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Zakenvrouw Marlies van Wijhe 
over theaterspektakel Borgen: 

‘Mijn mond 
viel open.’ 

Musicalster 
William Spaaij 
logeert bij zijn 
ouders als hij 

De Tweeling in 
Zwolle speelt 

Een ode aan  
Herman Brood in
theater en kroeg
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info vooraf

bijgeboekt

vr 11 mrt  Dany Lademacher’s Wild Romance 
di 29 mrt  Club Cele presenteert Lucas de Man
di 10 mei  We Are Here | Nineties Productions 
zo 15 mei  Residentie Orkest | Canto Ostinato 
di 17 mei  Ali B
zo 29 + ma 30 mei Her Majesty | Déjà Vu 
zo 12 jun  Herman van Veen 
zo 18 + ma 19 sep  Chefs (R )Evolution
do 17 & vr 18 nov  Edwin Evers Band 

gezocht: 
vrijwilligers promotie- 
team & schrijvers 

Wij zoeken nog een paar vrijwilligers 
die ons willen helpen deze cultuur-
gids te verspreiden in de omgeving 
van Zwolle. Iets voor jou? 
Of heb je een vlotte pen en lijkt 
het je leuk om voor ons bijvoorbeeld 
recensies te schrijven? 
Stuur een mailtje naar marketing@
zwolsetheaters.nl en wie weet ga jij 
binnenkort met ons op pad!

eerste keer

Moeder draagt haar chique schoenen,

vader stropt zijn nette das.

Broer en ik in zondagse kleren

en het is gewoon een donderdag.

Theater hoort bij de opvoeding,

dus hebben mijn ouders een abonnement.

Ik ben tien, dus mag ik mee, 

naar man met snor en vreemd accent.

Na amper vijf minuten staat de kerel

op het toneel in een bh.

Dat heeft die jongen toch niet nodig?

Ongemakkelijke humor die mij volledig ontgaat.

Dankzij het vooruitzicht op de volgende morgen,

is het die avond toch nog goedgekomen.

Want ik mocht een uurtje later naar school 

en dat was in ieder geval mooi meegenomen.

Marieke van Bolderen
De Stadsdichter van Zwolle

Marieke is in 2015 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.

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 vindt... De bezoeker vindt… De pers vindt… De programmeur vindt… 
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Alice in Wonderland 8+
MAAS theater en dans

Karen White
Programmeur Jeugd & familievoorstellingen

“Ik kijk altijd uit naar de 
voorstellingen van Maas. 
Zij combineren disciplines 
en Alice is natuurlijk gewoon 
een prachtig verhaal.”

Vreemder en vreemder wordt het leven voor Alice. 
Terwijl ze echt niet meer in sprookjes gelooft. 
Moe van het aardig doen, valt Alice in een wonderlijke 
wereld. Ze ontmoet er het verlegen konijn, de deftige 
muis, de mysterieuze kat, een wrede hoedenmaker, een 
huilende kokkin en een onmogelijke vijfling. Ze danst 
de kreeftenquadrille, verdwijnt bijna in een theepot en 
raakt bevriend met een pratende mug. Welkom in 
Wonderland waar niets is wat het lijkt.

za 05 mrt
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

jeugd & familie meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Danielle Vermeulen:
Gisteren naar première Alice in Wonderland 
geweest van @tdMaas in Rotterdam, heerlijke, 
gekke en goede voorstelling.

Patrick vd Klooster:
Bedwelmende Alice in Wonderland van 
@tdMaas in @rdamschouwburg gezien

Jeroen Kunstman:
Bij @tdMaas try-out Alice in Rotterdamse 
Schouwburg: schitterend en ontroerend!
 
Bron: Twitter

“Prikkelende ode aan de verbeelding”
- Parool 

“Een geweldig vormgegeven versie met een 
grote rol voor de live muziek, en met een 
gevaarlijk goede Romana Vrede naast een 
laconiek maar dappere Alice door Rosa van 
Leeuwen.”
- Theaterkrant 

genomineerd

Alice in Wonderland is 
genomineerd voor de Zapp 
Theaterprijs 2016. Breng je stem uit en check 
de filmpjes van Alice op zwolsetheaters.nl
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1952
Uit vervlogen tijden: ooit had Zwolse theaters 
een openluchttheater…

De oudere Zwollenaar weet het misschien nog wel. 
Het openluchttheater in het Engelse werk. In de jaren 
vijftig en zestig werden er regelmatig voorstellingen 
opgevoerd. Tot een paar slechte zomers en de 
concurrentie van de opkomende televisie roet in het 
eten gooiden. Halverwege de jaren zestig stierf het 
openluchttheater een langzame dood.

Gelukkig heeft oud-journalist en (amateur) toneel- 
speler Willem van der Veen honderden foto’s en vele 
anekdotes uit die tijd bewaard voor het nageslacht. 
Eén foto met bijbehorende anekdote willen wij u niet 
onthouden. Het begint ermee dat Willem van der 
Veen (links op de foto met sabel) in 1952 wekenlang 
met een schermleraar uit Den Haag had geoefend 
voor een flitsende schermscène. Wat nu volgt is 
een alinea uit het historische boekje ‘Zwolle in de 
achteruitkijkspiegel’ dat is geschreven door Willem 
van der Veen:

“Na wekenlang oefenen hadden we ons een 
spectaculair bewegingspatroon eigen gemaakt, 
vol gevaarlijk lijkend gespring en gebuitel. Ik popelde 
om onze act eindelijk eens aan het publiek te tonen. 
Op het moment suprême trok ik mijn sabel en keek 
naar de reactie van mijn tegenstander. Ik zag een 
wanhopige blik in zijn ogen. Hij wees naar de schede 
die leeg aan zijn zijde bungelde. Geen sabel te zien. 
“Ik heb ‘m vergeten”, fluisterde hij paniekerig. 
De oen had in de kleedkamer verzuimd het wapen 
in de schede te steken. Daar stond ik alleen met de 
sabel te zwaaien. Weg onze mooie scène…! Na tien 
seconden gingen we weer af door de zijdeur. Ergens 
in het struikgewas hoorden we regisseur Dalenoord 
op pathetische toon gesmoorde vloeken slaken.”

Willem van der Veen kan er inmiddels om lachen. 
Van het theater pal achter uitspanning Het Engelse 
Werk is weinig tot niets meer over.

Tine de Waal
Medewerker secretariaat 
en ‘historisch geweten’ 
Zwolse theaters
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Opschieten en productie maken
En het klopt. Voor de foto van Hans Stroeve spreken 
we met fotograaf Gijs Dragt af in Schouwburg Odeon. 
En waar gaat het over? Die keer dat Herman een portret 
maakt van Gijs. “Hij was al een uur te laat en Herman 
was drie keer niet tevreden over het portret, dus nam 
de tijd. Hij was ingevlogen door kunsthandelaar en 
goede vriend Ivo de Lange. Ik weet nog dat Ivo in de 
deuropening stond en riep dat Herman door moest 
werken. Er moest productie worden gemaakt”, 
weet Gijs zich lachend te herinneren.

Het jaar van Herman
Terug naar de Herman Brood-avond. “Het valt allemaal 
op zijn plek”, somt Hans op. “Herman zou dit jaar 
zeventig zijn geworden en is vijftien jaar geleden 

overleden. Zijn weduwe heeft een boek uitgebracht 
en er komt nieuw vinyl uit. De film over de geboren 
en getogen is uit en straks is er ook nog de musical 
Chez Brood. Genoeg redenen dus dat we 2016 
hebben bestempeld tot Herman Brood-jaar.”

Met armen en benen uit de kroeg
Dany Lademacher’s Wild Romance, de band van 
wijlen Herman Brood, treedt vrijdagavond 11 maart 
op in Odeon. Bij de aanschaf van een kaartje zit een 
consumptiebon, die te besteden is in de diverse 
kroegen. “Het zou geweldig zijn als we die avond 
mooie herinningen kunnen ophalen en genieten van 
zijn muziek. Een volle bak in Odeon en dat daarna de 
Brood-liefhebbers met armen en benen uit de Zwolse 
kroegen hangen. Dan is mijn avond geslaagd”.

DJ Hans Stroeve 
hoorde als puber de 
intro van Saturday Night 
en was verkocht. Alle 
disco van daarvoor 
kon zo de prullenbak 
in. “Herman was een 
verademing”, herin-
nert hij zich zijn eerste 

aanraking met de rock&roll-junk. “Hij heeft ons verrijkt 
met kunst en muziek. Kijk, hij heeft Zwolle niet bevrijd, 
maar het is toch echt wel een oude held. Hij heeft laten 
zien dat er voor jongens en meisje uit het oosten echt 
wel mogelijkheden zijn.” Het zijn voor de dj redenen dat 
Herman Brood een avond verdient.

Iedereen heeft herinnering aan Herman
Hans trekt de kar samen met nachtburgemeester Jeroen 
van Doornik. Het traditionele De traditionele Rhythm 
& Blues Night in de Zwolse kroegen is omgedoopt tot 
Herman Brood-avond. Na een paar avonden in de kroeg 
waren de neuzen van de gezamenlijke horeca snel de 
goede kant op. Want wat blijkt: iedereen heeft wat 
met Herman, die geboren en getogen Zwollenaar was. 
“Vraag maar aan een willekeurig persoon. Echt iedereen 
heeft wel een herinnering aan hem. Of hij nu bij Kaya in 
de Assendorperstraat zat of je zag ‘m op de step voorbij 
komen. Of die keer dat hij optrad in discotheek de 
X-Ray. Hoeveel mensen er zeggen dat ze erbij waren. 
Nou dan zat de X-Ray drie keer vol als ze er echt 
allemaal waren”, lacht Hans.

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Dany Lademacher’s Wild Romance
Aftrap voor Brood-avond in Zwolse kroegen

vr 11 mrt
20.00 uur

muziek schouwburg odeon
dommerholtzaal

Een ode 
aan Herman 
in theater 
en kroeg
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De Gelaarsde Poes 8+
RO Theater

Een muzikale cocktail van gedaanteverwisselingen, 
sluwe streken en messcherpe klauwen. Van de
makers van ‘De Zere Neus van Bergerac’ en ‘Lang 
en Gelukkig’ Als molenaarszoon Jaap alles kwijtraakt 
wat hij had, kan hij nog maar op één vriend vertrouwen: 
zijn Gelaarsde Poes. Samen trekken ze door een 
vreemd land, op zoek naar eten en werk. Door de 
slimme en onnavolgbare streken van Poes weten de 
twee in no time het vertrouwen van de koning te 
winnen en zich een plek aan het hof te verwerven.

Cast: o.a. Maarten Heijmans, Alex Klaasen en Arjan Ederveen.

Chris Voets:
‘Aai bar’ met krabpaal. Met poezen all 
over the place. @RoTheater was weer 
geweldig @Parktheater!

Merel Morre:
Ik zag vandaag De Gelaarsde Poes 
van @RoTheater en wens dat de 
gehele mensheid toe. De wereld 
wordt er beter van. Gá erheen!

R v Nieuw Amerongen:
#degelaarsdepoes @RoTheater een 
‘must see’ ik kan t weten want ik zag 
t vanmiddag tussen de tranen van t 
lachen door @Parktheater! Heerlijk!

Bron: Twitter

“Hilarisch sprookje! Vanaf de eerste 
minuut klinkt er hard gelach in de 
zaal en dat zal de hele voorstelling 
aanhouden. {...} Alex Klaasen zorgt 
voor tranen, zowel van het lachen 
als van ontroering”
- De Telegraaf 

“Het Ro Theater fikst het weer. 
Met De Gelaarsde Poes heeft het 
dreamteam rond regisseur Pieter 
Kramer en tekstschrijver Don Duyns 
opnieuw een uitbundig gepimpt 
theatersprookje gecreëerd. {...} Een 
vondst is James Blond, een persiflage 
door Arjan Ederveen. {...} Keja Klaasje 
Kwestro is een sterke motor als 
dwarse puberprinses.”
- de Volkskrant 

wo 16 mrt
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

jeugd & 
familie

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

‘Hilarisch    
 sprookje’

10
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Terwijl voetbalvrouw Sabia wekenlang de roddel-
bladen domineerde met het nieuws over haar al dan 
niet vermeende miskramen, waren de repetities van de 
muzikale voorstelling Pumps & Penalties in volle gang. 
Een muzikale parodie waarin het glamour leventje van 
stervoetballers en hun gehaaide vrouwen op de hak 
wordt genomen, gespeeld door Birgit Schuurman, 
Rutger de Bekker (Vliegende Panter), Jolanda van den 
Berg, Rein van de Berg, Maaike Martens, Han Oldigs, 
Juneoer Mers en Eva Poppink.
Birgit Schuurman speelt de rol van Sandy, een mooi 
maar ordinair ‘huppelkutje’, dat haar zangcarrière een 
boost wil geven door een relatie te beginnen met de 
cokesnuivende stervoetballer, Tim, gespeeld door 
Rutger de Bekker. ‘Deze rol is nogal een ver van mijn 
bed show’, geeft hij toe, ‘Ik ben wel PSV-fan, maar 
verder totaal niet bezig met merkkleding, dure auto’s, 
laat staan drugsgebruik.’ Schuurman moet lachen: 
‘Het enige witte poeder dat Rutger ooit heeft uitge-
probeerd is poedersuiker op zijn pannenkoeken!’ 

Liefde overwint
De voorstelling gaat over voetbal, maar vooral over 
de liefde, die uiteindelijk, ondanks alles, overwint. 
De knapste voetballer van het stel valt als een blok 
voor een meisje dat niets met voetbal heeft en hem 
ook niet gebruikt om zelf beroemd te worden. Dat ligt 
net even anders bij de relatie tussen Sandy en Tim. 
Birgit Schuurman: ‘Sandy is een niet al te snugger en 
seksueel heel open meisje, dat het wil gaan maken als 
zangeres. Op advies van een voetbalvrouwmakelaar 
richt ze al haar pijlen op Tim, die gretig op haar avances 
ingaat.’ ‘Avances is eigenlijk een te mooi woord voor 
hoe Sandy het aanpakt.’, vindt Rutger De Bekker. 
‘’Ze duikt letterlijk bovenop hem. Maar Tim en Sandy 
zitten totaal op dezelfde golflengte, het blijkt een match 
made in heaven. Op hun manier is de relatie die ze 
hebben heel liefdevol. Oprecht, in zijn totale platheid.’ 

Uitvergroot
Voor het karakter van Sandy kon Birgit Schuurman 
naast bekende voetbalvrouwen als Estelle en Sylvie, 
ook dankbaar putten uit Instagramsterren als Kylie 
Jenner en Kim Kardashian. ‘Ze is een blij bubblegum 
meisje dat extreem veel met haar uiterlijk bezig is, 
voortdurend selfies maakt en zich uitdrukt in populaire 
afkortingen als ‘OMG’ en ‘Awesome’. Het beeld wat 
we hebben van de voetbalvrouwen van deze wereld, 
vrouwen die via een voetballer een naam voor zichzelf 
maken, wordt enorm uitvergroot, zonder dat we daar 
kritiek op willen leveren. Sandy gedraagt zich als een 
meisje in de snoepwinkel, maar wel eentje die precies 
weet wélk snoepje ze wil. En van haar ambitie om een 
bekende voetballer te scoren maakt ze geen enkel 
geheim, Sandy is daarin eigenlijk heel eerlijk.’  
Alle acht acteurs zingen samen een octet, waarin ze 
ieder hun eigen levensmotto herhalen. Rutger De 
Bekker: ‘Het draait in dat lied uiteindelijk allemaal om 
snuiven, naaien en snaaien. De link tussen carrière 
maken en seks is zelden zo goed uitgelegd, haha.’

Roddels
Hoewel ze niet met het vingertje willen wijzen, leent het 
fenomeen zich wel prima voor een parodie, zegt Birgit 
Schuurman. Zelf houdt ze zich nauwelijks bezig met het 
leven van voetballers en hun vrouwen. ‘Natuurlijk krijg ik 
soms iets mee, de roddelbladen staan er nu eenmaal vol 
van, maar ik vind vooral het commentaar op die mensen 
heel fascinerend. Dat iedereen opeens een mening 
heeft over Sabia en haar miskramen. Laat die vrouw 
toch, denk ik dan.’ ‘Maar die voetbalvrouwen zoeken 
tegelijk ook zelf de publiciteit op?’, vindt De Bekker, 
‘Het zou mij niet verbazen als er ook werkelijk voetbal-
vrouwmakelaars bestaan, die mooie vrouwen koppelen 
aan rijke voetballers. De waarheid is vaak nog vreemder 
dan je zelf had kunnen verzinnen.’ 

Door Sara Luijters

Pumps & Penalties is de nieuwe muzikale voorstelling 
van de makers van Vijftig tinten...de parodie. De hele voet-
balwereld, o.a. coaches, voetbalvrouwen, hooligans en 
voetbalsterren, wordt met veel absurde humor, op de hak 
genomen. ‘Het fenomeen leent zich er uitstekend voor.’

za 20 mrt
15.00 + 19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

musical meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Pumps & Penalties
de voetbalparodie

Link tussen 
carriere en 
seks zelden 
zo goed 
uitgelegd. 

Op de foto: vlnr Rutger de Bekker, Maaike

Martens, Jolanda vd Berg, Birgit Schuurman,

Rein Hofman, Eva Poppink, Han Oldings en

Juneoer Mers.
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“Hier bij ons kun je uitzoeken en testen of je een debat 
of een rockbandje leuk vindt. En daarna, als je je wilt 
verdiepen, ga je naar het theater. Noem het bij ons 
instapcultuur”, oppert Dennis Kaatman, één van de 
eigenaren van studentencafé Het Vliegende Paard. Hij 
moet lachen. “Of cultuur voor Dummies.” Een interview 
over zijn missie om studenten aan ‘de cultuur’ te krijgen. 

Zijn lach heeft een serieuze ondertoon. Want hij betwij-
felt of je studenten überhaupt wel naar het theater krijgt. 
Hij draait het liever om. “Ik denk dat het theater eruit 
moet. Breng cultuur naar de student. Sla die brug met 
pop up-voorstellingen of laat Herman Finkers of Guus 
Meeuwis voorafgaand aan een voorstelling even bij ons 
langskomen. In die hoek zat ik meer te denken.” 

Een goedkope hap en een songwriter 
versterken elkaar
“We hebben eigenlijk vier pijlers”, legt hij uit. Iedere 
avond is het hier feest. Ik denk dat er wekelijks zo’n 
tweeduizend studenten hier naar toe komen. Daarnaast 
faciliteren we tien studentenverenigingen, we houden 
een cultureel programma in de benen en als we bieden 
ook nog een betaalbare hap eten aan. Het is toch mooi 
dat ze met een bord eten op schoot in aanraking komen 
met een singer songwriter. Dat versterkt elkaar.”

Niet echt veel cultuur gesnoven
Wekelijks houdt hij debat -en filmavonden, jamsessies, 
stand up-comedy of heeft hij sprekers en  bandjes 
over de vloer. “Hier komen ze vaak voor het eerst in 
aanraking met cultuur. Ze zijn allemaal rond de twintig 
en komen net onder de vleugels van pa en ma vandaan 

en generaliserend gezegd hebben ze nog niet echt veel 
cultuur gesnoven.” Dat hij ze kan laten proeven vindt hij 
mooi,  maar die vermaledijde stap naar het theater.

Een tientje betekent vier bier
Dennis weet natuurlijk van de regeling voor studenten. 
Voor een tientje naar het theater. “Dat is vier bier hè, 
of een week eten. En voor dat tientje kopen ze ook 
een kaartje voor een dancefeest in Hedon. Oh, en 
ze moeten ook nog sparen voor dat festivalkaartje. 
Kortgezegd; Ze kunnen dat tientje maar één keer 
uitgeven.”

Vorming culturele volwassenheid begint 
bij Het Paard
“Weet je wat mooi zou zijn?”, vervolgt hij. “Hier bij 
ons kun je uitzoeken en testen of je een debat of 

een rockbandje leuk vindt. En daarna, als je je wilt 
verdiepen, ga je naar het theater. Noem het instapcul-
tuur.” Hij lacht. “Of cultuur voor dummies.” Hij denkt er 
nog eens over na. “Hier ontdekken ze. Ze kotsen een 
keer van te veel bier. Dat herkent iedereen. Ze zoenen 
hier voor het eerst, ze zien een bandje en uit al die 
ervaringen wordt volwassenheid gevormd. Mooi toch 
hoe dat werkt? Daarin kunnen wij als studentencafé en 
Zwolse theaters elkaar vast nog meer vinden.”   

Cultuur voor 
Dummies of hoe 
je de student 
aan ‘de cultuur’ 
krijgt 
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Het Noord Nederlands Toneel (NNT) staat aan de 
vooravond van verreweg de meest omvangrijke 
theaterproductie van het gezelschap ooit: Borgen. 
Ruim twee jaar wordt er al gewerkt aan deze 
nieuwe theatervorm die de formule van het serie 
kijken naar de schouwburgen brengt.

In een 10 uur durend event mèt diner verandert de 
schouwburg in het decor van Borgen. Hier waan 
je je letterlijk in de tv-serie waar 14 afleveringen 
zich rondom je afspelen; zowel binnen als buiten 
de zaal.  

za 26 + zo 27 mrt
13.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

toneel meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

BORGEN
Noord Nederlands Toneel

Een tien 
uur durende 
Borgen-
estafette 
op toneel 
met diner.

uniek totaaltheater

• Met Malou Gorter, Renée 
   Soutendijk, Peter Vandemeule- 
   broucke en Anna Drijver in de
   hoofdrollen.
• Ongekend populaire tv-serie op  
   de planken
• Wereldprimeur voor Nederlands  
   gezelschap
• In slechts 12 theaters te zien
• Een ongekend grote cast van 
   ruim dertig acteurs
• Live muziek van de Eef van Breen  
   Group
• Ruim 20 figuranten mee, waaronder  
   voormalig Heineken CEO Anthony   
   Ruys
• Exclusief culinair concept door  
   Chef-kok Adam Price
• Borgen won in 2010 de Prix Italia  
   en in 2012 de BAFTA Award voor  
   beste internationale televisiedrama

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van 
Borgen op www.nnt.nl en blijf op de 
hoogte van alles wat er (achter de 
schermen) gebeurt. 

Ola Mafaalani, 
artistiek directeur NNT:

“Mijn fantasie word 
werkelijkheid. 
We vinden samen 
een geheel nieuw 
genre uit in het 
theater!”
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ZWOLLE - “Ja”, zegt 
de directeur van Van 
Wijhe Verf BV volmon-
dig. “Mijn sociale leven 
lijdt onder mijn werk als 
je het vergelijkt met dat 
van mijn vriendinnen 
bijvoorbeeld. Maar een 
buitenstaander zal het 
woord lijden eerder 

gebruiken dan ik. Ik zie het eigenlijk niet zo.” Tot zover 
de overeenkomsten tussen hoofdrolspeelster Birgitte 
Nyborg uit de hitserie Borgen en de directeur van het 
Zwolse verfbedrijf.

‘Mijn mond zakte open’ 
Uiteraard heeft ze Borgen gezien. Fascinerend vond 
ze wat er op het pad van Birgitte Nyborg kwam toen 

ze premier van Denemarken werd. “Ik werd getipt door 
mijn ouders. Die zaten in de Scandinavische series. 
Ik kreeg het eerste deel van ze cadeau. Het was echt 
fascinerend. Mijn mond zakte open. Hoe politiek wordt 
bedreven. Die slangenkuil, dat handjeklap en die achter-
kamertjespolitiek. En zij kwam erachter en moest ermee 
omgaan. Maar ik zie het wel als theater hoor.”

Onvoorspelbare is zwaar en aantrekkelijk
Nyborg heeft het in de serie en straks in het toneelstuk 
zwaar met slangenkuil en het gebrek aan aandacht voor 
het thuisfront. Twee onderwerpen die Marlies - geen 
politieke ambities, ongetrouwd en geen kinderen - niet 
herkent. Maar wat herkende ze als ‘powervrouw’ wel? 
Wat vindt zij het zwaarst aan haar werk? De Zakenvrouw 
van het Jaar 2010 moet even nadenken. “Wat is zwaar 
aan mijn werk? Pffff. Wat ik doe hoort erbij. Je kunt niet 
alles plannen. Soms moet je veel besluiten nemen. 

Je moet handelen. Misschien is het onvoorspelbare wel 
het zware, maar aan de andere kant is dat ook weer het 
aantrekkelijke.”

Werk komt voor Borgen
Marlies denkt na over de vraag of ze naar het toneeltuk 
Borgen gaat. Tien uur lang spannend toneel inclusief 
diner. “Ik kan wel ja zeggen, maar het kan kort van te 
voren een nee worden. Zo werkt het. Mijn assistente 
zegt dat ik veel te veel in de agenda heb staan. 
Misschien heeft ze wel gelijk. Ik zie een agenda als een 
levend iets, het verandert per dag.” Ze lacht. “ De kans 
is dus fifty fifty dat ik ga.”

Echt 
fascinerend, 
mijn mond 
zakte open’.

Zakenvrouw van het jaar 2010 Marlies van 
Wijhe over powervrouw Birgitte Nyborg: 

“Ik herkende zoveel: dat alles wat je 
met je gezin doet, wordt onderbroken 
door telefoontjes.”
- Femke Halsema, oud-politica: de Volkskrant

“Borgen laat zien hoe onmenselijk 
hard de politiek soms is.” 
- Kay van de Linde, persstrateeg Volkskrant

’

Wijzonol is sponsor van Zwolse theaters, 
namelijk naamsponsor van de Wijzonol 
Foyer in Theater de Spiegel. 
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Lenette van Dongen
Tegenwind | reprise

Na dertig jaar lust en last, mode en meningen, gezellige 
drukte en onverdraagzaamheid verlaat Lenette huis en 
haard in de Grote Stad om in een Dorp dicht bij Zee 
haar rust te vinden. Terug naar de Natuur. Maar is de 
natuur wel die beloofde rustbrenger…? Vindt ze haar 
ZEN? Of houdt ze haar ZODEMIETER OP?
Cabaretière, presentatrice, zangeres en multitalent 
Lenette van Dongen laat in haar tiende voorstelling 
Tegenwind als geen ander de zaal met fenomenale 
zelfspot meegenieten van haar zoektocht.

wo 30 mrt
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

cabaret meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Publieksrecensent Tegenwind
Door: Pien Bos uit Zwolle
Gezien: Try-out in de Stadsgehoorzaal Kampen 
op 27-01-16

Fladderige humor

Ondanks het warme nest waaruit cabaretière Lenette 
van Dongen komt, is het haar allemaal niet ‘aan 
komen waaien’ in het leven. In haar nieuwe voorstelling 
‘Tegenwind’ zegt ze geen zin meer te hebben in 
optreden, maar in gesprek te willen. We worden als 
publiek overstelpt met vragen, waardoor de sfeer wat 
geknepen wordt. Wanneer ze loslaat, wordt de voor-
stelling meer ontspannen.

De titel ‘Tegenwind’ is niet helemaal op zijn plaats. 
Het is meer een voorstelling over thuiskomen. Althans, 
zo komt het op mij over tijdens deze try-out. Ze is blij 
met haar verhuizing, haar nieuwe leven. Het lijkt haar 
voor de wind te gaan. 

De titel mag daarom meer worden uitgediept, want 
ik ben de rode draad van het verhaal regelmatig kwijt. 
Van de hak op de tak springend, zoekt ze naar wat 
werkt en wat niet. Zo gaat ze van een lied over vriend-
schap naar tuinieren. Van bucketlist naar fuck-it list. 
Van yogastudio Plomp (met een docente op crocs), 
naar een prachtig lied van een immigrant.  

Het publiek maakt het niet veel uit. Zij houden van 
Lenette. Precies zoals ze is, fladderend. Ze lachen, 
klappen en zingen mee met ‘Doris’ en de evergreen 
‘Breng eens een zonnetje…’. Mij lukt dat niet zo goed, 
ik ben één van de jongere mensen in de zaal. Maar haar 
imitaties van een steenslijper, de kliko en een gaslampje 
maken me blij.

Op haar sterkst is ze wanneer ze een presentatie 
‘how to clean your window’ geeft. ‘Een emmer van de 
Blokker? Donder toch op!’ Ze neemt geen halve maat- 
regelen en voorziet zich van de duurste spullen om haar 
huis aan kant te krijgen. Muziek, licht, alles werkt mee 
en ze schittert op het podium.
Hou je van Lenette? Ga er heen, dan heb je een leuke 
avond. Tegen de tijd dat ze in Zwolle speelt zit het wel 
goed met die rode draad.
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Na drie 
uitverkochte 
try-outs bij 
ons in het 
Papenstraat-
theater, keert 
Lenette van 
Dongen nu 
terug in 
Theater de 
Spiegel! 
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maart

 di 01/03  • New Masters on Tour / Ode aan geboortegrond / kamermuziek 
 wo 02/03  • Lelijk 1dje 6+ / Theater Sonnevanck / jeugd en familie 
 vr 04/03  •  Leo Blokhuis & Ricky Koole / New Orleans / muziek 
 za 05/03  •  Alice in Wonderland 8+ / MAAS theater en dans / jeugd en familie 
 za 05/03  •  Sarahs Passion / Silbersee & Ragazze kwartet 
 zo 06/03   • Zondagochtendconcert / ArtEZ studenten klassiek / klassiek 
 zo 06/03   •  10 x Daan = Moed! 4+ / Krijt / jeugd & familie 
 zo 06/03   • Anneke van Giersbergen feat. de IJslandse band Árstíðir / Verloren verleden / muziek
 di 08/03   • Lunchconcert / i.s.m. ArtEZ / muziek
 di 08/03   • Simon Keizer / Ik & Simon / muziek 
 wo 09/03   • Een coming of age voor bejaarden / Berg&Bos / toneel 
 do 10/03  •  Jandino Asporaat / Hoe Dan Ook / cabaret
 do 10/03   • Johan Goossens / Daglicht / cabaret 
 vr 11/03  •  Boudewijn de Groot / Achter Glas / muziek 
 vr 11/03   • R&B gaat Rock&Roll: Dany Lademacher’s Wild Romance / HESZ & Zwolse theaters 

    presenteren kick off R&B Night / muziek
 vr 11/03   •  Theo Maassen | try out / VANKWAADTOTERGER / cabaret   uitverkocht 

 za 12/03  •  inleiding bij NDT2 
 za 12/03  •  Nederlands Danstheater 2 / Straight around / dans 
 zo 13/03   • Dominic Seldis / kamermuziek
 zo 13/03  •  Bonte avond in Sesamstraat 2+ / Sesamstraat Theater / jeugd & familie 
 zo 13/03   • Jazz Art Orchestra / 10 jaar! Met Eric Vloeimans & Fay Claassen / jazz 
 wo 16/03  •  De gelaarsde poes 8+ / RO Theater / jeugd en familie
 vr 18/03  •  Cinderella / Oekraïens Staats Opera & Ballet en Ballet Theater / dans 
 vr 18/03   •  Cappella Amsterdam en Het Orkest van de 18e Eeuw / kamermuziek 
 za 19/03   • Snowden / bloedstollende thriller met Egbert-Jan Weeber e.a. / toneel 
 za 19/03  •  Jon van Eerd / Harrie Babba / toneel 
 za 19/03   •  African Mama`s / Graceland: De muziek en het verhaal / muziek 
 za 19/03   • Gé Reinders solo / Een Man, een paar gitaren en een vleugel / muziek 
 zo 20/03   • Lilian Vieira / Brasil Beyond de Bundas / muziek 
 zo 20/03   • Dirk Scheele 2+ / Lekker weertje, Dikkie Dik! / jeugd & familie 
 zo 20/03  •  Pumps en Penalties / de voetbalparodie / musical 
 zo 20/03   • Dirk Scheele 2+ / Lekker weertje, Dikkie Dik! / jeugd en familie 
 zo 20/03  •  Pumps en Penalties / de voetbalparodie / musical
 di 22/03   • Lunchconcert / i.s.m. ArtEZ / muziek
 wo 23/03   •  Mattheus Passion / klassiek 
 wo 23/03  •  Racoon / muziek   uitverkocht 

 wo 23/03   • Closer / Reinout Scholten van Aschat, Sarah Jonker e.a. / toneel
 do  24/03   • Vrijdag & Sandifort / Löyly / cabaret
 do 24/03  •  Javier Guzman / Absurd Verlicht / cabaret
 do  24/03   • Kerst in Paramaribo | geen kerstvoorstelling / Het Volksoperahuis / toneel 
 vr  25/03   • Koning Arthur 8+ / Theater Terra / jeugd & familie 
 vr  25/03   • Jens van Daele’s Burning Bridges / Over Onze Vader / dans 
 za  26/03  •  Borgen / NNT brengt verslavend seriegevoel naar het theater / toneel 
 za  26/03   • O’Dreams / Irish Ways and Irish Laws / muziek 
 zo  27/03   • Raad eens hoeveel ik van je hou 4+ / Theater Terra / jeugd & familie 
 zo  27/03  •  Borgen / NNT brengt verslavend seriegevoel naar het theater / toneel 
 zo  27/03   • Thomas Beijer en Lucas van Woerkum / Oog & oorstrelend pianorecital / kamermuziek
 di  29/03  •  Piaf, de musical / Els de Schepper als Edith Piaf / musical
 di  29/03  • Ronald Goedemondt / cabaret   uitverkocht 

 di  29/03 • Lucas de Man / De Man door Europa / theatercollege 
 wo  30/03  • Paskal Jakobsen / muziek 
 wo  30/03  •  Lenette van Dongen / Tegenwind / cabaret 
 do  31/03   • Heimat 2 / Productiehuis Rotterdam | de Co-producers / toneel • schouwburg odeon  • theater de spiegel                      • goudsteeg                    • extern

april

 vr  01/04  • Heimat 2 / Productiehuis Rotterdam | de Co-producers / toneel 
 za  02/04   •  inleiding bij La Traviata / door Gerard Legeland / inleiding 
 za  02/04   •  La Traviata / Oekraïens Staats Opera en Ballet Theater / opera / grootschalig 
 za  02/04   • Kees Torn & Onno Innemee / Eraf met dat dak! / cabaret 
 zo  03/04   • Zondagochtendconcert / ArtEZ studenten klassieke muziek / klassiek 
 zo  03/04   •  Toeti Froeti 3+ / Valentijn productiehuis / jeugd & familie 
 zo  03/04  • Het Britten Jeugd Strijkorkest / Springtime! 
 zo  03/04   • Hans Aarsman / Zelf Weten / theatercollege 
 ma 04/04  • Peer Gynt / De Vuurvogel & Theater Gnaffel / muziek
 di  05/04   •  Stef Bos en band | 25 jarig jubileum / Een sprong in de tijd / muziek 
 di  05/04   •  Saskia Coolen / De blokfluit uit de slotgracht / kamermuziek 
 wo  06/04   •  Chakra`s & Chardonnay / Komisch gevecht tussen spiritualiteit en ijdelheid / show 
 wo  06/04   • Nonsens | Vijf hemelse zusters in een goddelijke show! / met Marjolijn Touw, 

    Mariska van Kolck e.a. / musical
 do  07/04   •  Veldhuis & Kemper / Of de gladiolen / cabaret 
 do  07/04  • Ciconia Consort / Oriënt Express / klassiek
 vr  08/04   • De Staat van Verwarring / absurdistische anti-talkshow met Ronald Snijders & 

    Pieter Jouke / cabaret
 za 09/04   • Suske en Wiske De Musical 6+ / De Circusbaron / jeugd & familie
 za  09/04   •  Legendary Albums Live presenteert Stevie Wonders “Songs in the key 

    of life” / muziektheater
 zo  10/04   • Niet huppelen! 5+ / BonteHond/Raaijmakers en Geerlings /STIP / jeugd & familie
 di  12/04   • Lunchconcert / i.s.m. ArtEZ / muziek
 di  12/04   •  Het Nationale Ballet / Hans van Manen Gold / dans
 wo  13/04   • Ali B / Je suis Ali / cabaret   uitverkocht 

 wo  13/04   •  Het Nationale Ballet / Hans van Manen Gold / dans 
 vr  15/04   •  Nederlands Kamerkoor / De Mis van Martin o.l.v. Peter Dijkstra / kamermuziek
 vr  15/04  • Zwols Symfonie Orkest en Deventer koor Euterpe / Mis in C
 za  16/04  • Melodysingers / Muziek van alle tijden / muziek 
 zo  17/04   • TUTU 6+ / Lichtbende / jeugd & familie
 zo  17/04   • Sophia Wezer als Billie Holliday / Addicted to Blues / muziektheater 
 di  19/04   • Ik speel geen Medea / Magne van de Berg / Rudolphi Producties / toneel 
 wo  20/04   •  De Tweeling / De musical naar het boek van Tessa de Loo / musical 
 wo  20/04   • Het Zuidelijk Toneel / Macbeth / toneel
 wo  20/04   • A House in Asia / Een visuele reconstructie in het huis van Bin Laden / special 
 do  21/04   • Adriaan van Dis & Olga Zuiderhoek / Ik kom terug  
 do  21/04   •  De Tweeling / De musical naar het boek van Tessa de Loo / musical 
 do  21/04   • Nobody Home / Soms moet je toneelspelen om te overleven / toneel  
 vr  22/04   •  De Tweeling / De musical naar het boek van Tessa de Loo / musical
 za  23/04   •  De Tweeling / De musical naar het boek van Tessa de Loo / musical
 za  23/04   •  De Tweeling / De musical naar het boek van Tessa de Loo / musical
 zo  24/04   •  De Tweeling / De musical naar het boek van Tessa de Loo / musical
 zo  24/04   • Dekbed 4+ / Project Sally / jeugd & familie 
 ma  25/04   •  De Mexicaanse Hond | Orkater | Toneelhuis / De gelukzalige | de nieuwe Alex 

    van Warmerdam / toneel
 di  26/04   • Lunchconcert / i.s.m. ArtEZ / muziek 
 do  28/04   • Mister and Mississippi / For Us To Remember / muziek
 vr  29/04   • Het Groot Niet Te Vermijden / Shave, Rattle and Roll / show 
 vr  29/04   •  Jekkers & Jeroen / Als we zo vrij mogen zijn / cabaret 
 za  30/04   • Lulu | Toneelgroep Oostpool / Monstertragedie van Frank Wedekind / toneel
 za  30/04  • Simone! / Simone Kleinsma / theaterportret 
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“Laat zien wat je in je hebt en vergeet ook niet te 
applaudisseren voor een ander.” Het is voor Thomas 
Klaphake dé boodschap die hij meekrijgt vanuit huis. 
Daarom steunt hij jong (en oud) talent. Zowel privé als 
liefhebber en bestuurslid Kameroperahuis- en zakelijk, 
als directeur van De Eenhoorn, koffiebrander en thee-
pakker in Kampen.  

Op een dinsdagmiddag geeft fluitist João Ramos Marta 
een miniconcertje weg aan tafel. De ogen van Thomas 
gaan dicht, hij neemt een slokje van zijn koffie en hij  
is echt even weg. Dat is wat muziek met hem doet.  
Hij probeert het onder woorden te brengen maar het 
lukt slechts te dele. “Ik wandel op zondagochtend 
wel eens door het bos. Maar na een paar uur word ik 

onrustig. Het klinkt misschien gek, maar ik moet muziek 
om me heen hebben.”

Een jong ensemble op het punt van doorbreken
Zijn voorkeur voor muziek heeft weer alles te maken met 
hoe hij is opgevoed. “Wat ik het mooist vind?” Het blijft 
even stil. “Ik denk een jong ensemble dat aan de voor-
avond staat van een doorbraak. Ja, dat geeft mij denk ik 
het meeste plezier om naar te luisteren en om te kijken.”
 
Eerst podium en dan komt de rest vanzelf
Vanuit zijn rol bij het Kameroperahuis weet hij hoe  
moeilijk het is om door te breken. “Talenten moeten 
het lef hebben om grenzen op te zoeken. Niet alleen 
technisch, maar ook muzikaal. Bijvoorbeeld jaren ’90 

ska in een klassieke uitvoering. Door zoiets word ik ook 
uitgedaagd. Ik merk dat veel mensen creatief durven  
en moeten zijn. Dat heeft een tekort aan geld misschien  
wel gebracht. Wie gaat dat betalen is niet de vraag. 
Daar ben ik ook niet bang voor. Als je talent maar een 
podium biedt, dan komt kwaliteit vanzelf en dan willen 
mensen echt wel betalen.”

Twee bedrijven die iets bijzonders maken
Om jong talent een kans te geven heeft Klaphake  
bijvoorbeeld vorig jaar een moederdag- en een kerst-
concert mede mogelijk gemaakt. Niet door het storten 
van geld, maar door een flink aantal kaartjes te kopen  
en door verbindingen te leggen tussen ArtEZ Conser- 
vatorium en de Zwolse theaters. “Het hoeft niet altijd  

om geld te gaan”, weet de directeur van De Eenhoorn.  
“Zo kwam ik ook hier bij Zwolse theaters binnen.  
Kijk, zakelijk vind ik het leuk om koffie en thee te  
schenken, maar in onze eerste bespreking heb ik 
direct op tafel gelegd hoe we elkaar kunnen versterken 
als twee bedrijven die iets bijzonders maken.”

www.eenhoorn.eu

Laat zien 
wat je in 
je hebt en 
vergeet niet 
te applaudis-
seren voor 
een ander’

’

In Café Foyé drinkt u koffie 
en thee van de Eenhoorn. 
En onze medewerkers 
krijgen ook de Eenhoorn 
barista cursus!
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In 2013 brachten vijf jonge theatermakers het 
geprezen en goede bezochte ‘Heimat’ naar het 
theater. “Laat je door deze voorstelling omhelzen”, 
schreef de Theaterkrant en gaf vijf sterren. 
Met Heimat 2 wordt Heimat een reeks waarvoor 
de jonge makers op zoek gaan naar hun wortels – 
hun historische, biologische, ideologische en 
persoonlijke wortels. Niet vanuit nostalgische 
gevoelens, maar omdat ze ervan overtuigd zijn 
dat als je het heden wilt begrijpen en grip wilt 
krijgen op de toekomst, je de antwoorden vindt in 
het verleden. Niet voor niets beginnen bijna alle 
godsdiensten en alle isme’s met een scheppings-
verhaal. De makers van Heimat stellen zichzelf de 
vraag: wat is ons scheppingsverhaal? En: moet 
daar geen alternatief voor komen?

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“Even wat achtergrond. 
Dit jaar zijn we toegetreden 
tot de ‘Coproducers’. 
Een club van theaters die 
makers willen helpen om de 
volgende stap te zetten in 
hun ontwikkeling. We merk-
ten dat veel jonge makers 
na hun eerste productie  
tussen wal en schip raakten. 
Dat was ook het geval bij 
Heimat I. 
En dat terwijl de recensies 
en reacties lyrisch waren. 
Door onze bundeling leggen 
we samen met de makers de 
basis voor een haalbare tour-
nee en dus een volgende stap 
in de ontwikkeling van deze 
toppers.”  

do 31 mrt - vr 01 apr
20.30 uur

toneel meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Heimat II
Productiehuis Rotterdam

‘Laat je 
door deze 
voorstelling 
omhelzen’

Lees meer over Heimat II 
op zwolsetheaters.nl

schouwburg odeon
dommerholtzaal



28

La Traviata | Charkov Opera
Oekraïens Staats Opera en Ballet Theater

za 02 apr
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

opera meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Opera in drie bedrijven van de Italiaanse grootmeester 
Verdi, over het leven van de begeerde ‘courtisane’ 
Violetta. Ze leeft er aardig op los, totdat ze de roman-
tische Parijse dichter Alfredo leert kennen. Ze wordt 
voor het eerst écht verliefd en samen proberen ze op 
het platteland een rustig leven op te bouwen. Haar 
vader ziet geen heil in hun relatie en gebiedt Violetta 
de relatie te verbreken. Dat doet ze en ze pakt haar 
oude, losbandige leven weer op, maar wordt geveld 
door tuberculose. Pas op haar sterfbed worden de 
twee herenigd.

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“Veel mensen zullen grote  
delen mee kunnen neuriën. 
La Traviata hoort tot het ijzeren 
repertoire. Opera heeft in Zwolle 
een slag gemaakt. Er zijn 
opmerkelijk veel jongeren. 
Ik denk dat het komt doordat 
het appelleert aan totaaltheater. 
Het is live, een groot orkest, veel 
mensen op toneel. La Traviata 
staat als een huis.” 

‘Kijk eens 
op YouTube 
en verbaas 
jezelf over 
hoeveel je 
mee kunt 
neuriën’

29

Prima te volgen

La Traviata wordt in klassieke uit-
voering gebracht door het Oekraïns 
Staats Opera en Ballettheater, gezon-
gen in het Italiaans, met boventiteling 
in het Nederlands. Wel zo makkelijk!

Op zwolsetheaters.nl hebben we 
als opwarmertje een aantal filmpjes 
gezet van La Traviata. 
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Docent Coen ten Berge van het Deltion College is er 
eerlijk over. Hij had het echt wel even moeilijk op het 
moment dat hij iedereen bedankte op het podium. 
Een reis van een half jaar met zijn studenten en collega 
Gertrude Brijder zit er weer op. “Deze voorstelling moet 
je grijpen. En als dat dan lukt, dan grijpt mij dat ook”, 
erkent hij zijn ontlading na drie avonden Hamlet Inc.. 
“Maar het was ook de vermoeidheid die meespeelde 
hoor”, lacht hij. “Het is zo’n ongelooflijk intensief 
proces.”

Op maandagavond na drie voorstellingsavonden kunnen 
ze terugkijken op wederom een geslaagde versie van 
Students on Stage. De Dommerholtzaal in Schouwburg 
Odeon stroomt leeg, de felicitaties gaan over en weer 
en een biertje is verdiend. De acteurs vliegen uit en de 
twee docenten ploffen maar wat graag even op de bank 
in Café Foyé. Ondanks de vermoeidheid, zitten de twee 
‘hoog in de energie.’ Het zal komen door de ontlading.

‘Wie ben je en wat zeg je eigenlijk?’
Gertrude wist dat de reis intensief zou worden toen ze 
besloot voor een moderne versie van Hamlet te gaan. 
“Het is natuurlijk ook een intens stuk”, begint Gertrude. 
Coen vult aan. “We hebben ook wel eens luchtigere 
stukken gespeeld, dan is de ontlading ook anders.” 
Gertrude op haar beurt: “We wisten dat als we dit 
zouden doen we bijvoorbeeld hard moesten werken 
aan tekstbegrip, personageontwikkeling en drama- 
turgie. Maar echt, ze hebben allemaal een topprestatie 
geleverd.” 

Een echt theater maakt het professioneler 
Dertien studenten van de opleiding Artiest spelen 
mee, maar ook de techniek, de muziek, de flyer, en het 
scheuren van de kaartjes aan toe wordt gedaan door 
studenten van Deltion. Een aantal keren per jaar is de 
Dommerholtzaal het exclusieve domein voor studenten 
van Deltion of Landstede. De keuze tussen het theater-

tje op Deltion of de Dommerholtzaal is niet moeilijk. 
“Dit is echter. Dit heeft een meerwaarde voor de 
studenten. Je bent echt in een professionele omgeving”, 
aldus Coen.

Gertrude regisseert en Coen is de productieleider. 
Voor de rest doen de studenten alles zelf. Ze zijn trots 
op iedereen. En vragen naar de beste acteur levert het 
volgende diplomatieke antwoord op. “Het is heel simpel. 
We willen ze allemaal verder brengen. En ieder op zijn of 
haar niveau. Dat is onze taak”, sluit Coen voldaan af.

Emoties komen los 
na drie avonden 
Students on Stage

Jong talent aan het werk zien?

Op maandag 7 en 14 maart is de volgende 
Students on Stage. Dan is Song & Dance 
Academie/Landstede MBO aan de beurt. 
Houd www.zwolsetheaters.nl in de gaten 
voor de kaartverkoop. Op 7, 8 en 9 juni is 
de volgende Students on Stage van Deltion 
College.

Bij Students on Stage krijgen studenten 
van Deltion en Landstede de mogelijkheid 
om op een professioneel podium 
te schitteren. Zwolse theaters stelt 
een professionele werkomgeving 
en technicus ter beschikking die de 
studenten begeleidt tijdens de 
montage en tijdens de voorstellingen 
in het theater. 
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Het Britten Jeugd Strijkorkest
Springtime!

De lente breekt aan, het eerste groen breekt door de 
sneeuw. In het Rusland van Tolstoi en Anna Karenina 
componeert Tsjaikovski zijn serenade voor strijkers 
en Borodin zijn Scherzo. Laat u meevoeren naar de 
wijde toendra’s en de paleizen van St. Petersburg. Het 
Britten Jeugd Strijkorkest biedt jonge talentvolle strijkers 
uit Oost Nederland de kans hun muzikale talenten op 
niveau te ontwikkelen. Het orkest staat onder leiding van 
dirigent Loes Visser en er wordt nauw samengewerkt 
met het ArtEZ Conservatorium in Zwolle waar wekelijks 
wordt gerepeteerd.

zo 03 apr
15.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

klassiek meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Gratis naar Britten 
Vioolconcours op 
12 en 13 maart

In het ArtEZ Conservatorium in Zwolle wordt 
op 12 en 13 maart het jaarlijkse Britten Viool-
concours gehouden. De winnaars mogen 
onder meer als solist optreden met het 
Britten Jeugd Strijkorkest. De toegang tot 
het concours is gratis.

Hartverwarmende 
woorden van een fan:

“Het Britten Jeugd Strijkorkest leerde ik bij 
toeval kennen bij een benefit concert van de 
Rotary Zwolle-IJsselland. Vele mensen zullen 
bij een jeugdorkest de gedachte hebben die ik 
in eerste instantie ook had: wat leuk dat jonge 
mensen samenspelen op klassieke instrumen-
ten, maar verwacht geen sublieme kwaliteit van 
jongelui in deze opleidingsfase. Het schaam-
rood schiet me opnieuw naar de wangen als ik 
me dit weer herinner, want niets is minder waar. 

De dirigent, Loes Visser, richtte dit orkest in 
2007 op om jonge strijkers orkest- en podiu-
mervaring te laten opdoen. Ze leidt dit orkest 
met tomeloze passie, die ze onverdeeld op haar 
pupillen weet over te brengen. Zelden heb ik 
zulke gepassioneerde musici bijeen gezien! 
De vreugde spat er vanaf. Daarbovenop komt 
dat de kwaliteit van hun uitvoeringen en hun 
CD-opnames onverminderd hoog is. Een bewijs 
daarvan is dat zij in 2014 de 1e prijs hebben  
gewonnen in het prestigieuze Summa Cum 
Laude Festival in Wenen. Ze speelden hun 
“winnaarsconcert” in de gouden zaal van de 
Muziekverein!

Inmiddels bezit ik al hun CD’s, die door de pers 
onverminderd positief zijn ontvangen. Het BJSO 
gaf diverse uitvoeringen met bekende musici 
als violiste Liza Ferschtman, pianist Daniel 
Wayenberg, cellist Gavriel Lipkind, sopraan 
Bernadette Astari en violiste Carla Leurs. Een 
aantal hiervan soleren ook op hun CD’s. Carla 
Leurs zal ook dit concert met hen optreden, 
waar ik erg naar uit zie!

Daarnaast is het orkest ook te boeken voor 
particulieren, wat ik gedaan heb ter gelegen-
heid van mijn 60e verjaardag op een door mij 
gekozen locatie. Het programma heb ik met de 
dirigent kunnen samenstellen en het concert 
was een doorslaand succes! Al mijn gasten 
spreken er nu nog over en zijn allemaal ook 
fan geworden van het BJSO.

Ik ben er zeker van dat u na dit concert ook 
toetreedt tot de schare fans van het BJSO!”

Elly Roodenburg uit Zwolle
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Dans is een gevoel, een universele taal die iedereen 
verstaat. Dans raakt. In de week van 11 t/m 16 april 
staat Zwolse theaters volledig in het teken van dans. 
Van Internationale voorstellingen tot gezelschappen 
van eigen bodem en van grootse producties tot kleine 
pareltjes. Bij Zwolse theaters moet u zijn!

Stella van Leeuwen
Programmeur Zwolse theaters

“Wat u kunt verwachten tijdens 
ons festival? O.a. een workshop 
van Schwalbe, gebaseerd op de 
bejubelde voorstelling MASSA, 
Liefdesverklaring van Fabuleus 
i.s.m. Nicole Beutler, How did I 
die van Davy Pieters, Monchichi 
van de Franse Sebastian Ramirez, 
Het Nationale Ballet met Hans 
van Manen Gold, de Spaanse 
Ana Morales, Young Rising Star 
van de Flamengo met ReciclArte, 
Iván Pérez & Korzo producties 
met Exhausting Space en een 
afterparty op zaterdag met 
flarden uit de voorstelling 
Funkish van ISH.”

LIFT ME UP! 
Internationaal Dansfestival

ma 11 - za 16 apr
diverse tijden

theater de spiegel &
schouwburg odeon

dans meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Zet alvast een dikke streep in de 
agenda met de letters D-A-N-S en 
houd onze website in de gaten! 

11 - 16 april
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Van oudsher is het voorjaar het moment voor de grote 
schoonmaak. Maar hoe pak je dat aan bij een bijzonder 
gebouw als De Spiegel? Even op zaterdagmiddag de 
ramen lappen is er niet bij. En die mooie koepel is niet 
echt schoon te maken vanaf een keukentrapje. 
“Zo’n koepel heb je nergens anders. Daar moet je op 
inspelen en slim zijn”, weet glazenwasser Felix Maatman 
inmiddels. 

Gewichtschijven van de fitness
Het geheim zit hem in de gewichtschijven die hij nor-
maal voor zijn fitnessoefeningen gebruikt. De schijven 

bevestigt de 25-jarige Felix op de borstels en die zitten 
weer vast aan een stevig klimtouw. Langs het touw 
loopt een waterslang. “En dan laat je de boel rustig naar 
beneden zakken. Afspoelen met osmosewater (water in 
zuivere vorm red.) en klaar”, klinkt het nuchter. “Je moet 
gewoon een beetje creatief zijn. Het werkt prima. En zo 
scheelt het ook weer in de kosten voor het theater. 
Een hoogwerker kost toch al gauw duizenden euro’s.”

Met twee man een week bezig
Een paar keer per jaar is de koepel aan de beurt.  
De ramen eens in de paar maanden. “Hoeveel het er 

zijn? Ik heb geen idee. Duizenden, als je de binnenkant 
ook meerekent.” Met twee man is hij een week bezig. 
“Het is wel een van mijn mooiste projecten. Dit maakt 
je nergens anders mee en dat maak het ook zo leuk.”

Begonnen met emmer sop
Vier jaar geleden begon de toen 21-jarige voor zichzelf. 
“Ik wist niks om te doen, dus had ik mijn oude auto 
ingeruild voor een busje en ben ik met een emmer sop 
op pad gegaan. Ik heb mijn bedrijf vanuit het niets 
opgebouwd. Dat geeft een fijn gevoel en ik hoop nog 
lang zo door te mogen gaan. Het gaat mooi zo.”

Ook een 
bijzonder  
gebouw 
als De 
Spiegel 
komt niet 
onder de 
grote 
voorjaars-
schoon-
maak uit

In september Theater De Spiegel 
tien jaar
In september zal Felix zeker nog een keer 
de ramen doen. Speciaal voor het tienjarige 
verjaardagfeestje van De Spiegel. Op 30 
september 2006 opende voormalig Koningin 
Beatrix namelijk het theater. En op feestjes 
moet je er op je paasbest uitzien. 



De Tweeling
Naar de roman van Tessa de Loo

Na het boek en de film is er nu de nieuwe 
Nederlandse musical over het aangrijpende 
verhaal van De Tweeling. De topcast, 
prachtige songs van Ilse DeLange en 
JB Meijers en het indrukwekkende decor 
werden door het publiek gewaardeerd met 
een 9. De Tweeling vertelt het verhaal van 
Lotte en Anna. 
Zij worden op jonge leeftijd van elkaar 
gescheiden en groeien op in twee totaal 
verschillende werelden, Lotte in Nederland 
en Anna in Duitsland. Door het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog worden 
tegenstellingen alleen maar groter. 
Een strijd tussen het hart en het geweten 
van de zussen is het gevolg.

wo 20 - zo 24 apr
diverse tijden

theater de spiegel
rabozaal

musical meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl
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“Raakt zowel hart als hoofd”
- Theaterkrant.nl 

“De Tweeling is aangrijpend stuk 
over kracht van vergeving”
- Algemeen Dagblad 

“Opmerkelijk hoog niveau”
- NRC 

“Prachtig gezongen en geacteerd”
- Trouw 

William Spaaij 
logeert lekker bij 
zijn ouders als hij 
in De Tweeling in 
Zwolle speelt

De van oorsprong Zwolse musicalster William Spaaij 
woont al jaren in Amsterdam, maar als hij straks vijf 
dagen in Theater De Spiegel te bewonderen is in  
musical De Tweeling, slaapt hij lekker een paar dagen 
bij zijn ouders. “Ik kan er rollend naar toe”, lacht hij.

Waarom moeten we eigenlijk naar De Tweeling?
“Ik ben echt blij dat we in Zwolle staan, want in eerste 
instantie stond Zwolle niet op de tourlijst. Het is goed 
dat zo’n groot verhaal een musical heeft. Zie het als 
een diepe buiging. Het verhaal doet iets met je. En wat 
dacht je van het decor, de cast en de band. Vroeger 
stonden deze grote musicals op een vaste plek, maar 
nu trekken we met vijf trailers door het land. Het is 
toch fijn dat deze grote musicals ook in Zwolle zijn te 
bewonderen.”

En wat doet een bezoeker na de musical? Heb 
je nog een inside tip voor voor een afzakkertje?
“Oei. Na de middelbare school ben ik naar Amster-
dam gegaan, dus het is lang geleden dat ik in Zwolle 
een drankje dronk. Bestaat café De Casteleyn nog 
steeds? Daar kwam ik nog wel eens. Maar er is zoveel 
keuze. Vanaf De Spiegel de brug over en je bent in de 
binnenstad. Wist je trouwens dat er een grapje onder 
artiesten rondgaat over Zwollenaren? Dat ze altijd zo 
snel naar huis gaan. Dan komen de artiesten naar voren  
en dat de bezoekers de jas dan al weer aan hebben. 
Hoop niet dat dat nog steeds zo is. Ga lekker wat 
drinken. Je bent toch uit!”

bijgeboekt!

Theater De Spiegel is als 11e speel-
plaats toegevoegd aan de exclusieve 
tournee van de succesvolle musical 
De Tweeling. En daar zijn we trots op.



In beeld
Junior Company & ISH, september 2015, Theater De Spiegel

Foto: Gijs Dragt 
Dit beeld is onderdeel van een bijzonder boek over Zwolse theaters dat dit jaar verschijnt. 
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praktische info

colofon
Redactie: Willem Boverhof, afdeling Marketing Zwolse theaters
Ontwerp: Viesrood, Zwolle
Drukwerk: Upmeyer Grafimedia, Zwolle
Oplage: 5.000 exemplaren

Deze cultuurgids is een uitgave van Zwolse theaters.

Fotocredits:
Frans Paalman (cover), Noa Verhofstad (Alice in Wonderland), Willem van der Veen (1952), Gijs Dragt (Hans Stroeve, In beeld, Thijs & Lucas Westenberg, 
Keimpe de Jong, Karen White, Iris Haeck), Violaine Chapallaz (Stella van Leeuwen), Leo van Velzen (Pumps & Penalties), Freek van den Bergh (Borgen), 
Alek Bruessing (Lenette van Dongen), Jarno Kraayvanger (Thomas Klaphake, Club Cele), Frans Paalman (Felix Maatman), Casper Koster (William Spaaij).

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

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

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 bij telefonische reserveringen 
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. Bij voorstellingen zonder 
pauze wordt het drankje na afloop geschonken. 

eten en drinken

Café Foyé is het hart van Schouwburg Odeon 
en het middelpunt van alle culturele bedrijvigheid. 
Welkom in onze Culturele Hotspot! Voorafgaand 
aan een film-theaterbezoek kan er gegeten 
worden in Dine Foyé.

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

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



Heb je net je allergrootste vrienden gezien en dan vraagt oma of je even stil wilt zitten voor de foto. 
Noem het een uitdaging, maar het is fotograaf Gijs Dragt gelukt. Lucas (3) en Thijs (6) Westenberg 
vonden Buurman & Buurman geweldig. “De wc vond ik mooi”, zegt Lucas. “Dat die instortte.” Thijs wil 
later timmerman worden. “Dan kan ik net zo geinig worden als Buurman & Buurman”, legt hij uit. Tineke 
en Frans de Greef hadden hun kleinkinderen meegenomen. “We wilden ze verrassen. Nou dat is wel 
gelukt”, lacht ze. “Ik vind het wel belangrijk dat ze cultuur leren kennen in het theater. Thijs, waar ben 
je nog meer geweest?”, vraagt oma. Thijs gooit zijn buurman-pop in de lucht en denkt ondertussen na. 
“Bij de sprookjesprinses”, herinnert hij zich nog. En bij nog iets, maar dat weet hij niet precies meer.

Thijs (6) en Lucas (3) Westenberg uit Zwolle

de bezoeker

Dan kan ik 
net zo geinig 
worden als 
buurman & 
buurman”

“

Thijs wil later timmerman worden.


