennis.

ZA 3 DECEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 16,00

CABARET
VINCENT BIJLO
OUDEJAARSCONFERENCE
… From Russia With Hate, Poetins Vuurwerk, Dan Maar Liever 
Een Pandemie… Nee, Vincent Bijlo weet nog niet hoe zijn 
eindejaarsshow gaat heten, 2022 zal het leren. Wat hij wel weet, 
is dat de grappen en de muziek zullen knallen! Hij komt met 
zangeres Mariska Reijmerink en nog drie muzikale vrienden; ze 
komen in vrede en in hoop.

DO 8 DECEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 17,50





Groot in 
ecologisch bouwen 
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THE
DARK 

SIDE OF 
THE MOON

1973 LIVE SHOW & CLASSIC ALBUM

PINK FLOYD PROJECT
MUZIEK
PINK FLOYD PROJECT
THE DARK SIDE OF THE MOON
Na hun spectaculaire én met meerdere vijf sterren gerecenseerde show The Wall 40 Years, 
neemt Pink Floyd Project u nu mee naar 1973. Het jaar waarin Pink Floyd transformeert van 
underground band naar wereldact. Een spectaculaire reis terug in de tijd waarin de band een 
show voorschotelt zoals Pink Floyd die 50 jaar geleden zelf speelde, geïnspireerd op het unieke 
Live at Pompeï-concert.

Met het 23 minuten durende ‘Echoes’ maakt de band aan het eind van het eerste deel de 
opstap naar Pink Floyds grote doorbraak: ‘The Dark Side Of The Moon’. Deze plaat behoort tot 
de bestverkochte albums allertijden en viert in 2023 zijn 50-jarig jubileum.

Na de pauze speelt Pink Floyd Project een integrale uitvoering van dit ‘classic album’, inclusief 
klassieke Floyd-songs als ‘Time’, ‘The Great Gig In The Sky’, ‘Us And Them’ en natuurlijk ‘Money’!
Pink Floyd Project brengt de onbetwistbare sound, look & feel van de tijdloze muziek van een 
van de meest invloedrijke bands allertijden, wederom gestoken in een uniek en groots visueel 
spektakel.

VR 9 DECEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 39,50

VR 9 DECEMBER
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 23,50

CABARET
AMSTERDAM 
KLEINKUNST
FESTIVAL
FINALISTEN
TOURNEE
Na een intensieve voorselectie, 
Keep an Eye Masterclasses, 
een landelijke try-out tournee, 
halve fi nales en de zinderende 
fi nale, presenteert het 
Amsterdams Kleinkunst Festival 
de drie fi nalisten van de AKF 
Sonneveldprijs 2022. 

De getalenteerde AKF-
fi nalisten staan te trappelen 
om de Nederlandse podia 
te beklimmen en hun 
fi naleprogramma te tonen 
vol humor, ontroering en 
verrassing! Maak tijdens deze 
tournee kennis met de nieuwste 
generatie kleinkunstenaars en 
cabaretiers. 
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MUZIEK
SINATRA, UNDER HIS SKIN
JIM BAKKUM, SERGIO VYENT & DUTCH CONCERT 
BIG BAND

ZA 10 DECEMBER 
Podium één

20.15 uur

Prijs € 29,50

ZA 10 DECEMBER
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 25,00

MUZIEK
LAKSHMI 
DROOM

Francis Albert Sinatra (1915-1998): grossier in wereldhits als ‘My Way’, ‘Come Fly With Me’ en ‘Fly 
Me To The Moon’. Drager van de naam The Voice, vanwege zijn warme, krachtige en tegelijk 
tedere stem. Succesvol acteur in tal van beroemde fi lms. Genoeg stof voor een avondvullend 
programma zou je denken, maar zanger Jim Bakkum en Sergio Vyent, bekend als de gastheer 
van het tv-programma ‘First Dates’, doen er nog een schep bovenop. In ‘Sinatra - Under His 
Skin’ worden niet alleen zijn grootste hits opgevoerd door Jim en de Dutch Concert Big Band, 
maar ook de talloze verhalen, fabels en mythes over en schandalen rondom Ol’ Blue Eyes 
smeuïg opgediend door Sergio.

In ‘Droom’ duikt LAKSHMI 
met haar muzikanten het 
onderbewustzijn in en creëert 
een wereld van muziek en fi lm 
over dromen, nachtmerries 
en alles ertussenin. De wereld 
tussen slaap en wakker waar ze 
eigen pop-noir nummers spelen 
die variëren van liefl ijke kleine 
liedjes tot groots en duister, net 
als het leven zelf.

40
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MUZIEKTHEATER
DE GRANATEN 
ARMBAND
IRINA PARTENOVA EN 
BARTHO BRAAT

FAMILIE
DROMER
VANAF 2 PRODUCTIES

In de muzikale voorstelling “De 
Granaten Armband”, gebaseerd op 
de gelijknamige novelle van de grote 
Russische schrijver Alexander Koeprin 
(1870-1938), wordt de toeschouwer 
ondergedompeld in het Russische 
societyleven van begin vorige eeuw. 

Niet voor niets plaatsen de Russen 
Koeprin, die ook wel de Russische 
Maupassant wordt genoemd, in de 
literaire eregalerij bij Tolstoj, Tjeschov en 
Boenin. Vorstin Vera wordt aanbeden 
door een anonieme ambtenaar ver 
benden haar stand. Vanwege een 
onverwachte benadering op haar 
naamdag komt het verhaal, waar Vera’s 
intimi haar graag mee plagen, tot een 
dramatische ontknoping. Er is liefde 
die alleen in muziek haar gelijke vindt, 
daarom klinken er pianostukken van 
Tsjaikovski, Skriabin en Rachmaninov 
en culmineert de voorstelling, net als 
Koeprins novelle, in het magistrale Largo 
Appassionato uit Beethovens tweede 
pianosonate. 

Wie durft het sieraad van de liefde om 
te doen..?

Thijs Kemperink wordt dit jaar veertig 
en denkt op het levenspad van luiers 
tot luiers ongeveer halverwege te zijn. 
Voordat hij aan de volgende veertig jaar 
begint, wil hij de eerste veertig evalueren. 
Er zijn genoeg mensen die hun 
ongezouten mening geven over hem. 
Maar dat doet Thijs liever zelf. Heeft hij 
nog dromen of is hij tevreden zoals het 
gaat? 

Er zijn denkers, doeners en… dromers. 
Ze worden muzikant of danser, schrijven 
boeken, gaan tekenen en schilderen 
of worden uitvinder. Ze brengen ons 
vooruit en geven de wereld kleur. 
Dromer is een vrolijke, poëtische 
muziektheatervoorstelling voor iedereen 
die durft te dromen.

Prentenboekenmaker Mark Janssen is 
bekend van zijn fantasievolle boeken 
Eiland, Niets gebeurd en Ik wil een leeuw. 
De voorstelling wordt geregisseerd door 
Christian van Eijkelenburg, met muziek 
van Daan West (André het Astronautje). 
Eerder maakte 2-ater Producties ‘Fiep 
heeft haast’ en ‘Robbie & Roef’ speciaal 
voor de Kinderboekenweek.

ZO 11 DECEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 18,00

DO 15 DECEMBER
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 16,00

ZO 18 DECEMBER
De Boerderij Huizen

10.00 uur

Prijs € 11,00

CABARET
THIJS KEMPERINK 
HALVERWEGE - 
TRY-OUT

4+
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Juf Roos gaat
  op avontuur

SHOW
SOWETO GOSPEL CHOIR
HEART OF AFRICA
Vier kerst met het Soweto Gospel Choir! Dompel je tijdens 
de koude en donkere wintermaanden onder in het kleurrijke 
en energieke muziekspektakel van het Soweto Gospel Choir, 
hét beste gospelkoor van de wereld. Het Soweto Gospel 
Choir werkte samen met grote artiesten als Queen, U2, 
Beyoncé, Stevie Wonder, Aretha Franklin en Anastacia. 
Het wereldberoemde koor won meerdere Grammy’s, de 
belangrijkste Amerikaanse muziekprijs. Niemand minder dan 
Nelson Mandela was een zeer groot fan, net als grote sterren 
als Oprah Winfrey, Samuel L. Jackson en Carlos Santana. 
Met traditionele en populaire gospels, begeleid door een 
dynamische band, treden de zangers en zangeressen over 
de hele wereld op voor volle zalen. Dit jaar zijn ze tijdens de 
kerstperiode terug in Nederland met hun nieuwe voorstelling 
Heart of Africa. Geniet van een avond vol authentieke 
Zuid-Afrikaanse dans, zinderende energie en vooral prachtige 
en ontroerende harmonieën. 

ZA 17 DECEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 36,00

ZO 18 DECEMBER
Podium één

14.00 en 16.00 uur

Prijs € 22,50

FAMILIE
JUF ROOS
JUF ROOS GAAT OP AVONTUUR - 
REPRISE
Wegens het overweldigende succes van de eerste theatershow 
met overal uitverkochte zalen, komt Juf Roos terug naar het 
theater met een theatershow. In deze show maken Juf Roos en 
Gijs zich op voor de landelijke Molendag. De molen moet er 
piekfi jn bij staan maar dan… gebeurt er iets ergs met de molen. 
Juf Roos en Gijs doen er alles aan om de molen op tijd weer in 
orde te krijgen. Zou het ze lukken om dit voor elkaar te krijgen? 
Zing, doe en beleef deze gezinsvoorstelling mee met Juf Roos 
en Gijs.  

Maak een mooie tekening voor Juf Roos en Gijs, deze wordt in 
de voorstelling gebruikt!

2+
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CABARETCABARET
FREEK DE JONGEFREEK DE JONGE
DE SCHREEFDE SCHREEF

Freek de Jonge lijkt alleen maar productiever te worden. Hij is bijna tachtig maar de 
voorstellingen, optredens en boeken vliegen ons om de oren. In ‘De Schreef’ speelt hij een 
roekeloze oude man die wars van wetten en conventies in een waanzinnig geworden wereld 
heeft gekozen voor barsten om niet te hoeven buigen. Is hij het zelf?

VR 23 DECEMBER 
Podium één

20.15 uur

Prijs € 29,50

MA 19 DECEMBER
Podium één

20.15 uur

Prijs € 59,95

MUZIEK
TINO MARTIN 
THEATERTOUR
Tino Martin bekend van 
de hits Zij Weet Het, Jij Liet 
Me Vallen en Loop Niet 
Weg, keert terug naar het 
theater. In de avondvullende 
theatervoorstelling zal Tino 
veel van zijn eigen repertoire 
vertolken maar er is ook plaats 
voor evergreens die Tino op 
geheel eigen wijze zal uitvoeren. 
Hierbij wordt hij bijgestaan door 
een 8-koppige band. Kortom 
een mooie avond genieten van 
muziek met Tino Martin.  
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TICKETS VIA  
WWW.TINOMARTIN.NL
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FAMILIE
DE EFTELING MUSICAL
JOKIE EN JET - REIZEN IS EEN FEESTJE!

Jokie uit de Efteling is jarig en krijgt een wel héél bijzonder cadeau van Jet! Ze gaan namelijk 
samen op wereldreis in hun luchtballon. Ze vliegen naar allerlei landen over de hele wereld, 
van het warme Italië tot het koude Antarctica. Jet heeft in elk land een cadeautje verstopt voor 
pretneus Jokie en iedereen viert feest! Maar oh jee.. Jet heeft zó veel verrassingen voor Jokie… 
Passen al die cadeautjes wel in de luchtballon?

DO 5 JANUARI
Podium één

13.30 en 15.30 uur

Prijs € 20,50

DO 5 JANUARI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 25,00

MUZIEK
MELL &  
VINTAGE 
FUTURE
ROOTS &  
ROMANCE 2
Na het succes van het eerste 
album, gevolgd door het 
album ‘Roots & Romance’, de 
verschillende topsongs bij Radio 
2, hun uitvoering van ‘Perfect 
Day’, in de Paramount Film ‘The 
In Between’ en het succes bij 
Linda’s Wintermaand (2020 en 
2021), is het tijd voor ‘Roots & 
Romance 2’. 

De theatersetting is daarvoor 
het meest geschikt. De roots 
waar de inspiratie vandaan 
komt, gemengd met de eigen 
songs van de band, dat is waar 
Mell, Nico Brandsen en Ton 
Dijkman het best tot hun recht 
komen. 

2+
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DANS
HET ZWANENMEER
CHARKOV CITY OPERA & BALLET
Het Zwanenmeer vertelt het verhaal van Odette, koningin 
van de zwanen, die samen met andere jonge, onschuldige 
meisjes betoverd is door de boze tovenaar Rothbart. Zij leven 
als zwanen en nemen alleen rond middernacht hun menselijke 
vormen aan. Enkel ware liefde kan de betovering doorbreken. 
Ze ontmoet prins Siegfried, die verliefd wordt op de mooie 
Odette. Rothbart probeert via zijn dochter Odile, die als twee 
druppels water op Odette lijkt, tussen de geliefden te komen. 

Het Charkov City Opera & Ballet produceert klassieke opera’s 
en balletten in een geheel nieuwe stijl op hoog internationaal 
niveau.

VR 6 JANUARI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 37,50 

ZO 8 JANUARI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 39,50

SHOW
RHYTHM OF THE DANCE
THE CHRISTMAS SHOW
Zin om de kerstdagen eens in Ierse sferen te vieren? Dan is dit 
je kans. Al jaren staat deze authentieke Ierse dansvoorstelling 
rond de kerstperiode in de Nederlandse theaters. Rhythm of 
the Dance staat natuurlijk garant voor een spektakel waar elke 
Ier zijn goedkeuring aan zou geven. Al ruim twintig jaar klapt, 
stampt en danst de groep de sterren van de hemel en verzorgt 
wervelende shows vol livemuziek, fantastische kostuums en 
opzwepende dans. 

Tijdens ‘The Christmas Show’ brengt een groep jonge dansers 
en danseressen – voor een deel afkomstig uit de befaamde 
Riverdance-show – livemusici en vocalisten het Ierse culturele 
erfgoed op meeslepende wijze over het voetlicht. Geen betere 
manier om tijdens de donkere dagen een beetje warm te 
worden dan bij Rhythm of the Dance in kerstsfeer. Vrolijk 
kerstfeest, of zoals de Ieren zeggen: Nollaig Shona Duit. 
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MUZIEK
VAN DER WEERDEN & VON 
CHOSSY
ASTOR PIAZZOLLA MEETS 
BILL EVANS
Bandoneoniste Simone van der Weerden en pianist Franz von 
Chossy, een tango-muzikante en een jazzmuzikant dagen 
elkaar uit in een nieuw programma waar elkaars muzikale 
werelden samenkomen. Geïnspireerd door de muziek van onder 
andere Bill Evans en Astor Piazzolla brengen ze een prachtige 
mix van jazz en tango. De bandoneon is zeer verbonden met 
de Argentijnse tangomuziek, maar Simone wil laten horen dat 
er meer mogelijk is met dit mysterieuze instrument. Voor Franz 
zijn er door zijn achtergrond in de klassieke muziek, jazz en folk 
vrijwel geen muzikale grenzen. Het duo heeft dus ‘vrij spel’ en 
neemt je mee op een muzikale ontdekkingsreis tussen tango en 
jazz!

Wie kent ze niet? De hilarische prentenboeken Hé, wie zit er op 
de wc? en Retteketet! We gaan nog niet naar bed! van Harmen 
van Straaten. Twee boeken vol humor waarin een jongetje ons 
meeneemt in zijn wereld van knuff els, die heel nodig naar de wc 
moeten en allerlei gekkigheden verzinnen om maar niet naar 
bed te hoeven.

Schaap en Neushoorn spelen tikkertje, Nijlpaard glijdt van 
de trapleuning af en landt precies op tijd in bad voor het 
‘Spetterde-Spat-gevecht’ van Haas terwijl Leeuw en Krokodil 
alvast beginnen met verstoppertje. En dat terwijl het jongetje 
juist wil slapen! En wie zit er toch de hele tijd op de wc?

Acteur en poppenspeler Alexander Brouwer brengt de 
prachtige prenten uit beide boeken tot leven in een fysieke 
theatervoorstelling vol verrassingen en humor.

VR 13 JANUARI
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 20,00

ZO 15 JANUARI
De Boerderij Huizen

10.00 uur

Prijs € 11,00

FAMILIE
HÉ WIE ZIT ER OP DE WC?
VANAF 2 PRODUCTIES

2+
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OPERA
DE NATIONALE OPERETTE PRESENTEERT
WENEN * NEW YORK * PARIJS
Er zijn twee programma’s samengesteld. Vóór de jaarwisseling: het ‘Weihnachtskonzert’, voor 
dat nostalgische kerstgevoel. Ná de jaarwisseling: het ‘Neujahrskonzert’, waarmee 2023 feestelijk 
wordt ingeluid. Beide concerten bevatten pareltjes uit de Weense, Amerikaanse én Franse 
operette. Highlights uit de beroemdste musicals zullen ook de revue passeren.

Het orkest wordt geleid door Jeroen Weierink. De zang wordt vertolkt door sopraan Wilma 
Bierens, tenor Arnold Bezuyen en bariton Bert Simhoffer. Zij waren ooit stersolisten bij de 
voormalige Hoofdstad Operette! Een vocaal ensemble – bestaande uit aanstormende talenten 
– werkt dit seizoen ook mee. Staging: Brigitte Odett. Het ballet zorgt in een sprookjesachtig 
decor voor een oogverblindend totaalplaatje. 

ZO 15 JANUARI
Podium één

14.30 uur

Prijs € 37,00

ZA 14 JANUARI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 19,50

CABARET
DANIËLLE 
SCHEL
OK - REPRISE
Altijd en overal bereikbaar en 
toch zijn we de eenzaamste 
samenleving in de geschiedenis 
van de mensheid. Gelukkig 
is er genoeg afleiding. Waar 
hadden we het over? O ja, OK. 
Een voorstelling over verbinding. 
Hartje. Profiel wordt bijgewerkt.
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TONEEL
MOMENTUM
WALDEMAR TORENSTRA, ASTRID VAN ECK EN  
VINCENT CROISET E.A.
Aan de vooravond van een feest thuis bij partijleider Meinrad Hofmann (Waldemar Torenstra) 
vanwege het vijftigjarig bestaan van de partij, ontploft de bom. MOMENTUM toont net als de 
serie House of Cards een wereld vol intrige, sabotage, vreemdgaan en een spindoctor, die koste 
wat het kost probeert het imago in stand te houden. De laatste blunder van Meinrad was er 
een te veel. Terwijl de machtigste man van het land steeds dieper valt, kiest zijn vrouw voor haar 
moment om de leiding te pakken.
Net als Gif, internationaal gezien al jaren het grootste Nederlandse toneelsucces, is 
MOMENTUM een toneelstuk van Lot Vekemans. Een voorstelling rond een machtsstrijd, passend 
in een tijd waarin veel vrouwen die moeten voeren om aan de top te komen.

ZA 14 JANUARI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 35,00 

ZA 21 JANUARI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 23,50

CABARET
RAYEN 
PANDAY
FOCUS
De aandacht die we zoeken 
is misschien niet helemaal de 
juiste en de aandacht die we 
krijgen al helemaal niet. Als 
we allemaal gelijk zijn, hoe 
bijzonder zijn we dan nog? 
Waarom verliezen we ons zo in 
bijzaken dat we de hoofdzaak 
vergeten? En hebben Pamela 
Anderson, Jezus Christus en 
Rayens Turkse kapper iets 
met elkaar gemeen? Rayen 
zal een poging doen deze en 
andere grote levensvragen te 
beantwoorden. Hij zal daarin 
niet slagen. Maar dat hoeft ook 
niet. Hij zal wel redeneren op 
het scherpst van de snede en 
zichzelf en zijn publiek daarbij 
niet ontzien. Wat Rayen van 
zichzelf verlangt, vraagt hij 
vanavond ook van u: Focus.
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CABARET
NIET SCHIETEN! 
MANNEN VAN 
NIKS
Maarten, Erik en Arend staan 
al jaren met veel succes op het 
podium. Mooie voorstellingen 
met een verhaal. De lach hangt 
aan de spreekwoordelijke 
kont en de mensen genieten 
daarvan. Met een kritische en 
relativerende blik beschouwen 
zij kleine en grote zaken die 
de mens raken en geven daar 
telkens een onnavolgbare twist 
aan. Logica lijkt soms ver te 
zoeken. Ze hebben overal een 
mening over, maar wat voor 
mensen zijn zij eigenlijk zelf? 

In al hun eerlijkheid tonen zij 
zich kwetsbaar, maar ligt de 
humor altijd weer op de loer. Ze 
laten de mensen hele avonden 
lachen omdat ze het niet 
kunnen laten. Maar mag dit 
nog wel? Is dit in deze tijd nog 
wel woke? Zijn zij wel woke? En 
wat betekent woke eigenlijk? Je 
gaat het zien in ‘Mannen van 
niks’.

DO 26 JANUARI
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 18,00

6+

FAMILIEFAMILIE
DE SCHIPPERS VAN DE KAMELEONDE SCHIPPERS VAN DE KAMELEON
DE MUSICALDE MUSICAL

Het leek zo rustig in het dorp Lenten. Tot daar de illustere dirigent en componist Antonius 
Demesmaeker verschijnt. Even lijkt het er op dat hij een orkest zou willen beginnen in dit 
plekje aan het water. Maar zijn motieven zijn uitermate duister. Gelukkig voor het prachtige 
platteland doorziet de tweeling Hielke en Sietse al snel zijn plannen. Samen met de oplettende 
agent Zwart en de olijke boerenknecht Gerben zullen ze deze onverlaat moeten ontmaskeren. 
Gelukkig krijgen ze daarbij ook hulp van het superslimme meisje Sara en een mysterieuze 
waarzegster waarvan niemand precies weet wat zij nu eigenlijk in Lenten te zoeken heeft. 

De Schippers van de Kameleon is een kolderiek muzikaal spektakel, geheel en al in de traditie 
van de boeken, de fi lms en de TV-serie. Met prachtige muziek van Fons Merkies en Jeroen 
Sleyfer, in een regie van Robin van den Heuvel. 

VR 20 JANUARI
Podium één

19.00 uur

Prijs € 24,50
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CABARET
RENÉ VAN MEURS
2636
René staat aan de vooravond van een nieuwe fase! Met z’n levenservaring en z’n goeie gedrag. 
Dan moet je er ineens echt wat van gaan maken. Verantwoordelijkheid nemen, dingen vinden, 
dat soort dingen. Maar wat als je daar nog niet klaar voor bent en je gewoon nog wat wil 
dollen? 

Misschien kun je dan het beste terug naar de basis. Om eens kritisch te bekijken wat je gevormd 
heeft en hoe je het dan nu het liefste zelf zou willen doen.
Laat René er maar weer een avond over vertellen. Zijn eerlijke verhalen en hilarische anekdotes 
zitten nog altijd bomvol steengoede grappen.

ZA 28 JANUARI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 24,50

ZA 28 JANUARI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 22,00

MUZIEK
JORIS LINSSEN 
& CARAMBA
DICHTERBIJ
De zevende avondvullende 
voorstelling Dichterbij van de 
Nederlandstalige band rond 
zanger/tv-presentator Joris 
Linssen is een theaterconcert 
vol mooie muziek, ontroerende 
teksten en heel veel energie en 
lol. 

Haalden de vijf vrienden tot nu 
toe veel inspiratie uit Mexico, 
ditmaal zoeken ze het dichterbij. 
Uit heel Nederland hebben ze 
pareltjes van streekartiesten 
gevonden en deze liedjes 
uit hun dialect of streektaal 
naar het Nederlands omgezet 
en in een Caramba-jasje 
gestoken. Ook spelen ze nieuw 
eigen repertoire en komen 
veel Caramba-klassiekers 
voorbij in deze dampende en 
ontroerende show.
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Wat is er heerlijker dan een theater 
binnen te stappen, dat speciaal voor jou 
is veranderd in een boerderij? 

De foyer van Spant wordt tijdens het 
festival omgetoverd in een boerderij. 
Meteen bij binnenkomst kom je al 
terecht in onze theatrale boerderij! 
In de foyer ontdek je namelijk samen 
met boerin Marianne al zingend en 
spelend van alles over de natuur. Als 
kleine boer of boerin roetsj je daar 
van de tractorglijbaan, puzzel je met 
koeienvlekken en oogst je rijpe groenten 
in de moestuin.

Het wordt een dag om nooit te vergeten! 

BOEK TICKETS VOOR EEN VOORSTELLING 
& KOM SPELEN OP HET FESTIVAL!

ZO 29 JANUARI
Diverse voorstellingen

9.00 tot 13.00 uur

FAMILIE

PEUTERFESTIVAL
OP DE BOERDERIJ

2+

Podium twee

10.00 en 11.45 uur

Prijs € 10,00

BOER BORIS IS DE BAAS
KLEIN AMSTERDAM PRODUCTIES

Al 10 jaar lang beleeft Boer Boris – in 
talloze boeken – avonturen op en rond 
zijn boerderij. In Boer Boris is de baas 
komen de bekende tekeningen van Philip 
Hopman en de fantasievolle teksten van 
Ted van Lieshout nu ook op het toneel 
tot leven.

Podium zes en zeven

9.30 en 11.15 uur

Prijs € 10,00

KEUZE 1

GONNIE EN GIJSJE 
SAMEN OP STAP
KIRA KOOL

Gonnie en Gijsje samen op stap is 
gebaseerd op de prentenboeken van 
Olivier Dunrea. Met liedjes van Ageeth 
de Haan beleven Gonnie en Gijsje een 
muzikaal avontuur voor jong en oud. 

Podium negen en tien

10.30 en 12.15 uur

Prijs € 10,00

THUIS
MIME WAVE

Thuis is een betoverende solovoorstelling 
waarin Anastasiia het publiek meeneemt 
in de door haarzelf geïllustreerde wereld 
met mime en geprojecteerde animaties.

PEUTERWORKSHOP
MUZIEK SPELENDERWIJS VAN DE
GOOISE MUZIEKSCHOOL

Maak op speelse wijze kennis met de 
taal van de muziek. De peuters zingen, 
klappen, stampen en dansen mee! De 
workshop is ontwikkeld om 1 kind en 1 
ouder samen muziek te laten maken.

Podium acht

9.15, 10.30 en 11.30 uur

Prijs € 7,50

KEUZE 2

KEUZE 3

JA
N

U
A

R
I 2023

KEUZE 4



52

GELUK 
SCHENKEN 
DOEN WE SAMEN

In uw drukke bestaan zijn koffiemomenten de 
momenten waarop u even stil staat en de tijd 
neemt om met aandacht te beleven. Dit zijn de 
momenten waarop u uw herinneringen maakt.

Hesselink Koffie is de enige grote 
familiebranderij in Nederland en 
daarmee uniek in zijn soort. Wij zien 
het als onze missie om iedereen in de 
koffiedistributieketen gelukkiger 
te maken, van koffieboer tot 
eindconsument. 
 
Wilt u ook thuis genieten van 
een Hesselink geluksmoment? 
Onze koffie bestellen kan via 

 hespresso.nl

Meerweg 17 1405 BB Bussum
Postbus 1217 1400 BE Bussum

+31 (0)35 712 32 37
+31 (0)35 698 11 52

info@doudevantroostwijk.nl
www.doudevantroostwijk.nl
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Schoonmaken   Glasbewassing   Vloeronderhoud   Afvalmanagement   Specialistische reiniging   Projectschoonmaak

Elkaar in de ogen kijken, even de handen schudden, 
elkaar een drankje aanbieden en samen proosten... 
Spant! biedt het podium voor live ontmoetingen. 

De schoonmakers van Blinck dragen daar graag aan 
bij en zorgen voor een blinckschone omgeving. 
Optimale hygiëne is immers het uitgangspunt voor 
een comfortabel, veilig en gastvrij gevoel. Dat het 
team van Blinck daar keer op keer in slaagt, bewijst 
onze jarenlange samenwerking met Spant! 

Een gastvrije ontmoeting 
begint in een blinckschone 
omgeving

t 036 76 30 532  |  info@blinckschoon.nl  | www.blinckschoon.nl
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MUZIEK
MAURICE MULDERIJ
DE TUSSENTIJD
Voor singer-songwriter en pianist Maurice Mulderij voelt het 
leven als reizen door de tijd, maar hij realiseert zich dat zijn 
verleden steeds groter wordt en zijn toekomst steeds kleiner. 
Misschien moet hij meer stilstaan, leven in het nu, genieten van 
de tussentijd. De tijd tussen ontwaken en opstaan, indrinken 
en laatste ronde, verliefd worden en uit elkaar gaan. En die 
momenten bezingen in mooie, gevoelige liedjes.

DO 2 FEBRUARI
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 17,50

Net als iedereen heeft Janneke misschien niet lang meer te 
leven. Ze wil geen kind, geen broodfonds en geen huis dat 
haar persoonlijkheid weerspiegelt (liever niet zelfs). Maar wat 
dan wel? Hoe stel je doelen als je een weekendje Veluwe 
precies even leuk vindt als een maand Curaçao?

In Dit is het nou observeert Janneke er weer op los. Ze 
hoeft maar om zich heen of in de spiegel te kijken, en de 
absurditeit van de worstelende mens dient zich alweer aan. 
Janneke beschrijft wat ze ziet, legt de onlogica daarvan bloot 
en fi leert wat gefi leerd dient te worden. En dat allemaal 
in Janneke-stijl: zwartgallig, herkenbaar en doorspekt met 
onderkoelde humor.

VR 3 FEBRUARI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 21,50

CABARET
JANNEKE DE BIJL
DIT IS HET NOU

53
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TONEEL
HUUB STAPEL
ALLEEN FAMILIE

Huub Stapel is terug. De man die Mars en Venus genadeloos langs de meetlat van het leven legde en het huwelijk tot op het bot 
ontleedde, wijdt zich nu aan een nog groter onderwerp: familie. 
Geen ruzie gaat zo diep als familieruzie. En tegelijk is het de enige band waar je je nooit van ontdoen kunt. Een huwelijk kun je 
ontbinden. Een vriendschap kun je beëindigen. Maar familie blijft altijd. Huub Stapel leidt u, persoonlijker dan ooit, langs feesten der 
herkenning en verborgen verledens. Een hilarische, ontroerende en meeslepende voorstelling over die ene noemer waaronder wij 
allemaal vallen: familie.

VR 3 FEBRUARI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 31,00
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OPERA
RIGOLETTO
CHARKOV CITY OPERA & BALLET
Rigoletto is de nar van de vrouwenverslinder graaf van Mantua. Rigoletto is mismaakt, naar 
buiten toe onaardig en draagt een groot geheim met zich mee; hij is een bezorgde en 
liefhebbende vader. De opera met de wereldberoemde aria La donna è mobile was meteen 
een overdonderend succes en betekende de internationale doorbraak voor Verdi. 

Het Charkov City Opera & Ballet brengt wereldberoemde titels naar de Nederlandse theaters 
en combineert vernieuwing met ambacht, historie en liefde voor theater. Het Charkov City 
Opera & Ballet zorgt voor een constante mogelijkheid om klassieke titels op hoog niveau in uw 
eigen theater te ervaren!

ZO 5 FEBRUARI
Podium één

14.30 uur

Prijs € 41,00

DO 9 FEBRUARI
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 22,50

ENTERTAINMENT
ROB & EMIEL 
VAN HOUDINI TOT 
COPPERFIELD
Een theateravontuur op hoog 
niveau, waarin wonderen, 
geïnspireerd door de 
grootmeesters van de magie 
razendsnel voorbij komen!

Met een unieke mix van magie, 
illusie en experimenten met 
jouw gedachten, gaan Rob 
en Emiel terug naar hun roots. 
Van Houdini tot Copperfi eld: 
een waanzinnige en schijnbaar 
onmogelijke avond.

Kunnen ze echt gedachten 
lezen? Zweeft die persoon 
echt? Of is het toch anders…? 
Ervaar het gevoel van het 
onmogelijke in het kwadraat. 
Van vingervlugheid tot echte 
mindfucks.
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CABARET
HENRY VAN LOON
JANNIE THE SHOW DOG

Niet lang nadat Henry van Loon zijn hond Jannie kreeg, brak er een wereldwijde pandemie uit 
en zat hij ineens permanent binnen met die nerveuze joekel. Te midden van coronatijden werd 
ook nog eens zijn dochter geboren. Het plaatje was compleet: een relatie, twee stiefkinderen, 
een hond, twee impulsaankoop-konijnen, een baby, nul keer ongestoorde seks. Allemaal in één 
huis, twee jaar lang, dag in dag uit, uur na fucking uur.  Een zware tijd, dat zeker. Maar ook 
een tijd voor bezinning. Tijd om na te denken wie de Henderball nou eigenlijk was. En wat hij 
eigenlijk écht wilde. En weet je wat dat was? Weg! On the road again! Terug naar jullie. Deel 
je dat gevoel? Kom dan ook! Bel de oppascentrale. Of laat iemand op je planten passen en 
ontdek wat er nog te lachen valt na twee jaar lockdown. 

VR 10 FEBRUARI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 25,00

VR 10 FEBRUARI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 22,00

MUZIEK
MARLIJN 
WEERDENBURG
ZONDER JOU
Samen met haar band zingt 
Marlijn de longen uit haar lijf, 
maakt ze pijn bespreekbaar, 
maar deelt ze ook haar 
dankbaarheid voor het leven. 
Rauw en met de billen bloot, 
een voorstelling die gaat over 
de essentie van het leven.
Marlijn speelt momenteel de 
hoofdrol in de musical Diana 
en Zonen. Daarnaast is ze 
te zien als presentatrice van 
het populaire Moltalk. Deze 
duizendpoot, brengt in 2022 
haar album SAMEN uit. Ze 
schreef hiervoor met Paul 
de Munnik, Bertolf en Izaline 
Calister.
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TONEEL
FAMILIESPEL
MET JACQUELINE BLOM, MARK RIETMAN, 
BAS HOEFLAAK EN ANNICK BOER
Elisabeth en Nicolaas zijn na hun huwelijk, waarin twee kinderen kwamen, gescheiden. Nu 
hebben ze beiden een nieuwe partner en brengen de kerstdagen gezamenlijk door in het 
vakantiehuis dat ze nog samen bezitten. Ondanks de nieuwe relaties en het verlangen naar 
harmonie blijken Elisabeth en Nicolaas nog erg met elkaar verknoopt. Alle ingrediënten voor een 
weekend om je vingers bij af te likken. 

Familiespel is een heerlijke, gelaagde tragikomedie over het samengestelde gezin. Onder de 
ogen van de ex-partner krijgt de nieuwe relatie een heel andere glans; in aanwezigheid van de 
nieuwe partner blijkt de oude niet alleen deel van je verleden, maar ook deel van je identiteit. 
De rollen worden gespeeld door vier topacteurs met bijzondere dubbelrollen; ze spelen naast 
volwassen personages ook de kinderen, die in het kielzog van de keuzes van hun ouders, hier 
met elkaar opgezadeld zijn. 

ZA 11 FEBRUARI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 35,00

ZA 11 FEBRUARI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 23,50

CABARET
STEFANO 
KEIZERS
HANS TEEUWEN
Zijn trilogie aan voorstellingen 
werd lovend ontvangen door 
de pers. Hij is veel op tv en 
werd de publiekslieveling van 
de kijkcijferhit Het Perfecte 
Plaatje. Niemand lijkt meer 
om Stefano heen te kunnen. 
En dat komt goed uit. Want hij 
komt terug in de theaters met 
zijn derde voorstelling: HANS 
TEEUWEN.

In zijn eerste voorstelling schonk 
Stefano zijn lichaam aan het 
publiek. In de tweede zijn ziel, 
zijn eer. Nu is de rest aan de 
beurt. Hierna ben je van hem 
af.
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FAMILIE
ROBIN HOOD
NATIONAAL JEUGD MUSICAL THEATER
Wanneer Marian na jaren terugkeert naar het kasteel in Nottingham, schrikt ze ervan hoe de stad er aan toe is. Na de dood van de 
koning, haar vader, heeft de sheriff de macht gegrepen. Hij is meedogenloos en regeert met harde hand. De rijken zijn alleen maar 
rijker geworden en de armen armer. Marian heeft er van alles over te zeggen maar de sheriff snoert haar de mond. In het kasteel 
voelt ze zich opgesloten; ze ziet machteloos toe hoe het volk honger heeft en hoe onschuldige mensen worden gestraft voor de meest 
onbenullige vergrijpen, of omdat ze hun belasting niet meer kunnen betalen. 

Dan staat er plotseling een held op vanuit de menigte, een kap ver over het gezicht getrokken, die op spectaculaire wijze een paar 
jonge veroordeelden bevrijdt met zijn pijl en boog. Deze Robin Hood sluit zich aan bij een bende vogelvrijverklaarden die in het bos 
van Sherwood woont. De groep begint van de rijken te stelen en de buit te verdelen onder de armen, tot grote woede van de sheriff. 
Intussen hoort Marian dat ze wordt uitgehuwelijkt aan de hardvochtige, mysterieuze Guy van Gisborne, de neef van de sheriff. Haar 
vrijheid wordt stukje bij beetje meer ingeperkt. Wie schuilt er onder de kap van Robin Hood en zal hij erin slagen om meer gelijkheid 
af te dwingen?

ZO 12 FEBRUARI
Podium één

15.15 uur

Prijs € 20,00
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CABARET
TEUN VAN DEN 
ELZEN
MEER KAN IK ER NIET 
OVER ZEGGEN

Ridder Finn doet altijd wat hem gezegd 
wordt, maar op een dag zegt hij ineens 
nee op alles! Hij weigert zelfs naar 
binnen te vluchten als er een grote 
rode draak aankomt. Gelukkig blijkt de 
draak helemaal niet zo gevaarlijk te zijn 
en is hij zelfs een beetje eenzaam… net 
als Finn. 

Deze ridder zegt NEE is een grappige 
interactieve voorstelling over een lief 
riddertje, een grote draak, je alleen 
voelen en een bijzondere vriendschap. 
Geschikt voor iedereen die weleens nee 
zegt of nee zou willen zeggen! 

Teun schrijft voor Dit Was Het Nieuws, 
won de jury- en publieksprijs van het 
Groninger Studenten Cabaret Festival en 
speelde op Paaspop en Lowlands. 

Teun van den Elzen denkt heel lang dat 
hij als enige snapt hoe de wereld werkt. 
Wat blijkt? Hij snapt het als enige niet. 
Hij studeerde politicologie, maar 
verwacht geen politieke correctheid van 
deze vlijmscherpe comedian. Hij spaart 
niets of niemand — ook zichzelf niet. 

Waar zijn programma over gaat? “Seks 
en politiek. Meer kan ik er niet over 
zeggen.”

ZO 12 FEBRUARI
De Boerderij Huizen

10.00 uur

Prijs € 11,00

DO 16 FEBRUARI
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 17,00

FAMILIE
DEZE RIDDER ZEGT 
NEE
JOES BOONEN

CABARET
NATHALIE
BAARTMAN
SNAK
Ja, ik heb gesnakt. Op handen en voeten 
door het gras. ‘Zoek je dan wat?’, vroeg 
de man met of zonder mondkap. Ik zei: 
‘Ik reikhals deze dag’. Naar iets om aan 
te raken.

Pak me vast. De wereld zoals-ie was. 
Handzaam. Behapbaar. Hap snak. 
Niet om leeg te vreten. Om te hakken. 
Kaal en plat. Maar om iets achter te 
laten. Blauwblote lucht. Dat de mensen 
lied kunnen ademen. Een schaaltje dat 
rondgaat met hapjes grap. Een glas, 
een traan, een land gevuld met lach en 
zacht.

DO 23 FEBRUARI
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 16,00

3+
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MUZIEK
THE DUTCH EAGLES
NEW HORIZON
Een fantastische avond vol tijdloze muziek met de Eagles van de lage landen. New Horizon is 
de nieuwe show van The Dutch Eagles. Met weergaloze gitaarsolo’s en meerstemmige zang zijn 
de hits en vergeten parels van toen weer helemaal van nu. Verken samen met The Dutch Eagles 
een nieuwe horizon van de Amerikaanse country rock. 

Zes bevlogen muzikanten voeren u mee op een onvergetelijke muzikale roadtrip door de 70’s. Al 
vijftien jaar brengen zij hun passie voor deze muziek naar u toe en dat zij niet stilstaan bewijzen 
ze wederom met New Horizon. Of het gaat om ‘Lyin’ Eyes’ of ‘Life In The Fast Lane’, of juist een 
onverwachte muzikale verrassing: The Dutch Eagles geven steevast een eigen gezicht aan de 
oneindige bron van klassiekers uit de jaren zeventig. Dat brengen ze met verve, zoals u van ze 
gewend bent. Beleef het zelf in New Horizon - The Dutch Eagles.

VR 17 FEBRUARI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 28,50

VR 17 FEBRUARI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 23,50

TONEEL
BENJA 
BRUIJNING
EEN LEVEN
Benja Bruijning voor het eerst 
solo op het toneel. Gewapend 
met een persoonlijke en 
ontroerende tekst van schrijver 
Nick Payne. Olivier Diepenhorst 
regisseert.
A Life is niet zomaar een 
toneelstuk, het is een persoonlijk 
relaas van de schrijver, waarin 
hij ingaat op twee grote 
levensgebeurtenissen, die zich 
in zijn leven kort na elkaar 
afspeelden: de geboorte van 
zijn dochter en het overlijden 
van zijn vader.
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FAMILIE
BRANDWEERMAN SAM LIVE!
DE VERLOREN PIRATENSCHAT
Wegens groot succes komt Brandweerman Sam samen met 
zijn trouwe brandweerwagen Jupiter, brandweerjeep Venus, 
reddingsboot Neptunes en al zijn vrienden opnieuw in actie.
Ahoy maatjes! Spannende verhalen gaan rond, want een 
beruchte piraat heeft ooit zijn schatkist op Piekepolder eiland 
verstopt. Om de eeuwenoude dorpslegende te vieren, wordt 
een speurtocht georganiseerd. 

Wie zal de felbegeerde schat als eerste vinden? De 
piratenteams gaan op pad! Maar, als de ondeugende Norbert 
Puk zelf besluit op schattenjacht te gaan en een dichte mist 
om Piekepolder eiland verspreidt, staat Sam voor een moeilijke 
uitdaging. Alle hens aan dek voor Brandweerman Sam en zijn 
vrienden! 

Kies het ruime sop en beleef het heldhaftige avontuur met 
Brandweerman Sam, Elvis, Jenny, Commandant Staal en 
Norbert bij deze spetterende voorstelling vol dans, zang, humor 
en gewaagde reddingsacties.

ZO 19 FEBRUARI 
Podium één

14.00 uur

Prijs € 23,00

WO 22 FEBRUARI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 34,50

MUZIEK
JEROEN VAN DER BOOM
LIVE IN HET THEATER
Jeroen blijft een drukbezet man. Hij staat jaarlijks in een 
bomvolle ArenA met De Toppers, presenteert diverse succesvolle 
TV-shows en komt geregeld met nieuwe muziek in de hitlijsten. 
Hij is inmiddels één van de grootste artiesten die Nederland 
rijk is. In de intimiteit van het theater komt zijn enorme 
veelzijdigheid als artiest pas echt goed tot zijn recht.

Hij keert daarom dit najaar terug in het theater met een 
nieuwe live-show ‘Jeroen van der Boom Live in het theater’. De 
voorstelling wordt een bijzondere, persoonlijke show waarbij 
Jeroen het publiek meeneemt langs de vele mooie momenten 
uit zijn inmiddels rijke carrière. Met natuurlijk al zijn grote hits, 
maar ook veel interactie met het publiek. ‘Jeroen van der Boom 
Live in het Theater’ wordt een ultiem muzikaal feest!

2+
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CABARET
DANIËL ARENDS
THUIS PRAAT IK BIJNA NOOIT | GOD IS MIJN RECHTER
Lovende recensies, laaiend enthousiast publiek; in een tijd dat iedereen nogal snel op z’n pik getrapt is, zijn de snoeiharde grappen 
van Daniël Arends een verademing. Is er dan niemand veilig voor deze kleine, dikke, cynische treiterkop? Nee, en hij speelt vanavond 
ook nog eens twee stand-up comedyshows van elk een uur. Geen rode draad, geen gedoe. Alleen grappen, twee uur knallen. Ik zou 
dus maar naar ‘Thuis praat ik bijna nooit’ gaan. Of naar ‘God is mijn rechter’. Of naar allebei. “Zijn grofheid is achteloos en argeloos - 
zijn observaties heerlijk herkenbaar”, aldus AD (*****) over zijn vorige voorstelling ‘Meer van hetzelfde (deel 1)’.

ZA 25 FEBRUARI
Podium één

19.15 en 21.15 uur

Prijs € 27,00 per show
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SHOW
OPVLIEGERS GIRLS ON FIRE!
ANTJE MONTEIRO, JOANNE 
TELESFORD EN HILKE BIERMAN
Na het overdonderende succes van de theatervoorstellingen 
“OPVLIEGERS”, komen de vriendinnen Antje Monteiro, Joanne 
Telesford en Hilke Bierman met het leukste feel-good concert 
van het seizoen: Opvliegers Girls on Fire! 

Een show vol bekende hits die élke vrouw kan meezingen 
zoals ‘I’m Every Woman’, ‘Respect’, ‘Girls Just Wanna Have 
Fun’ en ‘Telkens weer’, afgewisseld met hun zeer herkenbare, 
persoonlijke, ontroerende en hilarische verhalen.

Want hoe 50 zijn deze vrouwen eigenlijk? Hoe houden deze 
carrière moeders het vol in ‘a men’s world’? Hoelang kan Antje 
nog ontkennen dat ze in de overgang zit? Wat maakt Joanne 
zo’n hippe oma en is het waar dat Hilke worstelt met haar 
corrigerend ondergoed? Nooit gaven deze drie dames zich zo 
bloot.

Dus heb je zin om mee te zingen, mee te dansen, maar zeker 
ook om te lachen? Kom dan met  je vriendinnen (en beste 
vriend) naar Opvliegers Girls on Fire! Hét vriendinnen uitje van 
het jaar met Antje Monteiro, Joanne Telesford en Hilke Bierman.

VR 3 MAART
Podium één

20.15 uur

Prijs € 28,50

ZA 4 MAART
Podium één

20.15 uur

Prijs € 29,50

THEATERCOLLEGE
HET GROTE GRAND PRIX 
CIRCUS
MET ROB KAMPHUES EN  
TOM CORONEL
Na het succes van de theatervoorstelling over formule 1 komt 
er nu op veler verzoek een vervolg van Het Grand Prix Circus. 
Rob Kamphues is weer de spreekstalmeester. Kamphues, 
presentator van alle tv-uitzendingen rondom de formule 1, maar 
ook verteller, cabaretier en parttime autocoureur neemt het 
publiek mee in gloednieuwe verhalen achter de schermen van 
de autosport. 

In zijn slipstream komt deze show Tom Coronel elke avond 
langs, jonglerend op een circusbal. Hij vertelt waarom hij zelf de 
formule 1 net niet haalde maar neemt per videochat ook een 
paar van zijn internationale racevrienden mee.  

Anderhalf uur lang vermaken de twee mannen de echte 
formule-1-liefhebber met verhalen, anekdotes en tot de avond 
uit de bocht vliegt. Natuurlijk gaat het ook weer over Max. 
Waarom is Max zo goed, is Max de beste van allemaal en is hij 
als coureur beter dan pakweg Kamphues en Coronel samen?
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ZO 5 MAART
Podium één

14.30 uur

Prijs € 39,50

DANS
IGONE DE JONGH
ZIN IN LIEFDE
Igone de Jongh is de meest bejubelde en gelauwerde prima ballerina van ons land en een grote 
inspiratiebron voor zowel publiek als choreografen. Na 24 jaar ster-danseres geweest te zijn bij het Nationaal 
Ballet en geschitterd te hebben op gerenommeerde balletpodia, besloot Igone met haar eerste eigen 
voorstelling I naar het publiek in het land toe te reizen. Na het succes van I is het nu tijd voor de opvolger Zin 
in liefde. 

In Zin in Liefde geniet het publiek opnieuw van Igone op haar allerbest. Klassiek ballet wordt afgewisseld met 
een uitstapje naar de moderne dans. Ze wordt daarin bijgestaan door de grootste talenten uit binnen- en 
buitenland. Samen creëren zij een nieuw ‘fusion’ ballet, een spannende en gedurfde mix tussen klassiek ballet 
en moderne theaterdans. 
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CABARET
THEO NIJLAND 
ONTBOEZEMINGEN 
VAN EEN BLIJ MENS CABARET

PIEPSCHUIM
LANGS DE LIJNTJES

Wonderlijk, dat je zomaar gewillig 
achterover zakt voor iemand die je niet 
persoonlijk kent. Alleen omdat hij de 
meest intieme ontboezemingen verpakt 
in liedjes, wil je met hem mee. Ook al 
weet je dat, juist als je heerlijk weg wilt 
glijden op een bed van romantische 
pianoklanken, hij je opeens de oren kan 
wassen. Nijland rekt nu eenmaal altijd de 
grenzen op van wat er mogelijk is binnen 
een liedje. Heel slinks en irritant eigenlijk, 
maar je wilt het, omdat hij er inmiddels 
een meester in is. 

Dus kom maar op en laat je gniff elend 
gek maken door zijn gloedvolle, nieuwe 
repertoire, zijn donkerbruine stem en het 
klapwieken van zijn vleugel. 

Een zware boodschap verpakt in het 
lichtste materiaal denkbaar.

Oké, we gaan er allemaal aan. Wat nu?!

We gaan de verkeerde kant op. En met 
steeds grotere snelheid. Alle redelijke 
grenzen zijn we gepasseerd en nu begint 
ook de motor nog eens gevaarlijk warm 
te worden.

Buiten de Lijntjes is een kolkende mix van 
keiharde feiten over onze slappe knieën, 
troostend liedmateriaal waarvan u zult 
huilen van het lachen, en lachen van het 
huilen, en een sprankje hoop. Misschien.

Buiten de Lijntjes biedt een zware 
boodschap verpakt in het lichtste 
materiaal denkbaar: Piepschuim

DO 9 MAART
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 17,00

VR 17 MAART
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,00

Frank Boeijen was bijna 35 jaar geleden 
een van de eerste Nederlandse artiesten 
die de poppodia en het clubcircuit 
verruilde voor het theater. Het bleek de 
ideale ambiance voor zijn meeslepende, 
poëtische liedjes. Ruim vierhonderd 
schreef hij er in totaal, er is dus heel wat 
te kiezen. Tijdens dit concert kunnen 
klassiekers als ‘Kronenburg Park’, ‘Zwart 
wit’, ‘Koud in mijn hart’ of ‘Zeg me dat 
het niet zo is’ zomaar de revue passeren, 
maar is er ook ruimte voor nieuw 
materiaal. Wat de band ook speelt, 
een avond met Frank Boeijen voelt als 
een behaaglijk warm bad, een wereld 
vol poëzie, songs en verhalen over 
schoonheid, liefde en leven.

VR 10 MAART
Podium één

20.15 uur

Prijs € 29,50

MUZIEK
FRANK BOEIJEN
IN CONCERT 2023
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TONEEL
GELUKZOEKERS OP SUMATRA
STEFAN ROKEBRAND, TARA 
HETHARIA, WILLEM VOOGD E.A.
Na het succes van De Tolk van Java en Lichter dan ik volgt 
opnieuw een voorstelling die de onderbelichte kant van 
de Nederlandse koloniale bezetting van Indonesië toont. 
Gebaseerd op de in die tijd scandaleuze romans Rubber (1931) 
en Koelie (1932) van Madelon Székely-Lulofs, een schrijfster die 
haar tijd ver vooruit was, duikt Gelukzoekers op Sumatra in een 
vaak geromantiseerd verleden.

Terwijl in Europa de roaring twenties hoogtij vieren, komt 
een jong echtpaar haar geluk beproeven op de plantage 
in Sumatra. Tegelijkertijd komen Roeki en Karminah hier 
werken, gelokt door valse beloftes. Al snel blijken zij als 
contractarbeiders vast te zitten in een systeem van uitbuiting en 
onderdrukking. 

Aanvankelijk gaan de rubberprijzen skyhigh en feesten de 
bewoners erop los. Totdat de prijzen instorten. Terwijl het 
oerwoud wordt vernietigd – het begin van de  grootschalige 
ontbossing die nog altijd gaande is – volgt onherroepelijk het 
verval op de plantage. Uiteindelijk blijkt iedereen bedrogen uit 
te komen.

ZA 11 MAART
Podium één

20.15 uur

Prijs € 32,50

ZA 11 MAART
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 21,00

CABARET
CHRISTEL DE LAAT
HOE DAN?!
In Hoe dan?!, alweer haar derde voorstelling, is Christel de Laat 
opnieuw ouderwets op dreef. Moeiteloos pakt ze de draad op 
van haar vorige shows en vertelt op volstrekt eigen wijze over 
haar worsteling met het leven. Dat resulteert als vanouds in 
weergaloos hilarische verhalen. 

Zonder enige schaamte gooit Christel haar frustraties op 
tafel. Over de gekmakende bureaucratie, de ellende van 
bevolkingsonderzoeken, irritante kinderen en niet te vergeten 
haar eigen fysieke ongemakken. Want Christel spaart niemand, 
ook zichzelf niet! 

Een avond boordevol dolkomische verhalen en liedjes, waarna 
de toeschouwer met Christel verzucht: ‘Hoe dan?!’ 
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CABARET
PETER PANNEKOEK
DNA
Peter Pannekoek behoort tot de absolute top van het 
Nederlandse cabaret. Zijn ‘Oudejaarsconference 2021’ werd 
bejubeld door kijkers en recensenten. Op indrukwekkende 
wijze wist hij met veel humor – maar zonder genade – het 
hedendaagse Nederland de maat te nemen. 

Peter won met zijn programma ‘Later was alles beter’ de 
Neerlands Hoop 2019, de prijs voor de meest veelbelovende 
theatermaker. Daarnaast is hij regelmatig te zien als 
teamcaptain in ‘Dit Was Het Nieuws’ en bij ‘The Roast’. In ‘DNA’ 
vraagt hij zich af of je het verleden kunt loslaten om jezelf een 
andere toekomst te geven. Wat laat je achter? 

ZA 18 MAART
Podium één

20.15 uur

Prijs € 27,50

ZO 19 MAART
Podium één

20.15 uur

Prijs € 32,50

MUZIEK
THE SIMON & GARFUNKEL 
STORY
THE INTERNATIONAL HIT SHOW
Reeds 75.000 bezoekers in Nederland gingen je voor! Geniet 
van een onvergetelijke avond. Het fascinerende verhaal van 
twee jonge jongens uit Queens, New York, die ‘s werelds meest 
succesvolle muzikale duo aller tijden werden.

Ze begonnen bescheiden, in de jaren 50 als het rock ’n’ roll-duo 
Tom & Jerry. In de jaren 60 kwamen de grote successen. ‘The 
Simon & Garfunkel Story’ gaat langs alle songs en verhalen 
die hen vormden, de dramatische breuk en hun afzonderlijke 
solocarrières. Het eindigt met een prachtig eerbetoon aan het 
legendarische Central Park reünieconcert uit 1981.

Natuurlijk komen alle hits voorbij: ‘Mrs. Robinson’, ‘Bridge Over 
Troubled Water’, ‘Homeward Bound’, ‘Scarborough Fair’, ‘The 
Boxer’, ‘The Sound Of Silence’ en nog veel meer!

De regie is in handen van Dean Elliott.
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TONEEL
HENDRIK GROEN
OPGEWEKT NAAR DE EINDSTREEP
Hendrik Groen is terug! Voor de laatste keer komt de meest 
geliefde bejaarde van Nederland naar het theater. Hendrik 
moet constateren dat hij steeds vergeetachtiger wordt. Hij 
besluit in deze ontroerende komedie opnieuw een dagboek 
bij te houden om grip te houden op het leven. Dat zorgt voor 
grappige én aangrijpende momenten.

De cast bestaat, net als de vorige Hendrik Groen-voorstellingen, 
uit jonge acteurs – met Beau Schneider in de hoofdrol. Omdat 
er, zoals regisseur Gijs de Lange het zo treffend zegt; “In iedere 
bejaarde ook nog altijd een jong iemand verborgen zit.”

Van de dagboeken van Hendrik Groen zijn meer dan een half 
miljoen exemplaren verkocht. Ze werden bekroond met de NS 
Publieksprijs en als tv-serie uitgezonden. Ook in het theater is 
het succes ongekend: De zalen bij Pogingen iets van het leven 
te maken en Zolang er leven is, zaten avond aan avond vol.

VR 24 MAART
Podium één

20.15 uur

Prijs € 36,00

ZA 25 MAART
Podium één

20.15 uur

Prijs € 32,50

KOMEDIE
JON VAN EERD
ZO VADER, ZO ZOON
Harrie Vermeulen is er weer. En hoe!

Met ‘Zo vader zo zoon’ waait er dit seizoen een wervelwind 
van dolkomische en hilarische situaties door het theater. 
Onbetaalbaar grappige misverstanden, intriges en 
verwikkelingen, brengen Harrie Vermeulen dit seizoen tot een 
ongekend komisch hoogtepunt.

Jon van Eerd laat zich wederom van zijn meest grappige kant 
zien, met aan zijn zijde onder andere Joey Schalker, Nandi van 
Beurden en Arie Cupé.
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CABARET
KASPER VAN 
KOOTEN
VAN KOOTEN EN DE 
BEAT

TONEEL
HELMERT
WOUDENBERG
LOUIS BOUWMEESTER,
ONZE GROOTSTE 
TONEELSPELER OOITVan Kooten en de beat, naar het 

gelijknamige boek dat op 22-02-2022 
uitkwam, is een even swingende als 
openhartige vertelling over liefde, 
familie en een onverzadigbare behoefte 
aan muziek. Onlosmakelijk daarmee 
verbonden zijn de hartsvrienden met 
wie Kasper van Kooten al vanaf zijn 
vroege jeugd in bandjes speelt. Hij is de 
drummer die zichzelf naar Ahoy droomt. 

In heerlijke tempowisselingen neemt hij 
u mee op de avontuurlijke reizen die 
hij en zijn verschillende bands samen 
maken. Maar als het hoogste podium 
eenmaal bereikt is, blijkt zijn droom 
niet te kloppen. Wanneer Kasper jaren 
later plotseling gedwongen wordt om 
met optreden te stoppen, dringen alle 
levensvragen zich meedogenloos op: wat 
was ik al die jaren aan het doen?

Lev woont op het noordelijk halfrond 
in een klein huisje op een ijskoude kale 
vlakte. Zijn ouders verzamelen fl essen. De 
hele woonkamer staat er vol mee.  Mare 
woont op het zuidelijk halfrond. Haar 
vader verdween in de golven die tegen 
het warme eiland slaan. Ze stuurt hem 
fl essenpost maar hij heeft nog nooit iets 
teruggestuurd. 

Mare en Lev dromen over een leven 
ergens anders waar het leven beter is, 
maar ‘ergens anders’ lijkt zo ver weg. 
Precies op hetzelfde moment besluiten 
zowel Mare als Lev een gat te graven 
naar de andere kant van de wereld. Diep 
onder de grond botsen ze op elkaar. 
Ze besluiten samen verder te graven 
en komen op een wel heel bijzondere 
plek terecht. Een plek vol avontuur en 
vreemde verhalen.

Louis Bouwmeester (1842-1925) wordt 
vaak Nederlands grootste acteur ooit 
genoemd. Met name zijn vertolking van 
Shylock in Shakespeare’s ‘De Koopman 
van Venetië’ is legendarisch. Het was 
een tijd dat de theaters avond aan 
avond vol zaten, met voorstellingen die 
van zeven tot elf uur duurden, met een 
zedendrama, een blijspel en een zang- 
en dansspel op de koop toe.
In zijn zestiende solo brengt 
Helmert Woudenberg een ode aan 
een magistraal acteur en aan de 
toneelspeelkunst.

ZA 25 MAART
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 24,50

ZO 26 MAART
De Boerderij Huizen

10.00 uur

Prijs € 11,00

DO 30 MAART
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,50

FAMILIE
ONDER DE GROND 
TG WIE WALVIS

5+
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MUZIEK
TANIA KROSS MET ERNST 
MUNNEKE EN RANDAL CORSEN
VAN CURAÇAO TOT CONCERTGEBOUW
Halverwege de jaren negentig kwam een dappere, piepjonge 
Curaçaose met de naam Tania Kross naar Nederland voor een 
studie Zang aan het conservatorium in Utrecht. Ze schoof naast 
de pianostuderende Ernst Munneke in de collegebanken en de 
twee sloten elkaar onmiddellijk in het hart. Hun vriendschap 
groeide uit tot een internationaal geprezen muzikale 
samenwerking die nu al 25 jaar duurt. Ze traden over de hele 
wereld op. Van het Concertgebouw in Amsterdam tot en met 
Carnegie Hall in New York. 

Op Curaçao zong Tania in het bandje van haar broer. Zo leerde 
ze ook de getalenteerde Randal Corsen al vroeg kennen. Ook 
Randal vertrok in de jaren ‘90 naar Nederland om piano te 
studeren. Terug op Curaçao groeit hij uit tot het muzikale brein 
van het eiland. Voor Tania Kross componeerde hij de opera 
Katibu di Shon. Sinds Tania weer op Curaçao woont hebben zij 
hun samenwerking weer opgepakt. 

Om haar eerste kwarteeuw als zangeres te vieren, zal Tania 
Kross samen met haar twee muzikale vrienden een reeks van 
exclusieve jubileumrecitals geven. Tania met vleugels! Een intiem 
concert met aandacht voor de muzikale hoogtepunten in haar 
carrière en voor haar eiland Curaçao. 

VR 31 MAART
Podium één

20.15 uur

Prijs € 35,00

VR 31 MAART
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 25,00

CABARET
ERIK VAN MUISWINKEL
MOOJEN LIGJES IN DE LUGT
Erik van Muiswinkel liet het publiek in zijn laatste show een 
splinternieuwe Drs. P horen, die verraste door zijn venijn en 
gevoeligheid. Maar de taal is van ons allemaal. Niet alleen van 
woordkunstenaars als Drs. P, Kees Torn, Jeroen van Merwijk en 
Johan Hoogeboom, maar ook van de zesjarige die net leert 
lezen en schrijven. Van Willem van Hanegem, Geert Wilders en 
Sifan Hassan. 

De taal is van de generatie Elsschot, Reve en Carmiggelt, maar 
ook van De Jeugd van Tegenwoordig, Katinka Polderman en 
van Erik van Muiswinkel zelf. Samen met muzikanten Guus van 
Marwijk en Paul Remmelts zet hij je onder een anderhalf uur 
durende taaldouche, waar je fris en gelouterd uitkomt. ‘Moojen 
ligjes in de lugt’: let niet op de spelling, maar geniet van de 
schoonheid.

VRIJDAG 26 MEI 2023
VOORSTELLING NIEUWE DATUM!
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MUZIEK
VANWYCK
THE EPIC TALE OF THE STRANDED 
MAN

Topcomédienne Martine Sandifort gaat solo en zet meteen een 
life-changing event neer. Wil je geluk, rust en balans in je leven? 
Wil je eindelijk weer eens zorgeloos genieten? Dan moet je dus 
níet bij Martine zijn. Want met haar online-trainingen ‘Creëer 
je eigen crisis!’, ‘Het is wat het is!’ en ‘Ben je er nou nóg niet 
overheen?’ heeft ze het afgelopen jaar al duizenden mensen 
naar de klote gecoacht. Nieuwsgierig geworden? Laat Martine 
dan je goeroe zijn. Wat krijg je? Allerhande tips, allerhande 
tricks, allerhande gasten, bepaalde oefeningen en natuurlijk 
haar wereldhits ‘Namasté’, ‘Koffi  ebekerrrrr’ en ‘Ik wil wel dood 
maar het lukt me maar niet!’. ‘NAMASTEETJES’ helpt je om 
defi nitief de weg kwijt te raken. 

In drie jaar tijd bracht de Amsterdamse singer-songwriter 
VanWyck drie albums uit die bewondering oogstten tot ver over 
de landsgrenzen. Haar warme, donkere alt-folk en americana 
doen denken aan Natalie Merchant, Leonard Cohen en Laura 
Marling. 

Met haar vierde album dat internationaal is verschenen in april 
2022, reikt VanWyck nog hoger: The Epic Tale of the Stranded 
Man is een groots opgezette vertelling over een man die 
aanspoelt op een eiland en niet meer weet wie hij is.

Tijdens het gelijknamige theaterconcert neemt VanWyck ons 
mee naar dat eiland en leert ze ons dat verbeelding geen 
grenzen kent, dat vrijheid soms te vinden is in hele kleine 
kamers en dat dapperheid en kwetsbaarheid bijna altijd hand 
in hand gaan. 

ZA 1 APRIL
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 25,00

ZO 2 APRIL
De Boerderij Huizen

15.00 uur

Prijs € 17,00 

CABARET
MARTINE 
SANDIFORT
NAMASTEETJES
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TONEEL
THE MOUSETRAP
WILLEKE VAN AMMELROOY,  
WILBERT GIESKE E.A.

Na 20 jaar is Agatha Christie’s legendarische moordmysterie 
terug in Nederland! In het oude pension Monkswell Manor 
zit een aantal gasten opgesloten door de aanhoudende 
sneeuwval. Dan meldt zich een brigadier van de politie in 
verband met een moord die eerder die dag in de omgeving 
is gepleegd. Hij vermoedt dat de dader zich in het pension 
schuilhoudt. Alle gasten lijken een motief te hebben en de 
spanning loopt verder op wanneer er plotseling een tweede 
slachtoffer valt. Door de sneeuwstorm kan niemand het pension 
verlaten, maar ook de moordenaar niet.. 

Een meesterlijk moordmysterie waarbij het publiek bedrogen en 
geplaagd wordt door een plot met meer wendingen dan een 
draaitol!

VR 7 APRIL
Podium één

20.15 uur

Prijs € 35,00

ZA 8 APRIL
Podium één

13.30 en 16.00 uur

Prijs € 26,00

FAMILIE
ASSEPOESTER
VAN HOORNE ENTERTAINMENT
Na een succesvolle reeks meeslepende sprookjesmusicals 
betovert Van Hoorne Entertainment in 2022-2023 haar bezoekers 
met Assepoester De Musical. Met ruim 125.000 bezoekers per 
theaterseizoen, zijn de sprookjesvoorstellingen al vele jaren op 
rij échte publiekstrekkers. In Assepoester De Musical komt het 
wereldberoemde verhaal tot leven waarin een meisje door haar 
gemene stiefmoeder wordt uitgebuit, maar met behulp van een 
goede fee de kans krijgt haar eigen dromen na te jagen.

Uiteraard mag ook in deze sprookjesvoorstelling van Van 
Hoorne Entertainment een flinke doses humor niet ontbreken. 
Zo zullen Assepoesters stiefmoeder, haar stiefzus en stiefbroer 
zorgen voor hilarische momenten. Samen met de betoverende 
liedjes, prachtige meerstemmigheid en schitterende kostuums 
is deze familiemusical een ware beleving voor jong, maar ook 
voor oud!
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MUZIEK
JAQUES BREL
DOOR OLIVIER LAURENT
Olivier Laurent lijkt de reïncarnatie van Jacques Brel te zijn. Met zijn intieme hommage aan de 
illustere Belgische zanger krijgt hij zalen over de hele wereld stil. Geniet van wereldberoemde 
chansons in de stijl van de grote meester: intens en persoonlijk.

Na een indrukwekkend optreden in het Kurhaus in 2019 en meer dan 100 shows in o.a. Parijs, 
New York, Montréal, Brussel en Beiroet, keert Laurent terug naar Nederland. Zijn prachtige 
eerbetoon aan het icoon van het Franse chanson, wiens ‘Ne me quitte pas’ in meer dan 1400 
verschillende versies is opgenomen, staat garant voor een onvergetelijke avond.
“Olivier Laurent is een sensatie. Hij imiteert niet Jacques Brel, hij is gewoon een reïncarnatie!”- 
Frans dagblad Le Figaro

ZA 15 APRIL
Podium één

20.15 uur

Prijs € 39,50

DO 13 APRIL
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,50

TONEEL
RIK
HOGENDOORN
ZWARTE MIEP
Bij het uitruimen van het 
ouderlijk huis vond Rik 
Hoogendoorn de complete 
briefwisseling tussen zijn 
vader die in Indonesië zat, 
en zijn moeder die thuis 
op hem wachtte. Het zette 
Hoogendoorn aan tot het 
schrijven van Zwarte Miep. De 
theatermonoloog vertelt het 
opmerkelijke verhaal van hoe 
het leven van een vrouw uit 
Vlaardingen – vanwege haar 
donkere weelderige haardos 
Zwarte Miep genoemd – raakt 
aan gebeurtenissen uit de 
wereldgeschiedenis. 



CABARET
PETER HEERSCHOP & VIGGO WAAS
ER GAAT NOG IETS HEEL MOOIS GEBEUREN
In Er gaat nog iets heel moois gebeuren proberen Peter en Viggo alles wie zij samen zijn en hebben gedaan samen te brengen. 
NUHR-dialogen, Wachten Op Godot, Vrienden van Van Swieten, de grote sporttoernooien die ze meemaakten. Ze verwerken samen 
het herseninfarct van Viggo. Wat betekent dat voor hen samen? Ze zoeken het geheim van ‘De Heilige Graal van Vriendschap’. 
En dat in een programma met schitterende anekdotes, pijnlijke stiltes, nieuwe ontdekkingen, wanhoop, oplossingen en het vervliegen 
daarvan.

VR 21 APRIL
Podium één

20.15 uur

Prijs € 24,00
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MUZIEK
QUATRO VENTOS
CLUBE DE FADO

MUZIEK
ERIC VAARZON 
MOREL & AMIGOS
CADANZA

De Portugese zanger en gitarist Emanuel 
Pessanha is al vijfentwintig jaar de 
inspirerende voorman van het ijzersterke 
fadokwartet Quatro Ventos. Om te 
laten zien dat de fado veel meer is 
dan alleen een Portugees muziekgenre, 
brengt de groep in ‘Clube de Fado’ een 
verrassende selectie Portugese versies 
van liedjes uit alle windstreken. Uit alle 
quatro ventos van de wereld dus: via 
populaire Portugese muziek, over de 
deinende golven van de swing naar de 
melancholie van het Franse chanson en 
de passie van de Italiaanse liederen. Om 
na veel omzwervingen weer het anker 
uit te gooien in de veilige haven van de 
Portugese blues, de fado. 

Professor S. reist met zijn laboratorium 
door het land. Hij helpt iedereen door 
ze te leren beter te rekenen, harder 
te lopen, gezonder te zijn en ook nog 
liever te worden. De professor meet zijn 
ademhaling, zijn zuurstof en zijn hartslag 
en met een muzikale machine brengt 
hij zijn lijf en zijn hersenen in beweging. 
Maar wanneer hij een foutje maakt, 
ontstaat er kortsluiting in de machine! 
Professor S. komt in een rollercoaster aan 
emoties en fysieke veranderingen terecht. 
Wordt hij zijn brein weer de baas?

De voorstelling is gebaseerd op de 
kinderboekenserie van Erik Scherder, Fred 
Diks en Mariëlla van de Beek. De kern 
van Scherders’ werk is het belang van 
bewegen en muziek.  Deze voorstelling 
maakt zijn gedachtegoed toegankelijk 
voor kinderen.

De ritmische, intrigerende muziek van 
de fl amenco vindt zijn oorsprong in 
Andalusië. Eric Vaarzon Morel heeft 
zijn muzikale leven gewijd aan deze 
vorm. Tegelijkertijd heeft zijn muzikale 
ontwikkeling altijd in het teken van de 
ontdekking van andere muziekculturen 
gestaan. Decennialang heeft Eric samen 
met muzikanten uit de pop-, jazz- en 
klassieke wereld voorstellingen gemaakt. 

De ontmoetingen met jonge muzikanten 
tijdens de stilte van corona hebben 
hem een nieuw begin gebracht, een 
bundeling van nieuwe muzieksoorten, 
musica nueva. Door te spelen en te 
repeteren met jonge topartiesten in de 
leegte die was ontstaan, vormde zich 
langzaam voor zijn ogen een muzikaal 
top trio. Passie, melancholie, ritme, 
wervelende dans, indiepop, nog meer 
ritme, en vooral: de lol om elkaar al 
improviserend te vinden in onze nieuw 
gevonden vurige CADANZA…

Ook te zien op 23 september 2022 in 
Spant!

ZA 22 APRIL
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 20,00

ZO 23 APRIL
Podium twee

15.00 uur

Prijs € 15,00 

ZO 30 APRIL
De Boerderij Huizen

15.00 uur

Prijs € 18,00

FAMILIE
PROFESSOR S.
KLEIN AMSTERDAM 
PRODUCTIES

6+
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MUZIEK
CRISTINA BRANCO
EVA
De Portugese zangeres Cristina Branco is een van de grootste 
fadista’s van onze tijd. Door haar moderne benadering van de 
traditionele fado, waarbij ze deze verrijkt met jazz, wereldmuziek 
en pop, heeft zij een compleet unieke stijl ontwikkeld. 
De vertolkster van het Portugese levenslied is al jaren een graag 
geziene persoonlijkheid op de Nederlandse podia en werkte in 
het verleden onder meer samen met BLØF. Tijdens dit nieuwe 
programma zal zij, naast eerder materiaal uit haar rijke carrière, 
ook live nummers van haar in 2020 verschenen album EVA ten 
gehore brengen. Zelf zegt ze hierover: “EVA is het portret van 
iemand in tijden van verandering. EVA is wat ik wil zijn.”

ZO 23 APRIL
Podium één

20.15 uur

Prijs € 32,50

VR 28 APRIL
Podium één

20.15 uur

Prijs € 28,50

CABARET
RICHARD GROENENDIJK
VOOR IEDEREEN BETER
Volgens de pers behoort Richard Groenendijk tot de grote 
komieken van ons land. Hij is openhartig, scherp, een tikkie 
vilein, vol zelfspot, maar vooral genadeloos komisch. En hij 
kan ook nog eens geweldig zingen. Ruim tweehonderd keer 
speelde Groenendijk zijn vorige theatervoorstelling ‘Om Alles!’ 
in de Nederlandse theaters. Het zorgde voor uitverkochte zalen 
met razend enthousiast publiek en een nominatie voor de 
Poelifinario. 
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MUZIEK
ABBA THE MUSIC
THANK YOU FOR THE MUSIC
Grote namen in deze heerlijke muzikale feel good show, een band om van te smullen, en vier 
dames op het front die je meenemen naar de tijd van toen. ‘ABBA The Music’ onderscheidt zich 
door de songs zowel vocaal als muzikaal op originele wijze te vertolken. Ná Queen The Music, 
brengt MBN Producties nu ABBA The Music! Met veel energie gebracht door een bijzondere 
groep musici en vocalisten: allen groot ABBA fan!

ABBA is een van dé iconen van de internationale popmuziek. Alle leeftijden genieten nog 
dagelijks van de muziek -vooral nu ook n.a.v. de film en musical Mamma Mia!- en nog altijd 
worden miljoenen platen verkocht.

In een meer dan twee uur durende show worden alle grote hits ten gehore gebracht. Dé 
winnaar Waterloo van het Eurovisie Songfestival en wereldhits als: ‘Mamma Mia’, ‘Dancing 
Queen’, ‘Does Your Mother Know’, ‘Money Money Money’, ‘SOS’, ‘Knowing Me Knowing You’, 
‘Summernight city’, ‘Voulez Vouz’ en ‘Chiquitita’.

Alles wordt gespeeld met de echte live-feel van ABBA, zoals ze dat tijdens hun eigen concerten 
deden. ‘ABBA The Music’ is géén tributeband en géén musical, maar brengt precies datgene 
waar het om gaat: The Music! Met groots showpodium, visuals en veel licht!

ZA 6 MEI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 35,00

ZA 6 MEI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 22,50

CABARET
MARTIJN 
KONING
APPELTJES 
SCHILLEN
We zeggen niet vaak wat we 
van elkaar vinden, want als 
we dat doen ontstaan er vaak 
hele ongemakkelijke situaties. 
Martijn Koning houdt van 
ongemakkelijke situaties. Sterker 
nog: hij is een ongemakkelijke 
situatie. In de nieuwe 
theatershow ‘Appeltjes Schillen’ 
vertelt Martijn de mensen eens 
flink de waarheid. Over zichzelf!

M
EI 2023
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FAMILIE
DE WOLF EN DE 7 GEITEN WOLLENSOKJES
EEN HUMORISTISCH POPPENSPEL
Een gelukkig typisch Jordanees ‘geitengezin’, bestaande uit vader, moeder en zeven kinderen 
(Geitenwollensokjes). De vader is opgegroeid in een weeshuis en lijdt aan ‘lycantropie’ oftewel 
weerwolfziekte. Een ziekte die door een vader wordt doorgegeven aan het zevende kind, mits 
dat kind van het mannelijke geslacht is. Hij heeft dit geheim echter nooit met iemand gedeeld, 
zelfs niet met zijn vrouw.

Als het volle maan is verandert vader in een weerwolf en een weerwolf is altijd op zoek naar 
slachtoff ers. Hij is bang dat hij zijn eigen gezin iets aan zal doen en daarom verdwijnt hij als het 
volle maan wordt. Hij vertelt zijn vrouw nooit waar hij heen gaat. Zij tolereert, gek genoeg , zijn 
onverklaarbare gedrag. Niet omdat het haar niet interesseert, maar meer omdat ze met haar 
onhandelbare ‘Geitenwollensokjes’ haar handen vol heeft. Om er zeker van te zijn dat hij terug-
keert, bindt zij vader bij ieder afscheid haar dierbare rode zakdoek om zijn nek. Moeder laat de 
kinderen de afwezigheid van hun vader vergeten door ze het sprookje van ‘De wolf en de zeven 
geitjes’ te vertellen, niet wetende dat er een echte wolf op de loer ligt…..

Een combinatie van het sprookje ‘De Wolf en de zeven geitjes’ en de mythe ‘Lycaon als weer-
wolf’; met het happy end van een sprookje en de tragische afl oop van een mythe.

ZO 7 MEI
Podium één

15.00 uur

Prijs € 22,50

DO 11 MEI
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 18,50

CABARET
KIKI SCHIPPERS
NIEUW 
PROGRAMMA - 
TRY-OUT
Kiki Schippers zingt en schrijft 
over alles wat los en vast zit. 
Dit jaar werkt ze aan een 
nieuwe show vol prachtige 
liedjes, grappige perspectieven 
en scherpe vragen. Ze fi leert 
het leven liedje voor liedje 
en haalt uit waar anderen 
stil blijven. Eerder bekroonde 
NRC haar met de quote “De 
beste, prachtigste, grappigste, 
veelzijdigste cabaretliedjes van 
iedereen” en won ze de Annie 
M.G. Schmidtprijs voor het beste 
theaterlied.

8+
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CABARET
PATRICK LAUREIJ
LIVE
Genadeloos, goudeerlijk, hilarisch. Patrick Laureij komt met zijn derde programma. Anderhalf uur verbaal geweld over 
zichzelf en de wereld om hem heen. Live. Voor jullie. Patrick Laureij is al jaren lid van het stand-up collectief Comedytrain 
en veroverde het publiek met zijn shows ‘Dekking Hoog’ en ‘Nederlands Hoop’, waarover de Volkskrant schreef: “Opnieuw 
valt op dat Laureij de meest grove en ongepaste opmerkingen kan maken en er mee wegkomt (…) door zijn oog voor de 
juiste details en de kwetsbaarheid.” Beide shows van Patrick zijn trouwens te zien op Netflix.

VR 12 MEI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 25,00

M
EI 2023
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CABARET
LENETTE VAN DONGEN
DAT DOET ZE ANDERS NOOIT

Na de bevrijdende explosie in haar vorige voorstelling ‘Paradijskleier’ gaat Lenette van Dongen in 
haar nieuwe show een stap verder in haar zoektocht naar totale vrijheid. Wie zou ik nog meer kunnen 
zijn, vraagt ze zich af. Is er iets anders mogelijk dan die prettig afgerichte vrouw die keurig binnen de 
sociale lijntjes kleurt? Als geen ander kan Lenette met haar meesterlijke zelfspot een hilarisch verslag 
doen van haar pogingen zich voorgoed van haar innerlijke Finnik te bevrijden. Rauwer en eerlijker 
wordt het niet. Want wie niets meer te verliezen heeft, is vrij. “Een plastisch pleidooi voor levenslust, 
gelardeerd met gespierde grappen, een paar stemmige liedjes en de vitale veerkracht van een 
danceparty.” (NRC Handelsblad **** over ‘Paradijskleier’)

DO 18 MEI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 27,00
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DO 18 MEI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 19,50

CABARET
TOBI 
KOOIMAN
BEST OF
Tobi Kooiman is cabaretier, 
stand-up comedian, wiskundige 
en stoïcijn. Hij probeert 
met zijn gevoel voor logica 
levensvraagstukken en 
alledaagse kwesties te tackelen, 
ziet (non-)causale verbanden 
en ontrafelt statistiekmisbruik. 
Helder toch? Op het podium 
wel; daarbuiten brengt het hem 
steevast in wonderlijke situaties. 
Hij neemt op de koop toe dat 
het publiek ongegeneerd door 
zijn verhalen heen lacht.

MUZIEK
ROWWEN HÈZE
HET WAS EEN KWESTIE VAN GEDULD
Als Rowwen Hèze de zaak weer moet veroveren, is de band op zijn best. Zodra het startsein 
wordt gegeven, gaat de vlag de grond in en doet de groep eindelijk weer waar ze het beste 
in is: muziek maken voor de mensen. De mannen gooien hun nummers als wapen in de strijd, 
als volksliederen, en komen naar het theater met een feest van troost. Met liedjes van toen en 
nu, liedjes die niet nieuw willen klinken en daarom nooit oud zullen zijn, liedjes die je telkens 
weer in het diepst van je hart raken. Komende seizoen is het zover: het was een kwestie van 
geduld…

ZA 13 MEI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 31,50

M
EI 2023
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VR 19 MEI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 33,50

THEATERCOLLEGE
MICHAEL PILARCZYK
RUST IN JE HOOFD
In Rust in je hoofd vertelt Michael Pilarczyk over levenskunst. Een 
inspirerend theaterprogramma over bewustzijn en zelfinzicht, 
afgewisseld met korte geleide meditaties en prachtige muziek. 
Deze avond is een moment voor jezelf. 

Hoe kan het zijn dat we leven in een van de meest welvarende 
gebieden ter wereld en niet happy zijn? Waar komen die 
honderdduizenden burn-outs vandaan? Waarom zijn we te 
druk met van alles en hebben we geen tijd om te genieten 
van het leven? Ho stop! Druk even de pauzeknop in bij jezelf. 
Michael Pilarczyk vertelt wat je kunt doen om je geluksgevoel te 
verhogen, je onrustige gedachten te laten verdwijnen en hoe je 
weer rust krijgt in je hoofd. 

SHOW
SLAGERIJ VAN KAMPEN
RHYTHM OF LIFE
Met de hartverwarmende energie van de bandleden, 
indrukwekkende set-ups, shows vol visuele effecten en de 
onmiskenbare kracht van de opzwepende drums is Slagerij van 
Kampen een fenomeen van wereldformaat.

In hun nieuwe wervelende show Rhythm of Life vangen ze 
de schoonheid van de aarde in de oerdrift van de drums; 
een samensmelting van culturen, de overweldigende 
natuurelementen en de puurheid van het leven verwerkt in de 
meest prachtige ritmes. Soms groots en meeslepend, dan weer 
ragfijn en verstillend. Hoor de regen, het ruisen van de bomen, 
voel de zon en proef de vrijheid. 

Rhythm of Life is een intens en indrukwekkend muziekspektakel 
van de eerste tot de laatste minuut.

ZA 20 MEI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 29,50
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MUZIEK
VIVE LA CHANSON! MAURITS 
FONDSE, BRITTA MARIA & 
OLEG ATEEV

Ronald Snijders maakte eerder Verkeerde Benen, One Man 
Show, Welke Show, Groot Succes 2 en Een avond met mij. ‘Groot 
feest van absurditeiten, woordgrappen, slapstick en maff e 
liedjes’, oordeelde de Volkskrant eerder. ‘Krankzinnig grappig, ik 
heb me kapot gelachen’, schreef Theaterparadijs. ‘Grote Ronald 
is briljant’, kopte Theaterkrant. Zijn specialisme: absurdisme 
met veel taalgrappen, verpakt in geheel eigen opgewekt-
verwarrende logica, en gebracht als halve terzijdes, liedjes, 
presentatieteksten, nieuwe woorden, voordracht en diashows.

Ronald Snijders schreef onder andere De Alfabetweter en 
De Schrikkelkalender en maakt samen met Pieter Jouke het 
televisietheaterprogramma De Staat van Verwarring. Regelmatig 
is hij te gast bij talkshows, met name als specialist op het 
gebied van absurdisme en taal. Nu speelt hij de allereerste try-
outs van wat een nieuw programma moet worden.

In Vive la Chanson! spelen zangeres Britta Maria, pianist/
zanger Maurits Fondse en accordeonist Oleg Fateev 
ontroerende en opzwepende Franse Chansons van grote Franse 
zangers als Aznavour, Brel, Gréco, Gainsbourg, Barbara, Yves 
Montand, Piaf, Zaz, Julien Clerc.

Chansons die u meevoeren naar de lichtstad Parijs en die de 
Franse ziel blootleggen. Liederen vol weemoed, maar ook 
levensvreugde…. over het leven in al haar facetten, de liefde, de 
hoop maar ook de pijn en de teleurstelling.

Met tussen de chansons door bijzondere verhalen achter de 
liedjes en
anekdotes over de grote Franse chansonniers.

ZA 20 MEI
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,50

DO 25 MEI
De Boerderij Huizen

20.15 uur

Prijs € 19,50

CABARET
RONALD SNIJDERS 
HET GROTE VOORWERK - TRY-OUT
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CABARET
VELDHUIS & KEMPER
HOU DAT VAST - REPRISE
Deze uitspraak vormt de basis voor ‘Hou Dat Vast’, het nieuwe cabaretprogramma van het 
gevierde duo Veldhuis & Kemper. Het is 20 jaar geleden dat de mannen voor het eerst samen 
op het podium stonden. Je zou zeggen dat ze elkaar na zo’n tijd goed kennen, maar is dat 
wel zo? Ze denken dat ze elkaar alles kunnen vertellen, maar of dat nou zo verstandig is... 
Confronterend grappig is het in ieder geval wel! Met ontroering als onverwachte bonus. Dat 
weten ook de bezoekers van hun laatste programma ‘Geloof ons nou maar’ waarmee Veldhuis 
& Kemper naast volle zalen en prachtige recensies ook een schitterende nominatie voor de 
belangrijkste cabaretprijs van Nederland ‘de Poelifinario’ in de wacht sleepten. U snapt, de 
mannen hebben maar één wens: Hou dat vast!

ZA 27 MEI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 28,00

ZA 27 MEI
Podium twee

20.15 uur

Prijs € 22,50

MUZIEK
TRIO PETER 
BEETS
BLUES GOES 
CLASSSIC
Een concert van Peter Beets 
is altijd opwindend. De 
internationale sterpianist 
zoekt graag muzikale grenzen 
op en is daarbij inspirerend 
en uitdagend. Om op een 
voortdurend hoog niveau 
te kunnen spelen, zoekt 
hij zijn medespelers en 
repertoire met zorg uit. In 
‘Blues Goes Classic’ geeft hij 
met zijn spraakmakende trio 
meeslepende stukken van de 
grootste componisten aller 
tijden, waaronder Rachmaninov, 
Tsjaikovski en Chopin, een 
ingrijpende bewerking. 
Toch blijft de identiteit van 
de originele composities 
overeind tijdens de swingende 
uitspattingen, avontuurlijke 
improvisaties en verstilde delen. 
Een enerverende en swingende 
reis met klassieke muziek en 
blues als startpunt.
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I 2023FAMILIEFAMILIE
KIKKER IS VERLIEFDKIKKER IS VERLIEFD
VAN HOORNE ENTERTAINMENTVAN HOORNE ENTERTAINMENT
Kikker en zijn vriendjes, bekend van de boeken 
van Max Velthuijs, zijn al ruim 30 jaar favoriet 
onder kinderen. Eigenlijk is Kikker het gelukkigst in 
zijn eigen fi jne huis aan de rivier, maar avontuur 
is ook leuk! Dus maakt hij nu weer een uitstapje 
naar het theater. In de spiksplinternieuwe, 
spetterende familiemusical Kikker is verliefd! Duik 
je mee met Kikker en zijn vriendjes in een vrolijk, 
muzikaal avontuur! 

Tijdens deze familievoorstelling voelt Kikker zich 
vreemd. Hij moet lachen en huilen tegelijk en zijn 
hartje doet boem, boem, boem. Gelukkig staan 
zijn vrienden altijd klaar om hem te helpen. Maar 
wat zou er met Kikker aan de hand zijn? Heeft hij 
misschien honger, of is hij ziek? Samen met zijn 
bekende vrienden Varkentje, Eend, Rat en Haas 
doet Kikker er alles aan om antwoord te krijgen 
op die ene grote vraag: Hoe komt het toch dat 
Kikker zijn hartje zo klopt?

ZO 4 JUNI
Podium één

14.00 uur

Prijs € 23,00

3+

85
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VR 16 JUNI EN ZA 17 JUNI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 28,00

CABARET
PIETER DERKS
UIT HET NIETS
Daar is hij weer! In zijn vorige voorstelling wist hij het publiek 
met zijn persoonlijke rode draad te ontroeren, maar ook met 
scherp engagement bij de les te houden. Niet voor niets werd 
deze voorstelling genomineerd voor de Poelifinario.
In zijn nieuwe voorstelling Uit het niets stelt hij opnieuw verras-
send simpele vragen. Omdat je in ingewikkelde tijden de dingen 
niet moeilijker moet maken dan ze zijn. Pieter heeft zin om weer 
los te gaan, met verhalen, grappen, muziek - en wie weet wat 
er allemaal nog meer tevoorschijn komt.

ZA 10 JUNI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 38,00

TONEEL
DOOR DE BANK GENOMEN 
TIEN JAAR LATER
In 2014 verrasten DE VERLEIDERS vriend en vijand met een 
ongekend scherpe aanval op het geldstelsel en de banken. 
Verbijsterde bezoekers, uitverkochte zalen, een Burgerinitiatief 
“Ons Geld”, plenaire bespreking in de Tweede Kamer en een 
drie jaar durend onderzoek door de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid dat uitmondde in een lijvig rapport: 
“Geld en Schuld”. Er was een steen in de vijver gegooid….

Is er iets veranderd? Jazeker. Het is erger geworden. 
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MUZIEKMUZIEK
THE FRANCIS & DOMINIC SHOWTHE FRANCIS & DOMINIC SHOW
FRANCIS VAN BROEKHUIZEN & DOMINIC SELDISFRANCIS VAN BROEKHUIZEN & DOMINIC SELDIS

Wat krijg je als je de populairste en meest hilarische sopraan combineert met de charmantste en grappigste Britse 
contrabassist? Een vermakelijke muzikale show vol glitter en glamour, waarin het publiek een kijkje krijgt in het backstage leven 
van klassieke supersterren, en kan genieten van een verbluffend concert. 

The Francis & Dominic Show zit vol met persoonlijke verhalen, populaire muziek, liedjes en publieksparticipatie. Verhalen over 
opera, dirigeren, grote orkesten en wie de meeste BN’ers in zijn telefoon heeft staan passeren de revue. Via hun favoriete muziek 
leert u de andere kant kennen van deze geliefde klassieke musici! En zoals te verwachten bij deze twee personalities wordt het 
aan elkaar gesmeed met veel humor en de garantie dat als u klassieke muziek ook maar een beetje leuk vindt, The Francis & 
Dominic show, fantastisch zal vinden!

ZA 24 JUNI
Podium één

20.15 uur

Prijs € 45,00

JU
N

I 2023
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Natuurlijk Spandersbosch!

Kom golfen in de prachtige Gooise 
natuur in het Sportpark Crailoo 
tussen Hilversum en Bussum.

www.golfparkspandersbosch.nl
G O L F V E R E N I G I N G

KONNEXBELETTERING.NL
Energiestraat 10, Naarden

Reclameborden  
Autobelettering 
Letters & Logo’s 
Bewegwijzering 
Spandoeken 
Vlaggen & Banners 
Glasfolie

Konnexbelettering.nl
Energiestraat 10, Naarden

Een groeiend aantal ouderen ziet op tegen het zelf 
regelen van theater- en concertbezoek. Theater 
Spant! en stichting Vier het Leven werken samen 
om het voor deze theaterliefhebbers mogelijk te 
maken onbezorgd van voorstellingen te blijven 
genieten. Stichting Vier het Leven neemt sinds 
2005 ouderen mee uit. Elke 3 maanden ontvangen 
belangstellenden een uitnodiging en een programma 
met een gevarieerd aanbod aan voorstellingen.

Wat kunt u verwachten?
U wordt van huis opgehaald door een gastvrouw/
heer van Vier het Leven en in het theater verwelkomd 
met koffi  e of thee. Samen met anderen geniet u van 
de voorstelling, in de pauze of na de voorstelling staat 
een drankje voor u klaar en uw gastvrouw/heer brengt 
u na afl oop weer veilig thuis. Wilt u meer informatie? 
Kijk op www.4hetleven.nl of bel: 035 - 524 51 56.

SAMEN UIT, SAMEN GENIETEN IN SPANT!
Theaterbezoek voor ouderen door stichting Vier het Leven.

INTERESSE? KIJK OP 4HETLEVEN.NL OF BEL 035 5245 156
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Messiah
DONDERDAG 22 DECEMBER 
2022, AANVANG 19.30 

G.F. Händel

Stabat 
Mater
DINSDAG 25 APRIL 2023
AANVANG 20.00

A. Dvořák

 Alexander’s 
Feast
VRĲ DAG 28 OKTOBER 
2022, AANVANG 19.30 
G.F. Händel, Jubileum-
concert met afterparty

Drie 
prachtige 
concerten 
in de 
Grote Kerk 
Naarden

Kaarten 
• via www.spant.org 
• inclusief consumptie in de pauze
•  jongerenkaart € 15,00 (t/m 30 jaar)

WWW.HAENDELVERENIGING.NL



90

09  • 06  • 2022

MAGISTR ALE MOMENTEN 
K AMERMUZIEK

Ragazze 
Quartet 

BEKIJK HET PROGR AMMA OP
GROTEKERKNA ARDEN.NL 

GROTE KERK NA ARDEN
PRESENTEERT DE SERIE

Libero Ensemble 
& Aya Misaki

10  • 11  • 2022

THEATER & CONCERT

Sanne Clifford
05  • 02  • 2023

DANS & ERFGOED

Calefax & 
Paulien Cornelissen

25  • 05  • 2023

MUZIEK & TA AL

Magda Mendes
04  • 06  • 2023

Z ANG & SNAREN
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IN SAMENWERKING MET
DE GROTE KERK NAARDEN
CICONIA CONSORT O.L.V. DICK VAN GASTEREN

• LARS-ERIK LARSSON - Romance opus 19
• PETERIS VASKS - Epifania
• EDVARD GRIEG - Liederen uit Peer Gynt en 

Holbergsuite, opus 4
• MAX BRUCH - Serenade nach 

schwedischen Volksmelodien
• EINOJUHANI RAUTAVAARA - Die Liebenden

SCANDINAVISCHE 
WINTERSPROOKJES
KARIN STROBOS - MEZZOSOPRAAN

Kerstsprookjes, trollen, nissen, weids besneeuwde 
bossen en rendieren. Ciconia Consort voert 
u samen met stersoliste Karin Strobos door 
de wondere wereld van Peer Gynt, Santa 
Lucia en verhalen uit Lapland. Een romantisch 
muziekprogramma uit en over Scandinavië; van de 
prachtige en bekende Holbergsuite van de Noorse 
componist Edvard Grieg tot het mystieke Die 
Liebenden van de Finse componist Rautavaara. 
Ook de jongste concertbezoekers zijn van harte 
welkom bij dit kerstconcert voor de hele familie.

• CHARLES KOECHLIN - Sur les fl ots lointains
• RUDOLF ESCHER - Concerto voor 

strijkorkest en pauken
• TRISTAN KEURIS - Variations for Strings
• RICHARD STRAUSS - Metamorphosen

DO 11 MEI 2023
Grote Kerk Naarden

20.15 uur

1e rang € 35,00 | 2e rang € 28,00

jongeren onder 27 jaar € 17,50

METAMORFOSEN
ALLES VERANDERT, NIETS VERGAAT

Metamorfosen heet het vijftien delen tellende 
dichtwerk van Ovidius dat na tweeduizend jaar 
nog steeds een inspiratiebron is voor schrijvers, 
dichters, schilders en componisten. U hoort 
in dit programma misschien wel het grootste 
en meest verheven stuk voor strijkorkest, de 
Metamorphosen van Richard Strauss. In Tristan 
Keuris’ Variations gebaseerd op de ontwikkeling 
en evolutie van muzikale kiemcellen, wordt de 
luisteraar op meesterlijke wijze meegevoerd 
in een wervelende meeslepende bijenkorf. 
Maar wist u dat ook de neef van M.C. 
Escher, Rudolf Escher, een indrukwekkend 
muziekwerk schreef voor strijkorkest? 

ZA 17 DECEMBER 2022
Grote Kerk Naarden

20.15 uur

1e rang € 35,00 | 2e rang € 28,00

jongeren onder 27 jaar € 17,50

kinderen t/m 12 jaar € 7,50

RESERVEER TICKETS VIA SPANT!
Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar wordt een 
kinderworkshop op maat aangeboden. 
Kinderen krijgen een fi gurantenrol in het 
concert! Graag aanmelden via 
info@ciconiaconsort.nl

“Een spetterend, 

tot in de puntjes 

verzorgd ensemble.” 

(Klassieke Zaken)

www.ciconiaconsort.nl
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Maak kennis met onze

#BUITENLOCATIE 
FIER BUSSUM 

25.000 m2 groen.
Gelegen naast Spant!

Wij geloven in de 
kracht van

#LIVE 
ONTMOETINGEN

SALES@SPANT.ORG | 035 7504 705 | SPANTCONGRESCENTRUM.NL
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EVENEMENTEN &
CONGRESSEN

Ze geven energie. 
Ze vormen een toegankelijk 

gespreksonderwerp.

 #FOOD & 
BEVERAGE

We werken samen met 
Michelinsterrenchef 

Dennis Huwaë.

#PODIUM VOOR 
DE TOEKOMST

ieder bezoek aan Spant 
is 100% C02-neutraal.

#FLEXIBELE 
RUIMTES

voor ieder soort 
bijeenkomst, 18 

ruimtes beschikbaar
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P KLAAR OM KAARTEN TE KOPEN?

VOOR IN UW 
AGENDA
START 
KAARTVERKOOP

ZONDAG 12 JUNI
VANAF 9.00 UUR
VOOR BESTAANDE 
VRIENDEN VAN SPANT!

MAANDAG 13 JUNI
VANAF 9.00 UUR 
VOOR NIEUWE VRIENDEN 
VAN SPANT

ZATERDAG 18 JUNI
VANAF 9.00 UUR 
VRIJE KAARTVERKOOP

ZO KOOPT U KAARTEN:
• op onze website Spant.org
• via ons bestelformulier, te vinden in deze brochure en op onze website
• aan onze balie, bekijk de website voor onze openingstijden
• telefonisch, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur

Bestaande Vrienden
Bent u al Vriend van Spant? Gebruik 
dan uw persoonlijke Vriendcode voor 
seizoen 2022/2023 bij het kopen 
van uw kaarten. Als extra service 
voor bestaande Vrienden kunt u 
op zondag 12 juni op afspraak 
langskomen. Dan helpen wij u 
persoonlijk. Nog geen afspraak 
ingepland? Neem dan contact met 
ons op.

Vriend worden?
Als u nu Vriend van Spant wordt, 
kunt u al vanaf 13 juni kaarten kopen 
voor aankomend seizoen. Voor 27,50 
euro is uw huishouden een jaar lang 
Vriend. Uw lidmaatschap wordt niet 
automatisch verlengd. Vriendschap 
sluiten? Dat kan via onze website, 
telefonisch of aan onze balie.

Vrije kaartverkoop
Na de voorverkoop voor Vrienden start de vrije kaartverkoop op 18 juni om 
9.00 uur via onze website of bij de balie van Spant (tot 17.00 uur).
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Reserveringskosten 
Het reserveren voor een voorstelling bij Spant 
kost 1,50 euro per kaartje, met een maximum 
van 7,50 euro. Vrienden van Spant hoeven geen 
reserveringskosten te betalen. Wilt u uw kaarten 
toegestuurd krijgen per post? Dan brengen we 
daarvoor 3,50 euro in rekening.

Contantloos
Zowel Spant als De Boerderij Huizen zijn 
contantloos. Dit betekent dat u alleen nog met 
pin kunt betalen. Hierdoor kunnen we u sneller, 
hygiënischer en veiliger helpen. 

Pauzedrankje
In Spant is bij de meeste voorstellingen een 
pauzedrankje inbegrepen. Dit betekent dat bij de 
toegangsprijs voor een voorstelling in Spant een 
consumptie is inbegrepen. Dit is een drankje in de 
pauze. Indien er geen pauze is, dan bieden wij u het 
drankje na afloop van de voorstelling aan.

Toegankelijkheid
Spant en De Boerderij Huizen zijn geheel 
toegankelijk voor gasten met een handicap. Denk 
hierbij aan parkeerplaatsen dicht bij de entree, 
aangepaste toiletten, speciale rolstoelplaatsen. 
Deze rolstoelplaatsen kunt u reserveren via de 
kassa, telefoon 035 6933 254.

In Spant is een ringleiding aanwezig voor 
slechthorenden. De benodigde apparatuur om hier 
gebruik van te maken kunt u ophalen bij de kassa 
voorafgaand aan de voorstelling.

Stoelverhogers
Voor onze kleine theatergasten zijn in Spant ruim 
voldoende stoelverhogers beschikbaar, deze zijn 
gratis op te halen bij de garderobe in de hal. 

Inleiding
Bij een aantal voorstellingen is het mogelijk om 
voorafgaand een inleiding te boeken. Tijdens een 
inleiding wordt meer verteld over de betreffende 
productie. Hoe belangrijk is een enscenering? Wat 
is de achtergrond van een bepaalde schrijver of 
componist? Wat voor effect hebben licht en geluid 
op een productie? Zo kijkt u op een andere manier 
naar een voorstelling.

Adviesleeftijd
Bij familievoorstellingen wordt een adviesleeftijd 
meegegeven. De producent weet precies voor welke 
leeftijd een voorstelling geschikt is.

Meer weten? Kijk op onze website www.spant.org of bel ons op 035 6933 254

Jerold Mallee, Tim Toorman Fast Forward Amsterdam, Isabelle Wenzel, Nick van Ormondt, Aisha Zeijpveld, Roy 
Beusker, Rijk in Beeld, Thijs Maas, JoanaLinda, Daniel Cohen, Efteling, Boy Hazes, Wim Roefs, Ties Wouters, Bob 
Bronshoff, Kim Roufs, Kees van Putten, Jet Boeke, Tom Cornelissen, Retatchi-Amsterdam-bewerking-en-Michele 
Secchi-fotografie, Isabel Sanchez-Olid, Maikel-Thijssen Photography, Danny Ellinger, Ioana Cobzaru, Curly 
& Straight, Mark Engelen, Corbino, Marco Bakker, Ngoc Chau, Piek, Willem van Walderveen, Sushilla Kouwen, 
tekst-en-illustraties-Harmen-van-Straaten-all-rights-reserved-Uitgeverij-Leopold, Victor Meijer, William Rutten, Wim 
Lanser, Jouk Oosterhof, Keke Keukelaar, Mark Engelen, Maartje ter Horst, Anne van Zantwijk, Manon van der 
Zwaal, Lesley Pols, Sas Terpstra, Karin van Gilst, foto Annemieke van der Togt ontwerp Leon Römer, Max Velthuis, 
Manon van der Zwaal, Mike Pasarella, ALEK, Joshua Bakarbessy, Ton Gelsing, IKK, Rens Schwering, Anouk van 
Nunen, Ruben van der Meer, Max Pucciariello, Astrid van Loo, Ron de Gruyl Fotografie, Leendert Vooijce, Carlos 
Zorita Diaz Amarins Romkema, Han Ernest, Nico Brons, Joris van Bennekom, Hans Boddeke, Kira Kool, Mime 
Wave Kids Thuis, Rosa Vitalie, Jeanine van Maris, Marije Kuiper, Katinka Krijgsman, F. Moll, Sander Boer, Marleen 
Suzanne, Dolph Cantrijn, Mabel Böhms, Martin Dijkstra, Ronald du Chatinier, Andrew Kay & Associates Pty Ltd,, 
Ermin de Koning, EvaCaptures, Esther van Vliet, Nienke de Groot, Fotono Photography en Catching Music, Daniel 
Maissan en Chris Pedis, Ronald Speijer, Jacqui Elliot-Williams, Ben van Duin, Stefan Schipper, Corné van der Stelt, 
Nick Chesnaye, René Dissel, Jitske Schols, Geerke Vermeulen, Martin Paluimers, Cladia Otten, Adrian Sommeling, 
Dromenjager, Tom Loman, Ad Boogaard, Roel van Noord, Nico Alsemgeest, Lyan van Furth, Jaimi Nieli en Fotograaff.

FOTOCREDITS.

GOED OM TE WETEN

GRAAGTOT ZIENSIN ONSTHEATER!
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Podium

Podium 2 Stoelenplan.dwg
Podium 2 Stoelenplan

23-05-2016

Marcel ScheeweGET:

DATUM:

N.V.T.SCHAAL:

002
TEK. NR.

A4
FORMAAT:

1  Rang

2  Rang

Rij 01.

Rij 02.

Rij 03.

Rij 04.

Rij 05.

Rij 06.

Rij 08.

Rij 07.

Rij 09.

Rij 10.

Rij 11.

Rij 12.

Rij 13.

Rij 14.

Rij 15.

Rij 01.

Rij 02.

Rij 03.

Rij 04.

Rij 05.

Rij 06.

Rij 07.

Rij 08.

Rij 09.

Rij 10.

Rij 11.

Rij 12.

Rij 13.

Rij 14.

Rij 15.02 07 08 09 11100603 050401

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801

02 14 15 16 17 18060504 1107 10 12 130801 09

09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

0302 14 15 16 17 1918060504 1107 10 12 130801 09

02 14 15 16 17 18060504 1107 10 12 130801 0903
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Podium één Podium twee
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De Boerderij Huizen biedt naast theatervoorstellingen ruimte voor lokaal talent en sociaal maatschappelijke 
initiatieven uit Huizen. Ook zijn we een offi  ciële trouwlocatie, waar de huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden.
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Na verwerking van het formulier ontvangt u van ons een betalingsverzoek. 
Maak hieronder uw keuze:

 

 Ontvang per post een factuur voor betaling via overschrijving

 Ontvang via e-mail een factuur voor betaling via overschrijving

 Ontvang via e-mail een iDEAL-link

Achternaam

MIJN GEGEVENS

     dhr       mevr | Voorletter(s)

Telefoonnr

E-mailadres

Woonplaats

Postcode

Adres

Vriend van Spant afgelopen theaterseizoen 2021-2022?                     ja           nee

BESTELLING & BETALING

 per post (€ 3,50)

 per e-mail

KAARTEN OPSTUREN:

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

RETOURADRES 
BESTELFORMULIER

PER E-MAIL:
kassa@spant.org

PER POST NAAR:
Spant!

Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

Heeft u een voucher of tegoedbon van Spant? 
Vul dan hieronder de code en waarde in: 

€

€

€

Heeft u een theaterbon en/of Podiumcadeaukaart? 
Deze waardecheques kunt u bijsluiten bij dit formulier. 

Bestelformulier!
Neem uit, maak een keuze en w boeken uw tickets.

B
ESTELFO

R
M

U
LIER

Wil Vriend worden voor 2022-2023 à € 27,50 per huishouden?            ja           nee
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THEATERVOORSTELLINGEN - MIJN KEUZES:

VOORKEUR VOOR ZITPLAATSEN KUNT U HIER AANGEVEN:

Bestelformulier!
We wensen u veel plezier met uitzoeken.

BIJZONDERHEDEN?

DATUM/TIJD VOORSTELLING
AANTAL
KAARTEN RANG 1/2/3 RESTAURANT

B
ES

TE
LF

O
R

M
U

LI
ER






