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zwolse
theaters

cultuurgids
jan - feb 2016

Publieksrecensent Pien Bos 
over Een Soort Hades

‘Geen voorstelling 
voor mietjes’

Hedon Programmeur Erik Delobel 
over Milow in het theater

‘We doen dit 
voor Zwolle’

Buurman & Buurman: 
voor jong en 

-als je oplet- oud 
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kaarten & openingstijden

Online
24 uur per dag via www.zwolsetheaters.nl

Telefonisch 
0900 - 1435 (€0,45 per minuut)

Ma t/m vr 09.00 - 21.00 uur
Za & zo 10.00 - 20.00 uur

Kassa Schouwburg Odeon 
Dagelijks van 10.00 - 20.30 uur

Kassa Theater De Spiegel
Vanaf één uur voor de voorstelling. 

Servicekosten
Via de website en telefonisch betaalt u €3,25 
servicekosten per bestelling. Aan de kassa 
betaalt u geen servicekosten.

Bij uw kaartje is één (pauze)drankje inbegrepen 
tenzij anders vermeld. Ook de garderobe is bij 
uw kaartje inbegrepen.

eten en drinken

Uitgebreid tafelen of even een hapje eten 
voorafgaand aan de voorstelling? Dat kan!

Theater De Spiegel: 
Restaurant Koperen Kees 
(geopend op voorstellingsdagen)
info@koperenkees.com / 038 - 42 77 388

Schouwburg Odeon:
Diné Foyé / Café Foyé 
(dagelijks geopend vanaf 10.00 uur)
info@cafefoye.nl / 038 - 42 54 607
Theater- en filmmenu: €10,- 

oud en nieuw, jong van geest

Een nieuw jaar en nieuwe voorstellingen. Speurend langs de 

voorstellingen vallen me een aantal dingen op. Jong en oud valt op. 

En oud in een jong jasje. Of jong in een oud jasje, zo u wilt.

Bram van der Vlugt, Mini & Maxi en Paul van Vliet: het zijn de ‘oude’ 

grote meesters van het toneel, de variété en het chanson. Het ontroert 

me als ik zie en lees hoeveel liefde zij hebben voor het vak. Moet je 

verderop in de gids eens kijken wat voor lovende recensies Bram 

kreeg voor ‘Op bezoek bij meneer Green.’ En Mini & Maxi dan. 

Ze brengen hun gouden repertoire na tien jaar afwezigheid verfrist 

terug op de planken.

Weet je waar ik enorm trots op ben? Dat het ons is gelukt om 

grootheid Paul van Vliet samen met het Residentie Orkest naar Zwolle 

te halen. Iris Haeck, onze programmeur klassieke muziek & kamer- 

muziek, sprong bijna door het dak. Den Haag, Gouda en Zwolle. 

Daar treden ze op met hun nieuwjaarsconcert. Nieuw voor Zwolle. 

En oud, met het diepste respect.

We hebben nog een oudje (wederom met alle respect) op bezoek. 

Geen persoon, maar een show. De musical Grease. Producent Stage 

Entertainment stuwt musical-talent omhoog. Zoals de zeventienjarige 

Vajèn van den Bosch. Een jong talent. En ik moest zo lachen om een 

Tweet van een moeder. “Dochter zwijmelt met twee vriendinnen weg 

bij Grease. Lijkt gisteren dat ik dat deed met vriendinnen.” 

Geweldig toch? Grease is oud en nieuw.

En ik heb nog een geheimpje. Holland’s Got Talent werft in februari 

weer vier dagen lang talent bij ons in Theater De Spiegel. Of je nu 

jong bent en fantastisch kunt goochelen of je bent oud en wilt dat 

sluimerende zangtalent een kans geven. Bij ons kan het.

Neem je kind mee naar Bram of neem je moeder mee naar Grease. 

Jong en oud blijft jong van geest in het theater.

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

praktische info

locaties

Schouwburg Odeon
Blijmarkt 25
8011 ND Zwolle
0900 - 1435 (€0,45 per minuut)

Theater De Spiegel 
Spinhuisplein 14
8011 ZZ Zwolle
0900 - 1435 (€0,45 per minuut)

www.zwolsetheaters.nl

 zwolsetheaters  

 @zwolsetheaters

Rondleiding langs 
het raadsel

Op pagina vier en vijf vindt u een artikel over  
de orkestbak van Odeon. Het ontstaan en  
‘verdwijnen’ ervan is in nevelen gehuld. 
Wilt u het ‘raadsel’ met eigen ogen zien, 
ga dan mee met de rondleiding, die wordt 
gehouden op maandag 18 januari. Ook is 
er een rondleiding in De Spiegel. 

Onze programmeur Karen White vertelt 
gepassioneerd over alle ‘geheimen’ en weetjes 
van de theaters. 

Rondleiding Theater De Spiegel
19.00 uur / duur: anderhalf uur / Kosten: €7,50 
 
Rondleiding Schouwburg Odeon
20.45 uur / duur: ruim een uur / Kosten: €4,- 

Als u beide rondleidingen wilt doen kost het €10,- 

inclusief drankje in Café Foyé. De rondleiding is 

te boeken via www.zwolsetheaters.nl

Gezocht: Vrijwilligers 
promotieteam

We zoeken nog een paar vrijwilligers die ons 
willen helpen deze cultuurgids te verspreiden 
in de omgeving van Heino, Elburg en Hattem. 
Iets voor jou? Stuur een mailtje naar 
marketing@zwolsetheaters.nl en wie weet 
ga jij binnenkort met ons op pad!
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Milow (solo) + support act Emma Bale
Een samenwerking met poppodium Hedon Een reeks Europese radiohits, platina albums, 

uitverkochte zalen, grote festivals én een eigen 
platenlabel. Het is hard gegaan voor Milow uit 
het Belgische Leuven. Na vier albums keert 
de singer-songwriter terug naar het begin. 
En dat doet hij met een theatertour. Met 
akoestische versies van oude nummers, veel 
ruimte voor humor en storytelling, maar ook met 
een voorproefje van een gloednieuw vijfde album 
dat in aantocht is. Zijn theatertour heet niet voor 
niets ‘Solo’. Terug naar zichzelf.

Erik Delobel
Programmeur Hedon

“Samen met Keimpe 
(programmeur Zwolse 
theaters red.) hebben we de 
visie dat de artiest daar moet 
staan waar hij het best tot zijn 
recht komt. Niet alleen voor
de artiest zelf, maar ook voor 
de bezoeker. En het is leuk 
om samen op te trekken. 
Het overstijgt Hedon of
Zwolse theaters. We doen dit 
voor Zwolle. En daarnaast; 
Milow is één van grootste 
artiesten van Vlaanderen. 
Hij heeft op alle grote 
festivals gestaan en nu heeft 
hij een intieme theatershow. 
Hij heeft goede liedjes en hij 
maakt mooie, ingetogen 
arrangementen. En om hem 
zo klein te zien, dat maakt 
hem uniek.”

wo 06 jan
20.15 uur

theater de spiegel
rabozaal

muziek

Bregje Brekelmans:
#milow#schouwburg Den Haag. 
Hij is ook nog eens heel erg grappig! 
#aanrader

Cotty:
@milow kippenvel.... genieten.... 
Je hebt alles.... #fan

Maarten van Leeuwen: 
@milow in #denhaag. Groots in 
klein zijn. Genieten!

Bron: Twitter

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

‘Het 
overstijgt 
Hedon of 
Zwolse
theaters. 
We doen 
dit voor 
Zwolle’
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Wij van Zwolse theaters zitten met een vraag. Onder het 
podium en de eerste twee rijen stoelen van de 
Hemminkzaal zit een orkestbak. De bak komt tijdens de 
grote verbouwing eind 1984 bij verrassing tevoorschijn. 
Maar als zelfs Tine de Waal, ons historisch geweten, 
niet weet wanneer de bak is gebouwd en wanneer het 
ding is volgestort met puin, dan is het met recht een 
raadsel te noemen. Dus: help!

Eerst de feiten op een rij. Eind 1984 wordt de orkestbak 
ontdekt. “In die tijd werd het podium onttakeld en kwam 
eronder een donker gat tevoorschijn met puin erin”, 
weet Tine de Waal. Ook een feit is dat er in de jaren 
zestig, zeventig en begin jaren tachtig geen gebruik is 
gemaakt van de orkestbak. Tot zover de feiten.

Barbaren
Nu de aannames. “Ik ga er vanuit dat tijdens de 
verbouwingen eind jaren vijftig de orkestbak is volgestort, 
maar zeker weet ik het niet. Het zou echter wel passen 
in die tijd, want ze wilden alles strak en modern hebben. 
Zelfs een kristallen kroonluchter uit die tijd lieten ze 
gewoon kapot vallen. Wat dat betreft zijn het echt 
barbaren geweest. Maar goed, dat is hoe we er nu 
tegenaan kijken”, nuanceert Tine de rigoureuze 
arbeidsmethoden van toen.

Geen woord over de orkestbak
In 1868 is de Bonbonnière verbouwd tot de zaal zoals 
we hem nu kennen als de Hemminkzaal. “Het strakke 
stucwerk wordt geprezen in een krantenartikel en de 
verslaggever is lovend over de moderne plafonds”, 
weet Tine. “Maar geen woord over de orkestbak.” 
En ook later, in 1959 na weer een verbouwing, 
verschijnen krantenartikelen over de verbouwing. 
“Ze hadden het over het golvende plafond en de plastic 
bobbels tegen de achterwand vanwege de akoestiek.” 
En weer geen woord over de orkestbak.

Zin om te speuren?
Met de oude krantenartikelen en ander materiaal in de 
archieven van Zwolse theaters komen we niet verder. 
Dus als iemand zin en tijd heeft om dit raadsel op te 
lossen; Wij van Zwolse theaters en Tine, bereikbaar via 
t.dewaal@zwolsetheaters.nl, zullen u eeuwig dankbaar zijn.

Het raadsel van de orkestbak

Tine de Waal
Medewerker secretariaat en 
‘historisch geweten’ Zwolse theaters
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Ze noemen zichzelf de grootmeesters van de muzikale 
variété. Karel de Rooij en Peter de Jong, beter bekend 
als Mini & Maxi. In de voorstelling Nu! gebruiken de 
heren de opgedane ervaringen van de afgelopen 10 jaar 
als coach en mentor van variététalenten zoals de Ashton 
Brothers, Percossa, Eric Koller of Wëreldbänd. 
Ze brengen hun gouden repertoire in verfriste vorm.

Mini & Maxi
Nu!

za 09 jan
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

show meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Renee van Hensbergen (67) uit Zwolle komt 
uit een echt toneelspelersgeslacht. Haar opa 
was acteur en ook haar vader en moeder 
waren acteurs. Ze schreef in de jaren 
negentig twee familiemusicals en jarenlang 
recenseerde ze voor De Stentor. 
Ze is met recht een theaterdier te noemen.

Mini & Maxi inclusief overnachting?
Dat kan. Zwolse theaters heeft samen met 
Van der Valk - Hotel Zwolle een arrangement 
samengesteld. 

• 1 x overnachting in een royale hotelkamer
• 1 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1e rangs ticket Mini & Maxi
• Taxivervoer naar Theater De Spiegel 
   en terug
• Gratis parkeren, wifi en gebruik van sport    
   en wellness faciliteiten

‘Nog steeds 
clowns, 
komieken,
maar met meer 
diepgang’

Publieksrecensie Mini & Maxi | NU!
Door: Renee van Hensbergen
Gezien: De Tamboer in Hoogeveen op 25-11-15

Ik heb ze vroeger wel eens op de televisie gezien, 
Mini en Maxi en ik herinner me nog dat ik dat leuk vond. 
Toen ik ergens las dat ze “terug van weg geweest” zijn, 
leek het me geweldig om naar hun voorstelling te gaan. 
Ik heb genoten. Op de een of andere manier was het 
minder hilarisch dan vroeger. Dat kan natuurlijk ook 
aan mij liggen. Ik vond ze meer ingehouden dan ik me 
herinnerde. Nog steeds clowns, komieken, maar met 
meer diepgang. Absolute hoogtepunten waren voor mij 
de scene met de marionet, de kwetterdiscussie in 
vogeltjestaal en het nummer met de dame uit het 
publiek. Gelukkig dat ik niet helemaal vooraan zat, 
want als ze mij, met m’n honderd kilo, op die vleugel 
hadden moeten hijsen, dan hadden ze voorlopig geen 
voorstellingen meer kunnen spelen.  

Mini en Maxi NU! is een combinatie van pantomime, 
muziek en toneelspel. Ik las in het programmaboekje 
dat de weinig gesproken teksten uit “Wachten op 
Godot” van Samuel Becket komen. Een toneelstuk dat 
ik, als fervente toneelliefhebber ken, maar ik heb de 
teksten niet herkend en ik snapte de link met de rest 
van het programma niet echt. Hoe minder Mini en Maxi 
spreken, hoe meer ze vertellen met hun lichaamstaal en 
hun muzikale capriolen. Die gesproken teksten hadden 
van mij niet gehoeven. Er waren mensen die helemaal 
dubbel lagen van het lachen. Dat gebeurde mij niet. 
Ik was eerder ontroerd en geraakt en vooral onder de 
indruk van het samenspel van twee doorgewinterde 
duizendpotige clowns die precies weten wat ze aan 
elkaar hebben en zowel het Pipo-gezicht als dat van 
Pierrot kunnen laten zien. De voorstelling was voor mij 
ook precies lang genoeg, anders zou het teveel van 
hetzelfde worden. Een heerlijk ontspannen avondje, 
dat ik iedereen kan aanbevelen.

“Ook in een lagere versnelling zijn Mini & Maxi 
nog steeds een lust voor het oog.”
- Volkskrant 

“Eigenlijk is hun befaamde marionettenact 
alleen maar mooier geworden. Voor de rest is 
het muzikaal variété als vanouds.”
- Trouw 
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Voor het eerst in jaren delen de twee Haagse 
muziekiconen weer het podium. Een verlaat 
verjaardagsfeestje voor de tachtigjarige 
chansonnier Paul van Vliet. De beste en 
mooiste manier om het nieuwe jaar in te luiden.

Paul van Vliet en 
het Residentie Orkest 
Nieuwjaarsconcert

zo 10 jan
14.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

klassiek

‘Ik weet zeker 
dat het publiek 
ook een vreug-
desprongetje 
zal maken’

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Iris Haeck
Programmeur klassieke muziek & kamermuziek

“Ik heb een vreugdesprongetje 
gemaakt toen bekend werd 
dat het Residentie Orkest naar 
Zwolle wilde komen, één van 
de drie top-orkesten van Neder-
land. Het is zoiets als de berg 
die naar Mohammed komt. 
En dan ook nog samen met Paul 
van Vliet, één van de iconen van 
de kleinkunst. Het Residentie 
Orkest heeft zich in de 
afgelopen jaren als een van de 
eerste symfonie-orkesten 
grondig vernieuwd en ik hoop 
van harte dat we meer van hen 
gaan horen in Zwolle. Beschouw 
dit als een eerste kennismaking. 
Dat zal niet moeilijk zijn met 
Paul van Vliet als voorganger. 
Ik weet zeker dat het publiek 
ook een vreugdesprongetje 
zal maken.”
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Wende & Amsterdam Sinfonietta
Breder dan Klassiek

di 19 jan
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

klassiek

Iris Haeck
Programmeur klassieke muziek en kamermuziek

“De producties van het  
klassieke ensemble Amsterdam 
Sinfonietta met een artiest uit 
een ander genre zijn een ware 
landelijke hit. Het samenvoegen 
van klassiek en populair levert 
iets op wat meer is dan de delen 
mits het goed in elkaar zit. 
En dat doet het! Het bruisende 
van Wende samen met de swing 
van Sinfonietta belooft wat. 
In 2010 werd het een volle-zalen- 
tour. Dat wordt het nu weer, dus 
mis het niet.”

De nieuwjaarstour ‘Breder dan klassiek’ van 
Amsterdam Sinfonietta is een begrip in de 
Nederlandse concertzalen. Dit keer met Wende, 
eerder al met Patrick Watson, Einaudi en de Dijk. 
In 2016 delen de strijkers en Wende wederom 
het podium, voor een hele nieuwe, theatrale 
voorstelling. Verrassende covers worden 
afgewisseld met Wendes nieuwe nummers 
en oude favorieten en klassieke muziek.

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

‘Het 
bruisende 
van Wende 
samen 
met de 
swing van 
Sinfonietta 
belooft wat’
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Hij noemt artiesten gekscherend allemaal narcisten. 
“Anders sta je toch niet op een podium?”, lacht 
Wander Tabak (57). Toch houdt de geluidstechnicus 
van ze. “Goed geluid begint niet bij de techniek, maar 
bij de aandacht voor de artiest“, weet Wander na jaren 
ervaring bij Zwolse theaters. Een interview over de 
wisselwerking tussen de technicus en de artiest. 
En bij zijn favoriete voorstelling staat hij vreemd 
genoeg met de handen in zijn zakken.
door: Willem Boverhof

Hij rolde eigenlijk als vanzelf in het vak van toneel- 
technicus. Het begon op de Academie voor Expressie 
door Woord en Gebaar in Kampen. Op zolder van de 
Vloeddijkkazerne. “Op een gegeven moment vond ik 
mezelf terug tussen acht projecten en twee 
sjouwploegen”, begint Wander. “Toen dacht ik; 
misschien moet ik er toch maar eens wat meer mee 

doen dan alleen maar klaar staan voor een bos bloemen 
of een flesje wijn.” Een opleiding tot toneeltechnicus 
is er niet. “Dat bestond toen niet. Als je wat wilde, 
moest je het zelf doen. Ik ben volledig autodidact. 
Vroeger waren de theaters van de gemeente. Dus als je 
op de gemeentewerf van de vrachtwagen was gevallen, 
kon je altijd nog toneelmeester worden. Dat was toen 
het gezegde en voor een groot deel de waarheid.”

Soundcheck voor niks
Wander legt zich toe op geluidstechniek. “Geluid is 
nooit hetzelfde. Je bent afhankelijk van veel factoren, 
zoals temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk. 
Als je ’s middags de soundcheck doet bij droog weer 
en ’s avonds regent het en iedereen komt dampend 
de zaal in, dan is de soundcheck van die middag voor 
niks geweest. Zo werkt dat.”

Zonder piep geen grens
En er is nog een factor waar je rekening mee moet
houden; de artiest. ”Het begint bij de communicatie 
met de artiest. Ik ben er altijd. Ik stel ze gerust. 
Er zijn is belangrijk. Je moet ze in ieder geval de indruk 
geven dat je het in de vingers hebt. Dat je er honderd 
procent voor gaat.” Wander heeft een belangrijke 
stelregel. “Als het bij een soundcheck niet heeft 
gepiept, dan zijn de grenzen niet opgezocht. En als 
een artiest me negeert, zet ik de koptelefoon op en ga 
ik mee in een ander ritme. Dan heb je ze zo weer bij 
de les.” Hij lacht. ”Dat doe ik natuurlijk nooit bij een 
voorstelling hoor.”

Knikje van de artiest
Wander krijgt natuurlijk betaald voor zijn diensten. 
Logisch, maar er is meer dan het loon aan het eind 
van de maand. “Als de artiest op het podium goed in 

zijn vel zit, dan komt dat het geluid, de voorstelling en 
het publiek ten goede. En het knikje van de artiest of 
de hand achteraf is ook veel waard hoor. Daar doe je 
het voor.”

Students on Stage
Wander is gek op zijn vak en raadt het met liefde aan 
bij jongeren. Het is ook de reden dat hij Students on 
Stage één van de leukste voorstellingen van het jaar 
vindt. “Eigenlijk geven we dan de sleutel van de 
Dommerholtzaal voor één dag aan studenten van Deltion
College of Landstede. Ze doen alles zelf. En ik begeleid 
dan alleen maar. Dan moet ik echt proberen de handen 
in de zakken te houden hoor.” Dat hij dit zo leuk vindt 
heeft ook te maken met zijn eigen gemis aan een goede 
opleiding. “Daarom vind ik het zo belangrijk dat die 
opleiding er nu wel is. Al is het alleen maar omdat de 
techniek steeds ingewikkelder wordt.” 

Het spannende lijntje tussen 
artiest en technicus Wander

Als het 
bij een 
soundcheck 
niet heeft 
gepiept, 
dan zijn de 
grenzen niet 
opgezocht’

‘



1716

Een Soort Hades is niet alleen een hel, maar ook een 
thuis, een veilige haven. In het stuk staan de zwakkeren 
in onze samenleving centraal in een tijd van maakbaar 
geluk en afbrokkelende zorg. De strakke poëtische 
taal van schrijver Norén in combinatie met het muzikale 
handschrift van regisseur Delpeut maken van Een Soort 
Hades een intieme, oprechte voorstelling gespeeld door 
een ensemble van 15 acteurs. O.a. Peter Blok, Wendell 
Jaspers, Titus Muizelaar, Guy Clemens, Hein van der 
Heijden en Vincent van der Valk staan op het toneel.

Een Soort Hades / Lars Norén
Theater Utrecht

vr 29 jan
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

toneel meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Publieksrecensie Een Soort Hades
Door: Pien Bos uit Zwolle
Gezien: Try-out in Schouwburg Amsterdam 
op 23-11-15

‘Het kost veel tijd om niet in orde te zijn’, zegt een van 
de spelers in het stuk ‘Een Soort Hades’ dat door 
Theater Utrecht ten uitvoer wordt gebracht. Misschien 
verwar je als kijker daarom in eerste instantie verveling 
met de noodzaak van voorspelbaarheid als medicijn. 

Je krijgt een kijkje in de gang van alledag van een groep 
mensen in een psychiatrisch ziekenhuis. Een dochter 
met zelfmoordneigingen (‘Ik wil niks, ik wil alleen maar 
dood’), een grensoverschrijdende leraar Latijn (‘Ik wil 
zoetigheid maar krijg alleen maar oude kaas’), een 
overspannen vrouw (‘Ik heb gestudeerd aan Harvard’), 
stuk voor stuk karakters uit het leven van alledag. 

De scheidslijn tussen ‘gek’ en ‘niet gek’ is op 
momenten flinterdun. Het bezoek voor de patiënten 
bijvoorbeeld. Ook zij zullen naar zichzelf moeten kijken 
zodat je je afvraagt wie er de gek is. 

Al zou je het misschien denken, het is zeker geen zwaar 
stuk. Ik heb hardop gelachen om de meest hilarische 
situaties. Een enkele keer voel je ongemak als 
toeschouwer. Ik hou daar van, dat je van je ene toch 
een beetje op je andere bil gaat schuiven.

Een lange zit maar het verveelt niet. In de eerste helft 
komt elk personage aan bod, in de tweede helft was 
de ‘flow’ er een beetje uit doordat er specifiek op een 
bepaalde situatie wordt ingegaan. Het moet toch een 
beetje naar een einde worden gebracht en zo worden 
we met de vraag ‘wie spreekt de waarheid’ naar huis 
gestuurd. 

Het acteerwerk blijft van A tot Z top. Geen voorstelling 
voor mietjes. Schrijver Lars Nóren windt er geen 
doekjes om, het is een directe en rauwe voorstelling. 
Het kan maar zo zijn dat je een week later ineens weer 
aan een van de personages terugdenkt.

Pien Bos uit Zwolle houdt er van zich onder 
te dompelen in een andere wereld, mee te 
gaan in andermans hoofd. “Theater verveelt 
nooit en is een prachtig medium om je een 
spiegel voor te houden, je gedachten te 
verzetten en te genieten. De theaterschool, 
een regie-opleiding, de schrijfschool, wat 
dan ook, theater heeft altijd mijn interesse en 
ik ben er al mijn hele leven mee bezig.”

‘Direct, 
ongemakke-
lijk, humorvol 
en schaamte-
loos’

“Regisseur Thibaud Delpeut maakte van Een 
Soort Hades een groots en fascinerend theater-
project over het leven op hellend vlak, zonder 
zekerheden.” 
- Volkskrant 

“Tekstbehandeling en timing zijn razend knap, 
maar het is de intensiteit van de vertolkingen 
die de meeste indruk maakt.”
- Het Parool 
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za 30 jan 14.00 +16.00 uur
zo 31 jan 14.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

jeugd & 
familie 3+

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Buurman & Buurman worden beroemd
Première

Voor jong en 
-als je oplet- 
ook voor oud

De geboren en getogen Zwollenaar staat in de kroeg 
als het idee om Buurman & Buurman naar Nederland 
te halen wordt geopperd. Een paar maanden later 
heeft Jelle Kuiper een licentie om van het populaire 
televisieprogramma een theatervoorstelling te maken. 
Een interview met de cabaretier en producent die al 
jaren in Amsterdam woont. 
door: Willem Boverhof

Waarom is de première in Zwolle?
“Dat is eigenlijk heel simpel. Ik kom uit Zwolle, 
we hebben er altijd lekker gespeeld en premières 
zijn altijd al in de randstad. Dus één plus één is twee, 
dus gewoon lekker in Zwolle.”

Hier begon ook je liefde voor theater?
“Ja, als kind ging ik al naar het Papenstraattheater. 
Poppenspeler Jozef van den Berg kan ik me nog goed 

herinneren. En later op de middelbare school 
naar Hans Teeuwen in de Tuinzaal. Daar konden 
tweehonderd mensen in. Daar zaten we dan met iets 
van tachtig bezoekers. Niemand die hem kende. 
In die tijd had ik een baantje bij theehuis Agnietenberg. 
Moest ik om tien uur beginnen. Maar ik nam vrij als ik 
in de rij moest staan voor kaartjes voor Youp van ’t Hek 
bijvoorbeeld.”

Via het Meandercollege in Zwolle vertrek je 
naar de theateracademie in Amsterdam. 
Je wordt cabaretier en in 2009 haal je Buurman 
& Buurman naar Nederland. Is dat logisch?
“Ik stond met vrienden in de kroeg toen iemand over 
Buurman & Buurman begon. Ik weet nog dat ik meteen 
opveerde. In eerste instantie dacht ik dat vast iemand 
anders de theaterrechten al had gekocht. Toch ging ik 
de volgende dag het internet op. Beetje surfen wie er 

achter dat programma zaten. Beetje mailen. 
Tot dat moment kost het niks, dus geen man overboord. 
Later sprak ik de producenten uit Tjechië telefonisch. 
Waren leuke gesprekken. Niet veel later ging ik naar 
Praag om kennis te maken. Uit de gesprekken sprak 
echt vertrouwen, dus kocht ik de licentie om in de 
Benelux Buurman & Buurman in de theaters op te 
mogen voeren.” 

De nieuwe Albert Verlinde door de onhandige 
buurmannen?
“Nou, ik kan je vertellen dat je van theater niet rijk wordt. 
Maar Buurman & Buurman is wel enorm populair. 
We staan alleen in Zwolle al drie keer. In totaal 180 
optredens in heel het land. Het is voor kinderen vanaf 
drie jaar, maar bij onze vorige voorstellingen hadden 
we ook regelmatig studenten in de zaal. Die vinden 
dat geweldig. We hadden vorig jaar ook een Buurman & 

Buuram XL, speciaal voor volwassenen. Met afgehakte 
handen en vloeken enzo. Stonden we mee op Lowlands 
en op de Parade. Lachen man!”

Maar deze voorstellig is echt voor kinderen?
“Ja en nee. Het is absoluut een kindervoorstelling, 
maar er zitten een aantal knipogen in die kinderen 
echt ontgaat. Buurman & Buurman gaan bijvoorbeeld 
goochelen. Een van beiden moet in de kist en dan 
worden de benen afgezaagd. Maar omdat ze geen kist 
voorhanden hebben gebruiken ze de staklok. Hans Klok. 
Dat ontgaat kinderen, maar het is écht leuk, fysiek en 
groots. We bouwen een heel huis op het podium en 
onderweg pleurt er een hele vleugel naar beneden. 
Het is echt slapstick. Voor jong en -als je oplet- ook 
voor oud.” 



20

Horror / reprise
Jakop Ahlbom

Een vrouw komt met haar twee vrienden terug naar 
het ouderlijk huis, waar ze jaren geleden vertrok. 
Het huis wordt geteisterd door een tragische 
familiegeschiedenis. Wat er met haar oudere zus is 
gebeurd weten de vrienden niet. Haar wraakzuchtige 
geest maakt zich echter kenbaar aan het gezelschap. 
In flashbacks dringt het verleden zich op, de onbarm-
hartige ouders, de beknelde jeugd. De jongste zus 
wordt hardhandig geconfronteerd met een weggestopt 
verleden. De enige manier om te overleven is de 
gruwelijke waarheid onder ogen te zien.

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“Het is zo ongelooflijk knap dat 
je meer dan een uur zo hoog in 
je spanning zit dat je niet weg-
zakt. En ondertussen denk je 
alleen maar: Hoe kan dat? 
Je gaat verbijsterd de zaal uit. 
Dat dit mogelijk is in het theater 
en dat je zoiets live hebt mee- 
gemaakt. Het zegt toch genoeg 
dat ze overal in het buitenland 
worden gevraagd. En kijk 
eens naar de recensies en de 
reacties van de bezoekers. 
Een enorme hit!”

di 02 feb
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

show

Agnes de Jonge-Koeleman:
Ik zat vooraan, in het midden, met 
vriendin Monica! Het was echt 
G E W E L D I G !! We hadden het idee 
dat een bepaald attribuut zo tussen 
onze voeten zou gaan wandelen! 

Kirsten Bij’t Vuur:
Ben zaterdag geweest en ik vond 
hem overweldigend goed!

Bron: Facebook

“In special effects toont Ahlbom zich 
in ieder werk meester en liefhebber… 
Het horrorgenre biedt hem de moge-
lijkheid om alle luiken open te zetten. 
In Horror brengt Ahlbom iconische 
scènes uit griezelfilms als The Ring, 
Oculus en The Shining ingenieus 
samen in een nieuw verhaal.”
- NRC 

“Ahlbom weet met zijn special effects 
werkelijk te verrassen, de grenzen 
van zijn inventiviteit zijn verbluffend. 
Horror is duister, huiveringwekkend, 
smerig, komisch en absurd, en boven-
dien zeer goed gespeeld.”
- Parool 

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Jakop Ahlbom heeft 
zich voor deze 
voorstelling laten 
inspireren door 
horrorfilms zoals 
Evil Dead, The Ring, 
The Shining en 
The Exorcist.
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januari

 zo 03/01 •  Lions Club / HET nieuwjaarsconcert: Van Brel tot Pharell / muziek
 wo  06/01 •  Milow + supportact Emma Bale / Solo / muziek 
 do 07/01 •  Orkest van het Oosten / Nieuwjaarsconcert / klassiek  
 vr 08/01 • Thijs Kemperink / Zleur / cabaret  try-out  
 za 09/01 •  Het Wilde Oosten/ Kameroperahuis en Generale Oost / muziektheater
 za 09/01 •  Mini & Maxi / Nu! / show 
 zo 10/01 •  Paul van Vliet & Het Residentie Orkest / klassiek
 zo 10/01 •  De Wolkenfabriek / Poppentheater Irene Laros 4+ / jeugd & familie 
 zo 10/01 • Vrouwen van Later / Ingeborg Elzevier, Trudy Labij e.a. / toneel 
 di 12/01 •  New Masters on Tour / Cello klassiekers en hogeschoolpianistiek / kamermuziek   
 wo 13/01 • Pieter Derks / Zo Goed Als Nieuw / cabaret
 do 14/01 •  Pieter Derks / Zo Goed Als Nieuw / cabaret
 do 14/01 • Waterdragers / Het Zuidelijk Toneel / toneel
 di 19/01 •  Wende & Amsterdam Sinfonietta / Breder dan klassiek / klassiek
 wo 20/01 •  Cora Burggraaf & Phyllis Ferwerda / Ik zing voor jou / kamermuziek 
 do 21/01 •  Ellen Dikker / Groene vingers / cabaret
 vr 22/01 •  Bontehond / Know me 12+ / jongeren
 vr 22/01 •  Tineke Schouten / Gewoon DOEN! / cabaret
 vr 22/01 • Lydia Bosman / Muzikale rondreis / theatercollege
 za 23/01 •  Tineke Schouten / Gewoon DOEN! / cabaret
 za 23/01 •  Barokopera Amsterdam / Don Giovanni, anno 1815 / kameropera
 zo 24/01 •  Oorkaan / Tijgers op de trap 5+ / jeugd & familie
 di 26/01 •  Introdans / Something old something new / dans
 di 26/01 • Ensemble Nevermind / Kwartetten en trio’s / kamermuziek
 wo 27/01 •  Van der Laan & Woe / Alles Eromheen / cabaret
 wo 27/01 • Artvark & Ntjam Rosie / Homelands / muziek
 do 28/01 • Ton Kas / JABROER – Onemanshow / cabaret  uitverkocht  
 vr 29/01 •  Een Soort Hades | Lars Norén / Theater Utrecht / toneel
 vr 29/01 •  Hanzeorkest i.s.m. Tania Kross / Jubileumconcert / klassiek
 vr 29/01 •  Glenfiddich’s Virtuele Whiskyreis / World of Whisky 18+ / theatercollege
 za 30/01 •  Danny Vera / The New Black & White / muziek
 zo 31/01 •  Buurman en Buurman worden beroemd 3+ / jeugd & familie   première 

 zo 31/01 •  JW Roy & Leon Verdonschot / Dry Goods & Groceries / muziek 

• schouwburg odeon  • theater de spiegel                      • sio (zwolle-zuid)                      • lutherse kerk • schouwburg odeon  • theater de spiegel                      • sio (zwolle-zuid)                      • lutherse kerk

februari

 di 02/02 •  Horror (reprise) / Jakop Ahlbom / show 
 wo 03/02 • Willem Ruis / De show van zijn leven / musical
 wo 03/02 • Opvliegers! De revue over de overgang / Ode aan de rijpe vrouw / show
 wo 03/02 • Opium voor het Volk / Project Homunculus deel 1: de Allesgelover / toneel 
 do 04/02 •  NUHR / Draai het eens om / cabaret
 vr 05/02  •  Schudden / Henk / cabaret
 vr 05/02  •  Paul de Leeuw / Zingen zolang het duurt / show
 vr 05/02 •  Groninger Studenten Cabaret Festival / Finalistentour 2016 / cabaret
 za 06/02 •  Golden Earring / Unplugged / muziek  uitverkocht  
 za 06/02 •  Zij is de baas! / Bastiaan Ragas, Anne-Marie Jung & Lieneke Le Roux / toneel
 za 06/02 • Roos Blufpand / Theaterconcert / muziek 
 zo 07/02 • Water en zand / Virga Lipman 4+ / jeugd & familie
 zo 07/02 •  Op avontuur in de muziek / Wagner – op zoek naar de gouden ring 8+ / jeugd & familie
 zo 07/02 • Olga Franssen / Opmaat concert / theatercollege
 di 09/02 •  Bert Visscher / Zelden Zoiets Gezien / cabaret
 wo 10/02 • Maarten Koningsberger & Mevrouw Gitaar / Schubert: die schöne Müllerin / kamermuziek 
 wo 10/02 •  They are just kids / Toneelgroep Oostpool / toneel 
 wo 10/02 • Bert Visscher / Zelden Zoiets Gezien / cabaret  uitverkocht   
 ma 11/02 • Bert Visscher / Zelden Zoiets Gezien / cabaret  uitverkocht  
 ma 11/02 • Lebbis / De Paardenpoetser / cabaret  
 ma 11/02 •  PIPS: lab / ~aarsvaders / toneel
 vr  12/02 •  Bert Visscher / Zelden Zoiets Gezien / cabaret  uitverkocht  
 vr  12/02 •  Fling / A Sunny Day In The Rain / muziek
 za 13/02 •  Maartje & Kine / De Goldberg Machine / cabaret
 zo  14/02 • Op bezoek bij meneer Green / met Bram van der Vlugt en Oren Schrijver / toneel 
 di  16/02 •  Murth Mossel & Roué Verveer / Op het laatste moment – Voors en Tegens / cabaret
 wo 17/02 • Paul Groot als Robert Long / Zijn liedjes, zijn leven / musical
 do  18/02 •  Sandra van Nieuwland / Face it! / muziek 
 vr  19/02 • Nanine Linning / Hieronymus B / dans
 vr 19/02  • Nico Dijkshoorn & Herman Brusselmans / muziek
 za 20/02  • Freddie en de Worstenkoning / Theater Gnaffel 4+ / jeugd & familie  première 

 za  20/02 • Edwin Evers Band / De Edwin Evers Band Theatertour 2016 / muziek  uitverkocht 

 zo  21/02 • Thomas de stoomlocomotief theatertour 2+ / jeugd & familie
 zo  21/02 • Freddie en de Worstenkoning / Theater Gnaffel / jeugd & familie
 zo  21/02 •  Mathilde Santing / Both Sides Now / muziek
 ma  22/02 •  Plien & Bianca / Gaat het nog door? / cabaret
 di  23/02 • Plien & Bianca / Gaat het nog door? / cabaret
 wo  24/02 •  Jeans 25 / Jubileum concert / show 
 do  25/02 •  Nederlandse Reisopera / Cosi fan Tutte | W.A. Mozart / opera
 do  25/02 •  Wachten op de Barbaren | Coetzee / Toneelschuur producties i.s.m. Korzo producties / toneel
 vr  26/02 •  Grease / met Tim Douwsma, Vajèn van den Bosch, René van Kooten e.a. / musical
 za  27/02 •  Grease / met Tim Douwsma, Vajèn van den Bosch, René van Kooten e.a. / musical
 zo  28/02 • Grease / met Tim Douwsma, Vajèn van den Bosch, René van Kooten e.a. / musical 
 zo  28/02 •  Holland Opera / 4Musketiers 8+ / jeugd & familie
 zo  28/02 • Pieter De Buysser / Book Burning / show

Koop uw kaarten via zwolsetheaters.nl / aan de kassa in Café Foyé - Odeon / of bel 0900 - 1435 (€0,45 / minuut) Koop uw kaarten via zwolsetheaters.nl / aan de kassa in Café Foyé - Odeon / of bel 0900 - 1435 (€0,45 / minuut)
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Moos Moses:
Absoluut een must see. “Op bezoek bij meneer 
Green” Met #bramvdvlugt en #Orenschrijver. 
Heb genoten van dit prachtige stuk.

Eva Lemaier:
Vanavond was ik “Op bezoek bij meneer Green”, 
een bij vlagen zeer ontroerende voorstelling.

Suzanne van Zanten:
Het was bijzonder en mooi!

Bron: Twitter en Facebook

“Wanneer je naar zulk acteergeweld kijkt, 
vergeet je met alle liefde het feit dat het eigenlijk 
nogal rechttoe rechtaan theater is. Dan zijn er al-
leen nog die twee mannen met al hun nukken en 
fraaie kanten. En dan overheerst de ontroering, 
de humor en de menselijkheid.”
- Telegraaf 

“Het broeit en klikt en knettert tussen het 
tweetal op het podium. Dát is Van der Vlugt. 
Maar absoluut ook Oren Schrijver, zijn 
tegenspeler. (...) Zoals je verwacht groeien ze 
naar elkaar toe en weer van elkaar af - en zo 
nog een paar keer. Maar verdomd als het niet 
ontroerend is.”
- de Volkskrant 

Twee mannen krijgen tegen wil en dank met elkaar 
te maken. De 86-jarige weduwnaar meneer Green 
(Bram van der Vlugt) leeft teruggetrokken in zijn 
flat als er een jonge zakenman (Oren Schrijver) 
op zijn stoep staat. De man heeft een taakstraf. 
Zes maanden lang moet hij meneer Green 
wekelijks bezoeken. Geen van beide mannen zit op 
de bezoekjes te wachten, maar gaandeweg blijken 
de twee meer met elkaar gemeen te hebben dan 
ze dachten.

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“Ik denk dat we een heleboel 
mensen blij heb gemaakt 
door deze grootmeester 
naar Zwolle te halen. Bram 
van der Vlugt is inmiddels 
boven de tachtig, maar wat 
een geschenk dat iemand van 
die leeftijd zó goed speelt! 
Het stuk kende ik al en het 
is een enorme plus dat Bram 
meespeelt. Ik zou zeggen; 
kom naar Bram en leer van 
de meester.”

zo 14 feb
15.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

toneel meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

‘Kom naar 
Bram en leer 
van de meester’

Op bezoek bij 
Meneer Green
met Bram van der Vlugt 
en Oren Schrijver
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Nieuw! Diné Foyé

Vanaf nu is Café Foyé tussen 17.30 en 19.30 uur 
ook Diné Foyé. Met o.a. biologische burgers van 
de Stadsboer, bereid op een Big Green Egg 
(keramische barbecue). De koeien van de 
Stadsboer zijn van het Fleckvie ras en worden 
biologisch gehouden in buitengebied De Tippe 
aan de rand van de wijk Stadshagen. 
Fleckvie koeien zijn sterke koeien die zowel 
goede melk als goed vlees geven: zogenoemde 
dubbeldoelkoeien. Het vlees is supervers en 
van topkwaliteit.

Café Foyé & Diné Foyé
(Schouwburg Odeon)
Blijmarkt 25
8011 ND Zwolle
Tel: 038 425 4607
www.cafefoye.nl

    @CafeFoye

    facebook.com/cafefoye

Vooraf:
Glas soep met een 
halve boterham: €2,50 

Plankje brood 
met boter en olie: €4,00 

Theater- of 
filmmenu: €10,- 

Elke dag open: Café Foyé

Café Foyé is het culturele café in Schouwburg Odeon 
waar u geniet van muziek, theater, dans en kunst. 
Én van de lekkerste koffies van Koffiebrander De 
Eenhoorn, een (h)eerlijke boterham, zoete en hartige 
lekkernijen en diverse (non)alcoholische versnaperingen.

We zijn dagelijks vanaf 10.00 uur geopend voor 
cultuurliefhebbers is alle soorten en maten. Om te 
tafelen, te werken, te ontmoeten en vooral te genieten. 
Wilt u informatie, advies of een theaterkaartje? 
Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Op het menu staan voornamelijk regionale en 
duurzame producten, die met zorg zijn geselecteerd. 
En dat proeft u. Het team, dat voor een groot deel 
bestaat uit bevlogen horeca studenten, vertelt er graag 
meer over. Plof neer op één van de Chesterfield banken 
of kies een fijne designstoel uit en laat u verrassen! 
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Nanine Linning
HIERONYMUS B

vr 19 feb
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

dans meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

HIERONYMUS B. is Nanine Linning’s eerbetoon aan 
de genialiteit van de befaamde Nederlandse schilder 
Jheronimus Bosch. De voorstelling, in de vorm van 
een dynamische triptiek, heeft als thematische focus 
de zeven hoofdzonden. Het publiek beleeft het eerste 
en tweede deel wandelend tussen de dansers op 
het podium, het derde vanuit de zaal. Tegenover de 
alomtegenwoordige dreiging van de helse verschrikkin-
gen plaatst Linning de geruststellende schoonheid van 
hoop, vergiffenis en liefde.

Stella van Leeuwen
Programmeur Dans

“Nanine Linning doet iets wat 
eigenlijk niet wordt gedaan in 
Nederland. Hier in Nederland 
denkt men al snel: ‘doe maar 
normaal dan doe je al gek 
genoeg’. Nou, dat is bij haar 
niet het geval. Het is bijna 
kitsch. Ze trekt echt alles uit 
de kast. Zowel visueel, als qua 
kostuums, qua muziek en ook 
wat betreft de dans, de beelden 
en de fijnheid. Het is een 
streling voor het oog. Ze trekt je 
eigenlijk haar sprookje in en je 
gaat de zaal weer uit met enorm 
veel indrukken. Het werk van 
Nanine is autonoom en volstrekt 
onvergelijkbaar.”

“Nanine Linning bestowed once more 
a triumph on Theater Heidelberg.”
- Die Deutsche Bühne

“From some distance one might say: 
The evening is the choreographed 
video clip of a museum picture. But 
how that is danced, of which power 
and grace, expression and sometimes 
also of humility and devotion, that is 
very very strong.” - Deutschlandradio

“Impressive and visually powerful in its 
aesthetic opulence and consistency.” 
- Mannheimer Morgen

“A multimedia, at the same time inti-
mate and almost scary dance event, 
historically backed up by a likewise 
well done film, leading to further fan-
tastic imaginations. All these 
distressing, live-sized mythical 
creatures with animalistic heads and 
human bodies are made in Bosch’s 
vivid, neat style and of the rich, slightly 
faded colors of his Renaissance 
pictures.” - Eßlinger Zeitung

Claudia Zwilling-Pinna:
Die Aufführung gestern Abend war 
“fantastisch” - alle Sinne 
angesprochen, muss man unbedingt 
erlebt haben!!!

Caecilia Thunnissen:
Waaaaaauuuuuuwwwwieieie! 
Umwerfend schön!

Bron: Facebook
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Plien & Bianca
Gaat het nog door?

Achter het net gevist vorig seizoen? Dit is je 
kans om Gaat het nog door? alsnog te zien! 
Het zesde theaterprogramma van het succes-
volle duo Plien & Bianca zorgde voor lovende 
recensies en uitverkochte zalen. In Gaat het nog 
door? trakteren de grappigste vrouwen van ons 
land je een avond lang op hun unieke mix van 
hartverscheurende humor en ontroerende hilariteit 
en laten ze zien waarom zij tot de top van het 
Nederlandse cabaret horen. Plien & Bianca zijn 
onovertroffen in het creëren van de mafste types. 
Van glitterkleuters tot showbizzbejaarden, van 
sneue jazzzangeressen tot rode-broeken-mannen. 
En niet te vergeten: een balletduo in paniek.

ma 22 + di 23 feb 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

cabaret meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Ger Jaarsma:
Avondje Plien en Bianca. 
Tranen biggelen over de wangen.

Arianne Doornbos:
Heerlijk gelachen vanavond om Plien 
en Bianca. Wat waren de dames goed 
op dreef @Wilminktheater

Cor Ruizendaal:
Geweldig en hilarisch. Plien en Bianca 
gezien in @TheaterOrpheus. Spierpijn 
van het lachen.

Bron: Twitter

Amusement van de bovenste plank. 
Van de leukste dames van Nederland.
- Theaterkrant 

“Voor wie het duo al eens zag is 
Gaat het nog door? een feest van 
herkenning. Anders is het gewoon 
een feest.” 
- Dagblad van het Noorden 

Emmy-winnares Bianca Krijgsman 
en haar cabaretwederhelft Plien van 
Bennekom bezorgen hun publiek een 
topavond. Het duo verrast van opening 
tot finalenummer, mede dankzij zeer 
fraai licht en muziek.
- Volkskrant 

“Met hun nieuwe show bewijzen ze dat 
ze als duo nog altijd aan de top staan 
(...) Briljant amusement.”

- Elsevier
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de portier

Bij aankomst door de miezerregen

-kapsel verknoeid, kleren verwaaid, humeur verpest- 

staat hij trouw op me te wachten.

Keurig gekleed; hoge hoed en grijs jacquet.

 

Hij staat er nog, als ik de zaal in schuifel, 

-ik heb de bel al twee keer dwingend gehoord-

Zou hij zijn standplaats ooit verlaten, 

wat doet hij tussen de bedrijven door?

 

Na het slotakkoord en zijn gebruiken

-we zijn tijdens het klappen weer plichtmatig gaan staan-

geen tijd meer voor een laatste drankje.

Haal de jas maar vast, we gaan.

 

Daar staat hij om ‘wel thuis’ te wensen

en de deur te openen naar de realiteit.

Het liefste zou ik hem een staande ovatie willen geven, 

maar ik mompel zachtjes: ‘insgelijks’.

Marieke van Bolderen
De Stadsdichter van Zwolle

Marieke is in september dictatoriaal 
gekozen tot Stadsdichter van Zwolle. 
Geen uitverkiezing, geen jury en ook 
geen subsidie. Ze is door de onverkiesbare 
Partij voor Cultuur gebombardeerd tot 
Stadsdichter. ‘Omdat de stad wel wat 
dichterlijke vrijheid kan gebruiken.’ 
Marieke van Bolderen (33) is ook 
schrijver en verteller. Ze is in 2013 
verkozen tot Jonge Verteller van het Jaar.

Goed om te weten:
• De theaterpas is op elk moment in het 
 theaterseizoen te bestellen.
• De theaterpas wordt aangeschaft voor 
 minimaal drie maanden en wordt daarna 
 automatisch per maand verlengd.
• De theaterpas is na drie maanden per 
 maand opzegbaar.
• U betaalt middels automatische incasso.
• Reserveren kan vanaf een week voor    
 aanvang van de voorstelling.
• De theaterpas is strikt persoonlijk.
• U kunt maximaal 1 ticket per voorstelling 
 bestellen.

Meer weten of direct een theaterpas 
aanvragen? Neem contact met ons op 
via 0900-1435 (€0,45/minuut)

Bent u regelmatig te vinden in onze theaters? 
Dan is de theaterpas iets voor u. Daarmee kunt u 
voor slechts €50,- per maand onbeperkt naar alle 
voorstellingen!

Is Zwolse theaters uw tweede huis? Dan is dit 
iets voor u! Voor €250,- kunt u van 1 januari tot 
het einde van het theaterseizoen (1 juli 2016) 
onbeperkt naar onze voorstellingen. 

Op deze actie zijn de volgende 
spelregels van toepassing:
•  Reserveren kan vanaf een week  
 voor aanvang van de voorstelling
•  De theaterpas is strikt persoonlijk
•  U betaalt middels een eenmalige 
 machtiging
•  U kunt maximaal 1 ticket per 
 voorstelling bestellen

ACTIE! Van januari 2016 - 
juli 2016 onbeperkt naar 
het theater voor €250,- 
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Nederlandse Reisopera
Così fan Tutte I W.A. Mozart

do 25 feb
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

opera meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Opera betekent letterlijk vertaald ‘arbeid’. Toch kan het elitaire imago van 
opera nog wel een impuls gebruiken. Vijf vragen aan Nicolas Mansfield, 
algemeen en artistiek directeur van de Nederlandse Reisopera uit Enschede. 
“Wij staan voor ‘Made in Overijssel’. Echt, ik ben zo klaar met dat gezeur 
dat alleen uit de Randstad kwaliteit komt.”
door: Willem Boverhof

Heeft u een persoon voor ogen die u het liefst in de zaal zou 
willen zien?
“Oei, ja. Ik zie iemand voor me in een spijkerbroek en t-shirt. Iemand die 
bijvoorbeeld op Artez of Windesheim zit en op de fiets naar onze opera 
komt. Hij hoeft niet anders te zijn dan hij is. Als hij maar een open hart heeft. 
Weet je, ik vind dat er te weinig studenten komen. Ze zijn er wel, maar te 
weinig. Waar is die nieuwsgierigheid? Stap op de fiets. Het is om de hoek. 
Als je negen euro over hebt voor een kratje bier, dan heb je toch ook wel een 
tientje (studentenprijs red.) over voor de opera?”

Waarom moet ik als niet-operaliefhebber naar Così fan Tutte?
Nicolas moet hard lachen. ”Je moet naar Così fan Tutte omdat je hier jonge 
zangers ziet, jong talent en een jonge dirigent. De muziek is van Het Gelders 
Orkest en het Orkest van het Oosten. En het is een prachtig verhaal over 
liefde, bedrog en vertrouwen. En de vertaling van Così fan Tutte is letterlijk 
‘Zo zijn vrouwen’.

Waar moet ik extra op letten bij deze Così fan Tutte?
“Het is een typische Reisopera-opera. Niet traditioneel. Ik zou extra op 
het decor letten. Die weerspiegelt op een mooie manier de complexiteit 
in relaties tussen de mensen op het toneel. Het is verrassend, kleurrijk 
en een feest voor het oog. Zo, nu stop ik. Meer zeg ik er niet over.”

Waarom moet de regio Zwolle trots zijn op de Nederlandse 
Reisopera?
“Wij maken opera’s van internationale kwaliteit. Dat zeg ik niet alleen omdat 
ik directeur ben van de Reisopera, dat zeg ik ook omdat ik tientallen opera’s 
per jaar zie. Het decor, de zangers, de muzikanten laten zien wat wij in 
Overijssel kunnen. Wij staan voor ‘Made in Overijssel’. Echt, ik ben zo 
klaar met dat gezeur dat alleen uit de Randstad kwaliteit komt.”

Waarom moet ik als operaliefhebber naar Così fan Tutte?
“Als je operaliefhebber wilt zijn, dan kun je niet om Mozart of Verdi heen. 
Het zijn essentiële componisten. Een verplichting. Punt.”

Wij staan 
voor ‘Made in 
Overijssel’

Così fan Tutte bevat niet alleen de mooiste muziek die 
Mozart ooit voor het operagenre schreef, het is ook nog 
eens de meest volmaakte ensemble-opera aller tijden. 
Het werk bevat naast mooie aria’s een keur aan geniale 
duetten, terzetten en kwartetten. Het gaat in dit werk 
over het altijd aanwezige spanningsveld tussen man 
en vrouw, over aantrekken en afstoten. Geen enkele 
toeschouwer zal de zaal verlaten zonder na te denken 
over wat de thema’s trouw en vertrouwen voor hem of 
haar nu persoonlijk betekenen.

Weddenschap om 
twee vrouwen

Ferrando en Guglielmo zijn overtuigd van de 
trouw van de zusjes Dorabella en Fiordiligi, 
met wie zij binnenkort zullen gaan trouwen. 
Hun vriend Don Alfonso beweert echter 
dat iedere vrouw wispelturig is en om dit te 
bewijzen gaat hij met de jongens een 
weddenschap aan. De vrouwelijke 
standvastigheid wordt zwaar op de proef 
gesteld. Om de zusjes Dorabella en Fiordiligi 
zover te krijgen dat zij inderdaad ontrouw 
worden, doen Ferrando en Guglielmo alsof zij 
in het leger gaan. Zij komen echter, vermomd 
als twee Albanezen, terug. In die vermomming 
gaan zij tot het uiterste om elkaars verloofde te 
verleiden. Uiteindelijk gaan de zusters overstag 
en gaan zij in op de avances van hun nieuwe 
minnaars. Ferrando en Guglielmo keren 
weer terug en confronteren de meisjes met 
hun gedrag. Die hebben enorme spijt. 
De jongens schenken de zusters vergiffenis.
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GREASE
met Tim Douwsma, Vajèn 
van den Bosch, Rene van 
Kooten e.a.

Op verzoek van het Nederlandse publiek is dé 
hitmusical GREASE dit seizoen terug in de theaters. 
Een nieuwe generatie musicalsterren bestormt het 
podium: Idool Tim Douwsma maakt als Danny zijn 
musicaldebuut en naast hem schittert Vajèn van den 
Bosch, bekend van onder andere Spangas en 
The Voice Kids. Klassiekers zoals ‘You’re The One 
That I Want’, ‘Sandy’ en ‘Hopelessly Devoted To You’ 
komen voorbij.

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“Ik weet zeker dat we vier keer 
volle bak krijgen. Gewoon 
omdat GREASE een titel is 
uit het ijzeren repertoire. 
Voor Opera is dat Aida en bij 
de musicals zijn dat de Sound 
of Music, Annie en dus GREASE. 
Het bijzondere en gedurfde van 
producent Albert Verlinde is dat 
hij jong talent een opstap biedt 
naar een musicalcarrière. 
De zeventienjarige Vajèn van 
den Bosch speelt Sandy. 
Zij is echt, echt goed.” 

vr 26 - zo 28 feb
diverse tijden

theater de spiegel
rabozaal

musical

KarlaGeerts:
Avondje #Grease was top 
#Maastricht en wat een stem heeft 
@VajenB, kreeg kippenvel bij het 
nummer “Hopeloos Verlang ik 
naar Jou”. Topper!!

Tans:
@VajenB grease was echt gewel-
dig, je was zo goed . Bedankt voor 
de foto <3

Anna:
Volgens mij is half Friesland naar 
Grease geweest vandaag. Ik hoor 
er echt iedereen over.

Bron: Twitter

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Een hitfilm

De musical werd in 1978 
verfilmd met John Travolta 
en Olivia Newton-John in de 
hoofdrollen. Een hitfilm die 
wereldwijd door miljoenen is 
bekeken en tot op de dag 
van vandaag populair is. 
De hitsongs van Grease 
behoren tot de best verkochte 
platen aller tijden.

Speeldata:
vr 26 feb / 20.00 uur
za 27 feb / 14.30 + 20.00 uur 
zo 28 feb / 14.00 uur
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‘Het 
variété duo 
André van 
Duin en 
Kees Hulst 
in een 
legendarische 
komedie’

@mauricewijnen:
Wat een BRILJANTE voorstelling. 
André van Duin zet een prachtrol neer! 
#SunshineBoys

@DannyvanZuijlen:
Sunshine Boys in @delamartheater: absolute 
must see! Grappig, ontroerend en ontzettend 
goed gespeeld. Gaat dat nog zien!!

@Veldhuis_Kemper:
De #sunshineboys in @delamartheater met 
legende Meneer Van Duin was schitterend 
gisteravond. Bedankt!

Bron: Twitter

André van Duin schittert, samen met Kees 
Hulst, als variétéduo in de legendarische 
komedie The Sunshine Boys. Zij spelen twee 
komieken die na jaren ruzie proberen om nog 
één keer samen op te treden. De confronte-
rende hereniging van deze twee rasartiesten 
op leeftijd zorgt voor zowel zeer komische als 
ontroerende momenten. Met heel veel hilarische 
en geestige scènes, laat André van Duin zijn 
publiek als vanouds heerlijk lachen. 

Willie en Louis waren ooit de grootste 
namen op het variétépodium. Nu, tien jaar later, 
zullen ze samen nog één keer terugkeren op 
het toneel in een grote televisieshow. Het grote 
probleem is, dat ze in grote onmin uit elkaar 
zijn gegaan en elkaar in jaren niet gesproken 
hebben. Naast een geweldige komedie is The 
Sunshine Boys ook een ontroerend stuk over 
eenzaamheid en vriendschap. Deze combinatie 
maakt dat The Sunshine Boys een hoogtepunt 
is in de geschiedenis van de well-made comedy. 
Iedere komiek wil dit stuk een keer gedaan 
hebben. Veel grote artiesten ter wereld 
hebben het al gespeeld: Walter Matthau 
en George Burns in de verfilming uit 1975, 
Johnny Kraaijkamp en Eric van der Donk in 
1993, Mini & Maxi in 2006 en Danny DeVito in 
2012 op West End in Londen. En in het najaar 
van 2016 dus dit ijzersterke duo in Zwolle. 
Mis het niet!

Tekst: Neil Simon

Vertaling: Annie M.G. Schmidt

Bewerking: Jurrian van Dongen

Regie: Gijs de Lange

Cast: André van Duin, Kees Hulst, Olga 

Zuiderhoek, Ferdi Stofmeel, Anna Jongen

Productie: DeLaMar Producties

Najaar 2016 in Zwolle: 
The Sunshine Boys!

bijgeboekt - okt 2016
diverse tijden

theater de spiegel
rabozaal

toneel meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

André van Duin is subliem 
als humeurige humorist
- NRC 

André van Duin en Kees Hulst 
imponeren in The Sunshine Boys 
- Telegraaf 

vanaf 
nu in verkoop!

Speeldata:
vr 14 okt / 20.00 uur
za 15 okt / 14.00 + 20.00 uur 
zo 16 okt /14.00 uur
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In beeld
(warming up) Scapino Ballet Rotterdam - november 2015, Theater De Spiegel

Foto: Gijs Dragt 
Dit beeld, en het coverbeeld van Kees Hulst, zijn onderdeel van een bijzonder boek over Zwolse theaters dat in 2016 verschijnt.
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info

colofon
Redactie: Anniek Docter en Willem Boverhof
Ontwerp: Viesrood, Zwolle
Drukwerk: Upmeyer Grafimedia, Zwolle
Oplage: 5.000 exemplaren

Deze cultuurgids is een uitgave van Zwolse theaters.

Fotocredits:
Gijs Dragt (coverbeeld, Keimpe, Karen, Iris, Coen & Marion), Bob Billows (Wander, Scapino Ballet Rotterdam), Violaine Chapallaz (Stella), Mark Janssen 
(Mini & Maxi), Maarten van der Wal (Bert Visscher), Govert de Roos (Op bezoek bij meneer Green), Kalle Kuikkaniemi (Hieronymus B), Marcel van der 
Vlugt (The Sunshine Boys)

Prijswijzigingen, wijzigingen in de programmering en druk- en zetfouten voorbehouden.

onze programmeurs

Keimpe de Jong
Programmeur

Karen White
Programmeur jeugd & 
familievoorstellingen

Iris Haeck
Programmeur klassieke 
muziek & kamermuziek

Stella van Leeuwen
Programmeur dans

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie voor één van onze programmeurs? 
Stuur dan een mailtje naar programmering@zwolsetheaters.nl.

toelichting iconen

    De maker       De bezoeker         De pers       De programmeur   
 

Club Cele is een dynamisch platform voor culturele 
verdieping en publieke programma’s met een 
maatschappelijke context. Met een programmering 
van debat tot theatercollege en van stadscafé tot 
vpro Tegenlicht Meet-Up kunnen inwoners van 
de brede regio Zwolle er wekelijks terecht voor 
de nodige dosis kennis, verdieping en inspiratie. 
Club Cele inspireert de stad en is het vertrekpunt 
om te komen van denken naar doen.

Terugkerende Club Cele programma’s:

1e dinsdag van de maand:  Talk of the Town  
 Zwolle
2e dinsdag van de maand:  Stadscafé
3e dinsdag van de maand:  Café O2, in 
 gesprek met politici
4e dinsdag van de maand:  VPRO Tegenlicht  
 Meet Up
Elke zondag:  Fraterhuisacademie

Kijk voor de actuele programmering op 
www.clubcele.nl, volg @ClubCele op 
Twitter en houd de Facebookpagina 
in de gaten.

Uitgebreid tafelen of nog even een hapje eten 
voorafgaand aan het programma? 
Dat kan vanaf 17.30 uur in Diné Foyé in 
Schouwburg Odeon.

eten en drinken



“Ik heb mijn vriendin het kaartje voor Isabelle Beernaert cadeau gegeven voor haar verjaardag. 
Ze danst zelf ook. Vandaar. Ik ga regelmatig naar de voorstellingen van haar eigen dansgroep in 
Ermelo, maar dit is met alle respect wel een niveau hoger. Zelf heb ik meer met topsport, maar de 
overeenkomsten zijn er zeker. Hoe die dansers controle hebben over hun lichaam, hun manier van 
bewegen en de balans. Dat is topsport.” Vriendin Marion vult Coen lachend aan. “Ik heb hem niet 
gedwongen om mee te gaan hoor. Ik ken Isabelle Beernaert van So You Think You Can Dance. 
Elk jaar ga ik. Die muziek, die gevoeligheid en die intensheid. Dat is echt Isabelle.”

Coen Jongsma (26) en Marion Eilander (32) uit Ermelo 

de bezoeker

Ik heb 
hem niet 
gedwongen 
om mee te 
gaan hoor’

‘


