
februari

wo 02 feb 20.00 Diederik van Vleuten / Moedig Voorwaarts

vrij 04 feb 20.00 The artists formerly known as Lama’s / Tafkal - What’s in a name!  laatste kaarten 

do 10 feb 20.30 Wouter Monden / Geen Punt   proefdraaien in de paap 

vr 11 feb 20.00 Tim Fransen / De mens en ik   laatste kaarten 

vr 11 feb 20.30 Jeroens Clan / Tere Zieltjes

zo 13 + 14 feb 20.00 Hans Teeuwen / Nou Lekker Dan

wo 16 feb 20.00 SLÄPSTICK (voorheen Wëreldbänd) / The Roaring Twenties

vr 25 feb 20.00 Stefano Keizers / Hans Teeuwen

maart

wo 02 + 03 mrt 19.00 Dag MAMA / Oud worden met Zorg

di 08 mrt 20.00 RUMAG. | Theater-Event / RUMAG. gaat het theater in!

wo 09 mrt 20.00 Marc-Marie Huijbregts / Uitgesproken

wo 16 mrt 20.30 Andre Manuel / SNEU

za 19 mrt 20.00 Helligen Hendrik / Wen d'r mar an

ma 21 + 22 mrt  19.15  Daniël Arends / Thuis praat ik bijna nooit

ma 21 + 22 mrt 21.15 Daniël Arends / God is mijn rechter

do 24 mrt 20.30 Remy Evers / Gewoon Remy   proefdraaien in de paap 

di 29 mrt 20.30 Tall Tales Company / A clockwork orange

wo 30 mrt 20.00 Richard Groenendijk / Voor iedereen beter

april

vrij 01 apr 20.00 Fred van Leer / Leer van Fred Live

za 02 apr 20.00 Patrick Laureij / LIVE | try-out   laatste kaarten 

di 05 apr 20.00 Kasper van der Laan / 1 Kilo | reprise

do 07 apr 20.30 Eva Bos / Leven²    proefdraaien in de paap 

ma 11 apr 20.00 Comedytrain on Tour

di 12 apr 20.00 Roué Verveer / Zo goed als nieuw

wo 13 apr 20.00 Wim Helsen / Niet mijn apen, niet mijn circus

di 19 apr 20.30 Rayen Panday / Focus

mei

di 03 mei 20.00 De Speld Theater

vr 06 mei 20.30 Alex Ploeg / EGO

di 10 mei 20.00 Koefnoen / met Paul Groot, Owen Schumacher e.a.

wo 18 mei 20.00 Nienke Plas / Van de hak op de tak | reprise

wo 18 mei 20.30 Nabil Aoulad Ayad / Absurd

do 19 mei 20.00 Leids Cabaret Festival Finalistentour / Finalistentour 2022

wo 25 mei 20.00 Harrie Jekkers / Achter de Duinen

di 31 mei  20.00 Tineke Schouten / Dubbel

juni

wo 1 juni 20.00 Tineke Schouten / Dubbel

do 02 juni 20.30 Lotte Velvet / Ondergrond | try-out    proefdraaien in de paap 

zo 05 juni 13.30 + 
17.00

Freek Vonk Live On Tour

wo 08 juni 20.00 Paulien Cornelisse / Aanstalten

vr 24 juni 20.00 Veldhuis & Kemper / Houd dat vast

boek nu uw kaarten!
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Een jubileumvoorstelling die de gloriedagen 
van Släpstick even fi jnzinnig als elegant laat 
herleven! Doe uw feestkleding aan, betreed de 
rode loper en wentel uw wederhelft rond op 
de buzzing beat van de dansorkesten! De pers 
over de vorige show 

“De vijf muzikale mannen van de Wëreld-
bänd brengen een ode aan de kunstvorm 
slapstick. En wat doen ze dat magistraal” 
- Trouw 

Daniël Arends treedt twee keer per avond op. 
Hij speelt Thuis praat ik bijna nooit en God is 
mijn rechter. Dit zijn twee verschillende stand 
up comedy-shows van ruim een uur. 
U kan kiezen naar welke u gaat, maar u kunt 
ook naar allebei.

Daniël Arends is een rasechte stand-upper 
met een vlijmscherpe tong en een meesterlijke 
timing.

Voor deze 25ste jubileumshow kan Tineke 
Schouten niet wachten om u weer 
hartelijk te laten lachen om splinternieuwe 
types met hun menselijke tekortkomingen. 
En natuurlijk ontbreken de mooie gevoelige 
liedjes niet zoals Tijd voor een feestje, hoe 
moeilijk kan dat zijn? Vanavond is het leven 
mooi.

Confronterend en grappig, met ontroering als 
onverwachte bonus. 

Dat weten ook de bezoekers van hun laatste 
programma Geloof ons nou maar waarmee 
Veldhuis & Kemper naast volle zalen en 
prachtige recensies ook de nominatie voor de 
belangrijkste cabaretprijs van Nederland ‘de 
Poelifi nario’ in de wacht sleepten. 

SLÄPSTICK (voor-
heen Wëreldbänd) 
The Roaring Twenties

Daniël Arends 
God is mijn rechter 
en
Thuis praat ik bijna nooit

Tineke Schouten 
Dubbel

Veldhuis & Kemper 
Hou dat vast

wo 16 feb 
20.00 uur

ma 21 + di 22 mrt 
19.15 + 21.15 uur

di 31 mei + wo 1 juni 
20.00 uur

vrij 24 juni
20.00 uur
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