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zwolse
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september 2015

“Klassieke 
  muziek is 

  puur yoga.”
     Programmeur Iris Haeck

Uit het archief: 

“Herinnert u zich die 
enorme muur nog 

voor Odeon? Het leek 
wel Oost-Berlijn.”

“Wat zou ik 
graag een dagje 

Kamagurka 
willen zijn.”

Programmeur Keimpe de Jong

Steeds minder in de 
touwen hangen, een 

traditie verdwijnt 
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Deze cultuurgids is een uitgave van Zwolse theaters.

Fotocredits: Gijs Dragt (portretten Keimpe, Karen, Iris, Tine, Hermine), Violaine Chapallaz (portret Stella), Marloes 
Bosch (Aïrto), Leo van Velzen (Huub Stapel), Fenna van der Vliet (Narnia), Walter Kallenbach (André Kuipers), 
Gravue (Theater Gnaffel), Sanne Peper (Toneelgroep Oostpool), Johan Jacobs (Kamagurka), Kurt van der Elst 
(Solness), Sarah Wijzenbeek (New Masters on Tour).

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

ik zoek, ik vind

Over een voorstelling raak je niet uitgepraat. Ik niet 
althans. Wat de één prachtig vindt, vindt de ander 
tenenkrommend. De één verlaat opgeruimd de zaal, 
de ander gaat met stof tot nadenken naar huis.
U - het publiek - vindt iets van de voorstelling, de 
maker zelf heeft een mening en de pers steekt die 
ook niet onder stoelen of banken. Een selectie van 
die meningen en emoties hebben we in deze eerste 
cultuurgids per voorstelling gebundeld. Zodat u de 
juiste voorstelling vindt.

Ook bevat deze gids ons verhaal. Want waarom 
halen wij juist déze voorstellingen naar Zwolle? 
Iris Haeck (klassiek), Karen White (jeugd en familie), 
Stella van Leeuwen (dans) en ik zoeken, vinden en 
vinden er iets van. Soms geloven wij in een 
voorstelling, soms vraagt u er massaal om. 
Onze afwegingen zijn legio. En daarover gaan 
wij ook graag met u in gesprek. U kunt ons bereiken 
via programmering@zwolsetheaters.nl. Komt u 
liever langs voor een kopje koffie? Dat is ook prima, 
dan maken we een afspraak.

In deze gids vindt u onafhankelijke voorstellings-
informatie, interviews en artikelen. We laten 
bezoekers aan het woord en we nemen u mee 
achter de schermen. Wij zijn meer dan alleen 
een podium en dat delen wij graag met u. 

Namens het team van Zwolse theaters,

Keimpe de Jong
Programmeur

onze programmeurs

Keimpe de Jong
Programmeur

Karen White
Programmeur jeugd & 
familievoorstellingen

Iris Haeck
Programmeur klassieke 
muziek

Stella van Leeuwen
Programmeur dans

De programmeur vindt… De pers vindt… De bezoeker vindt… De maker vindt... 

Uit de Dikke van Dale: 

Vin·den (vond, heeft gevonden) 
1. toevallig of door zoeken iets aantreffen 
2. van mening zijn; oordelen 

3. uitdenken, bedenken
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Van 3 t/m 6 september 2015 vindt de vierde editie van 
het Stadsfestival plaats. Het Stadsfestival is een meer-
daags festival vol muziek en theater, dat zich afspeelt 
op en rond de stadsgrachten van Zwolle. Met ook dit 
jaar het Thorbeckegracht Concert. Herman van Veen 
is de hoofdgast. Een eerbetoon aan de meester, 
die dit jaar 70 jaar is geworden. Meer informatie: 
www.stadsfestival.nl

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters 

“Zwolse theaters is onderdeel 
van de stad. En het stadsfestival 
is van Zwolle. We bieden allebei 
een podium en we delen de 
passie voor cultuur. Dus het 
is logisch dat wij onderdeel zijn 
van het Stadsfestival. Hoe zich 
dat uit? Schouwburg Odeon is 
tijdens het Stadsfestival festi-
vallocatie, waar wij verrassende 
onderdelen hebben geprogram-
meerd. Zo vaak houden wij geen 
dansfeest tot diep in de nacht of 
komen de grote schrijvers van 
Nederland naar Zwolle voor 
Manuscripta, de start van het 
literaire seizoen. Ik verheug 
me op het Stadsfestival: een 
prachtige opening van ons 
nieuwe theaterseizoen!”

Programma Stadsfestival in Schouwburg Odeon

do 03 sep: 

hemminkzaal /19.30 - 20.30 uur   

ArtEZ Highway 61 Revisited
Bob Dylan
Een muzikale ode aan de vijftigste verjaardag van Bob 
Dylan’s album Highway 61 Revisited. Door koor en 
ensemble van ArtEZ-studenten o.l.v. André Bijleveld.

rodetorenplein / 18.00 uur  

Aanbieden manifest 
Creative Board
Wat is de culturele meerwaarde van Zwolle? 
De Creative Board geeft daar het antwoord op. 
R10, ArtEZ, Museum de Fundatie, Creatieve 
Coöperatie, Niek van der Sprong, IQ Media, Stadkamer, 
 Zwolse theaters en Cibap stelden het manifest op. 

vr 04 sep:

dommerholtzaal / 21.00 - 22.30 uur

Aïrto & friends
Staconcert
De 29-jarige Aïrto is, naast zijn recente deelname aan 
De Beste Singer Songwriter van Nederland, vooral 
bekend geworden door zijn vele hits op YouTube, 
waar hij 89.000 volgers heeft en 23 miljoen views 
op zijn filmpjes. Geniet van zijn Soul & Jazz sound.

dommerholtzaal / 23.00 - 04.00 uur 

Zwoell
Schoenloos
Na een dag Stadsfestival doorfeesten op de 2e 
theatereditie van Zwoell in de Dommerholtzaal. 
Met Philou Louzolo, Wendel Sield & Chris Mulder.

café foyé / 15.30 + 19.00 + 20.30 uur 

De Onzichtbare Vrouw
Waldo
Spelers, spullen, muziek en tekst brengen een ode 
aan de schoonmaker in de vorm van beeldende en 
poëtische anekdotes over sociale status, schaamte, 
schuld en schoonmaakmiddelen. 
 

za 05 sep:

Alle zalen + Café Foyé / vanaf 11:00 uur 

Manuscripta
Het landelijke literaire startsein van het seizoen met 
vele schrijvers en dichters en hun nieuwste werk.

café foyé / 16.00 + 17.00 + 19.30 uur 

De Onzichtbare Vrouw
Waldo
Meer info: zie De Onzichtbare Vrouw vr 04 sep

zo 06 sep:

rodetorenplein / 10.30 + 12.00 + 13.30 + 15.00 uur

Hardhout & Stan Fritschy
Waar wacht je op?!
De laatste brugwachter is al lang met pensioen, de 
brugwachtershuisjes staan er verlaten bij en wachten 
op een nieuwe bestemming. Deze speciale vaarroute 
gaat langs drie bijzondere brugwachtershuisjes aan de 
stadsgracht. De Zwolse meesterverteller Stan Fritschy 
en theatermakers Robin Kisjes en Josje Eijkenboom  
nemen u mee op een tocht vol nostalgie en een  
stiekeme vooruitblik naar nieuw gebruik.

café foyé / 11.00 uur

Brunchconcert Vivaldi
Arvento & The Young Ones presenteren de Verleiding 
van Vivaldi. Een muzikaal verhaal over muziek, adoratie 
en verboden liefde over het leven van componist én 
toegewijd geestelijke Antonio Vivaldi. Ondertussen 
geniet je van een heerlijke brunch.

café foyé / 12.15 + 14.30 + 16.00 uur

De Onzichtbare Vrouw
Waldo
Meer info: zie De Onzichtbare Vrouw vr 04 sep

do 03 - zo 06 sep schouwburg odeon
diverse locaties

festival meer info & kaarten: 
stadsfestival.nl

Stadsfestival in 
Odeon: van literatuur- 
prijs tot dansfestijn
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Huub Stapel
MV² | reprise

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“In het voorjaar was Huub 
uitverkocht en waarom zou 
je iets dat een succes is  
niet nog een keer laten zien.  
Het is toch jammer om na 
één keer te stoppen als er 
zoveel animo vooris?  
Huub is niet te vangen.  
Is het toneel, cabaret of een 
one-man-show? Volgens mij 
laat Huub de genres los en is 
het gewoon entertainment. 
Ga samen met je partner of 
juist niet. Wat Huub zegt en 
voordraagt is waar en komt 
snel dichtbij.”

wo 09 sep
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

cabaret

“Ook is het Stapel aan te zien dat hij 
inmiddels de nodige kilometers heeft 
gemaakt als solist. Hij was al een 
innemende verteller, maar de ernst en 
de humor lijken nu meer in balans. En 
hoewel hij wel al voorzichtige stapjes 
zet met persoonlijke ontboezemingen, 
zou hij daar best iets meer durf in mo-
gen tonen.”
 - De Telegraaf 

“Wat blijft zijn Stapels’ energieke 
presentatie, zijn innemende veront-
waardiging, zijn verstild poëtische 
entr’actes en zijn ad remme reacties op 
de zaal. Een derde deel zit er niet meer 
in, constateert Stapel terecht. Tenzij de 
man-vrouwverhoudingen in zijn en ons 
leven nog drastisch snel veranderen.” 
- de Volkskrant  

Constant:
“Mijn vrouw kwam na de voorstelling 
thuis en constateerde dat ik (man) een 
kloon van Huub moest zijn. Het was 
voor ons een gespreksopener en we 
blijven aan de praat. Dank daarvoor!”

Mirjam:
“Wat een geweldige show. Ik heb me 
slap gelachen. Een feest der herken-
ning. Wat een grote spiegel krijg je als 
publiek voorgehouden!”

Edward:
“Ben halverwege de show weggelopen. 
Wat een opeenstapeling van clichés. 
Bespaar je de martelgang.”

Bron: www.m-v2.nl

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl
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Bij ons zit programmeur Keimpe de Jong bij alle 
voorstellingen achterstevoren in de zaal. Niet dat-ie een 
steekje los heeft - hij heeft daar een heel goede reden 
voor. In een interview legt hij uit hoe hij tot de program-
mering van de Zwolse theaters komt. “Weet je, er zijn 
meerdere smaken in de stad, die moet ik zien te vangen. 
Dat is mijn werk.”

“Dat achterstevoren in de zaal zitten heb ik geleerd van 
mijn oude baas, een impresario. Kijken naar wat een 
stuk met het publiek doet, dat is elke keer weer prachtig 
om te zien.” Toch moet hij toegeven dat hij er ook wel 
eens naast heeft gezeten. Dat een stuk niet de goede 
uitwerking had. “Kwam er drie man en een paardenkop. 
Nee, ik noem geen namen. Dat is niet aardig naar de 
makers toe. Wel ga ik op zo’n moment weer alles na. 
Heb ik de verkeerde dag uitgekozen? Hebben we er 

niet genoeg aandacht aan gegeven? Of was die artiest 
gewoon vergane glorie zonder dat ik het zelf op tijd 
doorhad?”

Ook dit theaterseizoen zal Keimpe een keer ‘miskleu-
nen’. “Het zal heus een keer gebeuren dat de maker het 
niet wist te maken, wat ik dacht dat het zou worden. We 
hebben toch te maken met een creatief proces. Soms is 
de weg mooi en soms is het eindresultaat mooi. Voor de 
maker gaat het om de weg en het resultaat. Maar voor 
ons is eigenlijk alleen het eindresultaat van belang.”

Vooral ’s avonds, áls hij thuis is, kijkt Keimpe vaak even 
hoe ‘de kaarten’ het doen. Daar wordt de program-
meur uiteindelijk op afgerekend. “En ja, dan moet ik 
wel lachen als ik zie dat er al honderden kaarten zijn 
verkocht voor de Chippendales die eind van het jaar 

langskomen.” Het maakt het vak van programmeur 
ook zo leuk, vindt Keimpe. “Weet je, er zijn meerdere 
smaken in de stad, die moet ik zien te vangen. Dat is 
mijn werk. Ik luister en praat met het publiek, ik volg de 
markt en soms kies ik iets waar op voorhand geen groot 
publiek voor zal zijn. Maar zo werkt dat met de kunsten. 
Het mag en moet ook vaak schuren.“

En ja, ook straks aan het eind van het jaar bij de Chip-
pendales zal hij weer achterstevoren in zijn stoel zitten. 
“Ik denk dat ik dan meer van het publiek zal genieten 
dan van het product”, moet de programmeur glimla-
chend toegeven.

Keimpe de Jong 
Programmeur Zwolse theaters

Leeftijd: 45
Woonplaats: Wijhe
Opleiding: Cultureel Maatschappelijke 
Vorming
Werk: Sinds vier jaar is Keimpe programmeur 
bij Zwolse theaters. Daarvoor was hij elf jaar 
manager tourneeplanning bij Jacques Senf 
Impresariaat. Ook is hij zakelijk leider geweest 
van jeugdtheaterschool Rabarber in Den Haag. 
Sinds dit jaar is hij lid van de Nederlandse 
toneeljury.

Achterstevoren 
in de zaal om de 
smaak van Zwolle 
te vangen.’

’
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Narnia - De leeuw, heks en de kleerkast
ISH & De Junior Company van het Nationale Ballet

vr 11 sep
19.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

dans / 
jongeren

“Hey. Volgens mij zit je er een beetje doorheen 
hè? Helemaal klaar met deze wereld. Snap ik best. 
Zullen we vertrekken? Ik neem je mee door de 
kleerkast, ren met je door het bos en dan kijken 
we samen uit over het landschap van Narnia. Ik zal 
eerlijk zijn: het wordt een zware reis. Met gaten in 
de weg, valse ogen in de bosrand en donderwolk-
en aan de horizon. Maar ik weet de weg. Ooit een 
leeuw zien dansen? Dacht ik al. Kom, we gaan!”

Reis met ISH en De Junior Company van Het 
Nationale Ballet mee naar de betoverende wereld 
van Narnia. Een unieke voorstelling vol hiphop en 
ballet voor het hele gezin.

@sschoonderwoerd 
Net enorm genoten van crossover 
ballet en urban; nationale ballet en ISH. 
Narnia. Aanrader!

@Thijsjep 
Zojuist bij Narnia geweest van het 
Nationaal ballet en Ish! Echt geweldig!! 
Zo’n goeie dansers! Wauw! En die bal-
lerina’s! Respect! Super!

@PatriciaColly 
Als je van dans houdt dan moet je dit 
zien! Echt fantastisch #Narnia #junior-
company #ish #stopera

@AnneGraumans 
#Narnia een samenwerking tussen 
@DutchNatBallet en ISH. Het KAN! 
Hiphop en ballet en fantastische decor/
videokunst en kostuums. Gaan!!

@CynthiavdHam 
Wow geweldig! Tour van september is 
echte aanbeveler! #Narnia met Junior 
Company #HNB ism #ISH is krachtig 
mooi! @DutchNatBallet @ISHtheatre

@Bella_Isy 
Hiphop meets ballet in Narnia. This is 
one of the most exciting productions 
I’ve seen this season.

Bron: Twitter

“Hiphop meets ballet 
  in Narnia.”

“Wat opvalt in deze mooie versmelting, 
is dat de meeste brutale, grappige en 
gemene rollen allemaal voor rekening 
van de hiphoppers komen en dat zij 
daarmee de show stelen, hoe goed de 
balletdansers ook zijn.”
- de Volkskrant  

NRC ***
“Gebrek aan visueel spektakel maakt 
van Narnia tam ballet.”
- NRC  

“De spontane applausuitbarstingen 
zijn vooral voor de hiphoppers.” “En: 
Ish en Junior Company hebben een 
voorstelling afgeleverd die je op details 
kunt bekritiseren. Maar die detailkritiek 
vervaagt zodra je het grotere geheel 
bekijkt.”
- Het Parool  

“Het. Is. Geweldig. Ballet gemengd met 
hiphop. En werkelijk alles valt op zijn 
plaats in dit verhaal, waarin kinderen 
in een sprookjeswereld belanden. 
Reserveren!”  
- De Telegraaf  

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl
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André Kuipers
Een unieke inkijk in het leven van een astronaut | reprise

za 12 sep
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

theatercollege

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“André Kuipers is met geen 
stok van het toneel te krijgen, 
want hij wil graag iedereen 
te woord staan. Hij heeft een 
enorme drive om te delen. 
Ik heb in mijn leven nog maar 
weinig mensen getroffen die 
zo gepassioneerd over hun 
vak kunnen vertellen. En hoe 
vaak krijg je de mogelijkheid 
om een ruimtevaarder te 
ontmoeten? Het is een the-
atercollege en het is absoluut 
cultuur omdat het gaat om 
alles om ons heen. Heb je de 
show in het voorjaar gemist? 
Dan is dit je kans om alsnog 
meegenomen te worden op 
zijn magische reis.” 

@Herald73 
Gisteravond geweldig theatercollege van 
@astro_andre Andre Kuipers in Zwolle. 
Samen met mijn zoon Wouter. Ook tijd voor 
persoonlijk woord

 
@marloes087 
Vanavond een fijne en leerzame avond 
gehad bij een theatercollege van @astro_
andre kuipers in Zwolle!

 
 

@GeertMeijerink 
Wat een passie. André Kuipers vertelt in 
gloedvol betoog over zijn ruimtereis in 
De Spiegel in Zwolle.

Bron: Twitter

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl
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‘Attentie voordoek start’. Het klinkt al eeuwen net voor 
een voorstelling in de coulissen. Maar de handmatige 
bediening van het voordoek verdwijnt. De handeling 
heeft concurrentie gekregen van het ‘elektrische’ touw. 
Ook artistieke inzichten van regisseurs maken dat de 
technicus minder en minder in de touwen hoeft na 
‘attentie voordoek’.

“In mijn beleving moet het doek gesloten zijn aan het 
begin van een voorstelling.” Het is de mening van 
technicus Jan Keimpema. “Het is aan het artistieke 
inzicht van de regisseur natuurlijk, die verzinnen dan  
zoiets. Zo hebben we ooit drie keer in een jaar een  
regeninstallatie op het podium gehad en vervolgens  
jaren niet.” Misschien is het starten en eindigen met 
open doek iets tijdelijks, maar het zou net zo goed  
blijvend kunnen zijn. Jan kan er mee leven. “In het  
theater zijn veel tradities, maar soms moet je ook  
afscheid durven nemen van een traditie. Zo erg is  
dat ook weer niet.”

En Jan ziet het ook praktisch; “Een gesloten doek geeft 
ons de ruimte om vlak voor een voorstelling nog even 
wat te doen op het podium. Ik snap dat het een artistie-
ke functie kan hebben dat mensen bij het verlaten van 
de zaal het beeld van het decor nog voor zich hebben, 
maar wij hebben het liever na de voorstelling gelijk 
dicht. Dan kunnen we aan het werk. Ach ja, het is het 
mooie spanningsveld tussen praktisch en artistiek.”

Ook een keer in de 
touwen hangen? 
Ga mee met de 
rondleiding
Programmeur Karen White wil u graag de Zwolse
theaters laten zien tijdens twee rondleidingen op 
maandagavond 28 september. Gepassioneerd 
vertelt ze over alle ‘geheimen’ en leuke weetjes van 
de Schouwburg Odeon en Theater De Spiegel. 

Rondleiding Schouwburg Odeon / 
Blijmarkt 25
19.00 uur / duur: 3 kwartier / Kosten: €4,-

Rondleiding Theater De Spiegel
20.15 uur / duur: ruim een uur / Kosten: €7,50 
inclusief drankje in de artiestenfoyer

Als je beide rondleidingen wilt doen kost
het €10,- inclusief drankje.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen 
naar k.white@zwolsetheaters.nl. 
Betalen kan ter plaatse.

Een 
eeuwenoude 
traditie 
verdwijnt
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Theater Gnaffel
Oma mag ik mijn pop terug? 6+

za 19 + zo 20 sep
14.30 uur

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

(poppen)theater / 
jeugd & familie

Over het boek waar de voorstelling op is 
gebaseerd: 

“Een liefdevol boek over oma´s die 
veranderen. Het boek is een aanrader 
om met kinderen in gesprek te ko-
men over opa´s en oma´s die vergeet-
achtig worden en steeds moeilijker 
voor zichzelf kunnen zorgen.” 

Bron: www.kinderboekenpraatjes.nl

“Hoewel dementie geen makkelijk 
onderwerp is, weet Mark Haayema 
op een speelse manier duidelijk te 
maken hoe deze ziekte er in kleine 
stapjes voor zorgt dat oude mensen 
weer kinderen worden. Want ook al 
is het eigenlijk geen onderwerp waar 
je om mag lachen, de grapjes in het 
verhaal zorgen er wel voor dat je er 
makkelijker over kunt praten.” 

Bron: www.leesfeest.nl

“Niet vergeten om je jas op te hangen!”
“Niet vergeten dat je broertje morgen jarig is!”
“Niet vergeten te…”

Er zijn zoveel dingen die we niet mogen vergeten, 
maar wat als oma het allemaal niet meer kan onthouden?  
Dat ze haar eigen naam niet meer weet, of dat ze is 
vergeten dat ze je oma is? 
Oma, mag ik mijn pop terug? is een grappige en 
ontroerende voorstelling over Fien en haar oma. 
Elke zondag gaat Fien bij oma op visite. Fien ziet dat 
haar oma ouder wordt, maar zich steeds meer als een 
kind gedraagt. Als Fien tijdens een bezoek haar pop 
bij oma op schoot zet, wil ze de pop niet meer loslaten. 
Oma vergeet nu wel heel erg veel, ze is zelfs vergeten 
dat ze geen kind meer is…

Karen White
Programmeur Zwolse theaters

“Theater Gnaffel hoort bij
Zwolle. Het is ons huisgezel-
schap. Daarom is de première 
‘Oma, mag ik mijn pop terug’ 
ook in Schouwburg Odeon. 
Het is zo uniek wat Theater 
Gnaffel doet. Het is namelijk 
niet voor niets dat ze al meer- 
dere Gouden en Zilveren 
Krekels hebben gewonnen en 
veel in het buitenland optreden. 
Het is zeker geen poppenkast, 
maar gewoon echt theater. 
En waar veel kindervoorstellin-
gen niet de diepte in gaan, 
durft Theater Gnaffel dat wel. 
Het gaat ergens over. En het 
grappige is, dat het voor
 kinderen vanaf zes jaar is, 
maar dat er ook veel volwassen 
komen.” 

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

tip!
Zondagmiddag 27 september 
nóg meer Theater Gnaffel. 
Dan staan ze samen met
Theatergroep Kwatta in 
Schouwburg Odeon met de 
première van ‘Perenbloemen 
bloeien wit’.
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september

 di  01/09 • Toon Hagen / Canto Ostinato | orgelconcert / klassiek
 do  03 t/m 

 zo  06/09 • Stadsfestival / divers
 zo  06/09 • Zondagochtendconcert klassiek / klassiek / Schouwburg Odeon 
 wo  09/09 • Huub Stapel / MV2 | reprise / show / Theater De Spiegel
 vr  11/09 • ISH & Het National Ballet Junior Company 

    Narnia – De Leeuw, de heks en de kleerkast / jeugd
 za  12/09 • André Kuipers / Een unieke inkijk in het leven van een astronaut   reprise   theatercollege   
 ma  14/09 • Isala Publieksacademie / Medicatieveiligheid / theatercollege
 do  17/09 • Najib Amhali / I Amhali   reprise    laatste kaarten   cabaret 
 vr  18/09 • Najib Amhali / I Amhali   reprise    laatste kaarten   cabaret 
 za  19/09 • Najib Amhali / I Amhali   reprise    laatste kaarten   cabaret 
 vr  18/09 • Groninger Studenten Cabaret Festival   try-out   cabaret 
 za  19/09  • Groninger Studenten Cabaret Festival   try-out   cabaret
 za  19/09  • Theater Gnaffel / Oma mag ik mijn pop terug? 6+ / jeugd 
 zo  20/09   • Theater Gnaffel / Oma mag ik mijn pop terug? 6+ / jeugd  
 di  22/09 • Nederlandse Reisopera / Madama Butterfly / opera 
 wo  23/09 • Toneelgroep Oostpool / De Onrendabelen / toneel 
 wo  23/09 • Bohemian Rhapsody Band / Somebody to Love / muziek
 do  24/09  • Kamagurka / Vliegangst op de pechstrook / cabaret
 vr  25/09  • Kamagurka / Vliegangst op de pechstrook / cabaret 
 za  26/09 • Kamagurka / Vliegangst op de pechstrook / cabaret  
 vr  25/09 • Het Nationale Toneel / Solness / toneel
 za  26/09 • HRFSTWND / CM Hattem & CM Oranje uit Grootegast / muziek
 za  26/09 • Louise Korthals / Zonder voorbehoud / cabaret
 zo  27/09 • Theatergroep Kwatta en Theater Gnaffel 

    Perenbomen bloeien wit 8+   première   jeugd
 di  29/09 • New Masters on Tour / Musici pur sang / klassiek  
 di  29/09 • Schnitger op dinsdag | orgelconcert / Berry van Berkum / klassiek

oktober

 do 01/10 • Nederlands Kamerkoor / Happy Birthday to Arvo Pärt / klassiek 
 do 01/10 • Peter Pannekoek / Zacht van binnen   première    uitverkocht   cabaret 
 za 03/10 • Peter Pannekoek / Zacht van binnen   première    uitverkocht   cabaret 
 vr 02/10 • Edwin Evers & Band   reprise    laatste kaarten   muziek 
 za 03/10 • Edwin Evers & Band   reprise    laatste kaarten   muziek 
 vr 02/10 • De Partizanen   reprise   cabaret 
 zo 04/10 • Zondagochtendconcert klassiek / klassiek 
 zo 04/10 • Dierenverhalen van Toon Tellegen Vertellus (Erik van Dort) / jeugd 
 ma 05/10 • Snuffelcursus klassieke muziek / Yvonne van de Berg / jeugd 
 di 06/10 • Ulrike Quade Company / Maniacs / toneel 
 wo 07/10 • Up Stage Right / Nederlandse Dansdagen beweegt door in Zwolle / dans 
 wo 07/10 • Daniël Arends / Carte Blanche | reprise / cabaret 
 do  08/10 • Fahd Larhzaoui / Likeminds / Schijn / toneel 
 vr  09/10 • Pax Mama (van Arnon Grunberg) / De Nieuw Amsterdam / toneel  
 vr 09/10 • Debby Petter / Bed & Breakfast   try-out   toneel 
 za  10/10 • Henny Vrienten / En toch.. / muziek 
 zo  11/10 • Prentenboekjes Festival / Theatrale speeltuin / jeugd
 zo  11/10 • Melanie Dekker (CA) / muziek
 ma  12/10 • Snuffelcursus klassieke muziek / Yvonne van den Berg / jeugd
 ma  12/10 • Isala Publieksacademie / Cosmetische behandelingen / theatercollege 
 di  13/10  • Richard III / Toneelgroep Oostpool / toneel 
 wo  14/10  • Richard III / Toneelgroep Oostpool / toneel 
 wo  14/10 • 4 Seasons / Samir Calixto | Korzo producties / dans 
 do  15/10 • Nora Fischer / zingt werken van Ravel & Bernstein / klassiek 
 do  15/10 • Los / Het Zuidelijk Toneel / toneel 
 vr  16/10 • David Middendorp / Another Kind of Blue | Blue Technology / dans
 vr  16/10 • MacBeth / De Toneelmakerij / toneel
 vr  16/10 • Sven Ratzke / STARMAN | Ratzke zingt Bowie / muziek
 za  17/10 • Droomstad / De Dansers & Café Ed Sanders / jeugd 
 zo  18/10 • De Fantastische Meneer Vos / Theatergroep Meneer Monster 4+ / jeugd
 zo  18/10 • Edith Leerkes & Marnix Dorrestein Liedjes / klassiek 
 ma  19/10 • Snuffelcursus klassieke muziek / Yvonne van den Berg / jeugd 
 do  22/10 • Carolien Borgers / Zeker Weten / cabaret 
 za  24/10 • Maaike Ouboter / En hoe het dan ook weer dag wordt /  laatste kaarten   muziek
 zo  25/10 • Ratjetoe / Garag TDI – dans 4+ / jeugd 
 zo  25/10 • Op avontuur in de muziek / Strawinsky 8+ / jeugd 
 di  27/10 • Wim T. Schippers / Hoogwater voorheen Laagwater / muziektheater 
 di  27/10 • Toon Hagen / Neither Shadow nor Prey / klassiek
 di  27/10 • EL & EL / Wat nie is kan nog komme / toneel 
 wo  28/10 • Sandra & Jeroen van Veen / Canto Ostinato / klassiek
 wo  28/10 • Hollandse Luchten III / De radicalisering van Sadettin K. / toneel 
 do  29/10 • Novastar / Inside outside / muziek 
 do  29 okt • Rayen Panday / Vrijspraak / cabaret 
 do  29/10  • Lenette van Dongen / Tegenwind   try-out    uitverkocht   cabaret
 vr  30 okt  • Lenette van Dongen / Tegenwind   try-out    uitverkocht   cabaret 
 vr  30 okt • Club Guy & Roni, EN-KNAP en Slagwerk Den - Haag / Phobia / dans 
 za  31 okt  • Lenette van Dongen / Tegenwind   try-out    uitverkocht   cabaret 
 za  31 okt • Smartlappenfestival 2015 / 24e editie   uitverkocht   muziek 
 za  31 okt • Bloedverwanten / met Derek Lint, Henriëtte Tol e.a. / toneel

september 
+ oktober

Koop uw kaarten via zwolsetheaters.nl / aan de kassa in Café Foyé - Odeon / of bel 0900 - 1435 (€0,45 / minuut)

programma zwolse theaters

• schouwburg odeon  • theater de spiegel  • grote kerk
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Nederlandse Reisopera 
Madama Butterfly

di 22 sep
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

opera

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“Het is een gegeven dat 
de drempel hoog aanvoelt 
omdat er ‘opera’ voorstaat. 
Daarom zou ik iedereen 
willen aanraden het muziek-
theater te noemen. Het is 
spel, zang, muziek en het 
klinkt zo mooi; het ramt zo 
recht je lijf in. Natuurlijk zijn 
we er trots op dat wij één van 
de weinige plekken zijn waar 
de Nederlandse Reisopera 
speelt. Het is fris, vernieu-
wend en ze geven de kans 
aan jong talent. Tegen ieder-
een die nooit is geweest zou 
ik zeggen; durf het.”

Na onder andere La Bohème en Tosca werd ook 
Puccini’s vijfde opera Madama Butterfly een groot 
succes. De opera waarin de muzikale kunst van 
deze grootste componist van Italië op sublieme 
wijze getoond wordt. 

Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal dat John Luther Long optekende naar 
aanleiding van een krantenbericht en dat in 
Amerika al eerder op het toneel te zien was. 

Het zestienjarige Japanse meisje Cio-Cio San, 
bijgenaamd Butterfly, trouwt met de Amerikaanse 
marineofficier Pinkerton en schenkt hem een kind. 
Wanneer hij weer naar zee gaat blijft Cio-Cio 
San achter, hopend op de terugkeer van haar 
Amerikaan. Ze ontwikkelt zich van een naïef 
meisje tot een moedige vrouw. Na een aantal jaren 
verschijnt haar man opnieuw. Hij is in gezelschap 
van zijn Amerikaanse vrouw. Zij blijken alleen te 
zijn gekomen om het kind op te halen. Om niet te 
hoeven leven in schande, doodt Butterfly zichzelf. 

Het hoogtepunt van de opera vinden we in het 
gelukzalige duet dat het eerste bedrijf besluit: 
Bimba dagli occhi pieni di malia. Alleen al dit duet 
maakt de opera tot een van de beste stukken uit 
het Italiaanse operarepertoire.

De productie wordt gezongen in het Italiaans 
met Nederlandse boventitels.

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl
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Het beroemde ik-ben-mezelf-verloren-moment krijgt ze 
op haar zeventiende. Iris Haeck zit in haar eindexamen-
jaar en zet om een of andere reden klassiek muziek op. 
“Vanaf dat moment wilde ik alleen nog maar met muziek 
bezig zijn.” 

Willem Boverhof in gesprek met de programmeur klassieke 

muziek Iris Haeck.

“Ik blijf het een mysterie vinden dat iets van 300 jaar oud 
ongrijpbaar blijft. Klassieke muziek wordt iedere keer 
weer tot leven gebracht. Die emotie die het losmaakt. 
Hoe die muziek je pakt. Het is meer dan noten spelen. 
Je hebt er totaal toegewijde profs voor nodig om iets 
van grip te krijgen op deze muziek. Geen enkele andere 
kunstvorm met zo’n verleden blijft zo in beweging.”

Ze programmeert klassieke muziek in de theaters in 
Zwolle, Delft en Gouda. “Het prettige aan program- 
meren is dat je volstrekt vrij bent in je creatieve 
bewegingen, zonder belangen. Wat ik doe kan zo 
verschillen per schouwburg. Het is echt maatwerk. 
Wat past bij welke plek en welke locatie en op welk 
moment? Met dat soort vragen mag ik bezig zijn.”

Iris woont in Amsterdam en zit haar hele leven alle in de 
‘klassieke’ wereld. “Ik vind dat Zwolle heel professio-
neel is en het lef heeft om het anders te doen. Met oog 
voor kwaliteit in zelfs innovatie. Iets wat je toch niet veel 
meemaakt”, weet ze uit ervaring. “Inhoudelijk heb ik 
carte blanche. Natuurlijk overleg ik met Margreet 
(directeur, red.) en Keimpe (programmeur, red.) en dat 
werkt ook goed in teamverband, maar uiteindelijk heb ik 
de vrije hand en verantwoordelijkheid.”

“Ik strijd mijn hele leven al tegen het feit dat het moeilijk 
zou zijn. Dat de elite het naar zich toe heeft getrokken. 
En ook dat stigma dat het mutsig en voor oude mensen 
zou zijn. Het is gewoon allemaal niet waar.” Ze wordt 
bijna boos als ze het zegt. “Maar gelukkig begint het 
stigma een beetje te weken. Door jonge musici zoals 
New Master on Tour bijvoorbeeld. Weet je, klassieke 
muziek is niet moeilijk, maar het verwacht wel dat je 
met aandacht gaat zitten. Kom eens naar een klassiek 
concert. Dan hoef je niet naar yoga of een cursus 
mindfulness. Klassieke muziek is gewoon puur yoga.”

Iris Haeck 
Programmeur klassieke muziek

Leeftijd: 65
Woonplaats: Amsterdam
Opleiding: Bedrijfssociologie
Werk: Sinds jaren is ze programmeur klas-
sieke muziek bij de theaters in Zwolle, Delft 
en Gouda. Ook heeft ze lange tijd een eigen 
impresariaat gehad, ze heeft boeken geschre-
ven, werkte bij het Nederlands Impresariaat 
Kamermuziek en was lid van de culturele raad 
Zuid-Holland.

Klassieke 
muziek is 
puur yoga.’

’
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Toneelgroep Oostpool
De Onrendabelen

Deel I uit het drieluik Goede Bedoelingen van 
Joeri Vos. In regie van Marcus Azzini.

‘Liefde overwint alles, behalve armoede en 
kiespijn.’ - Mae West

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“Het schuurt, het is puur, 
rauw, soms verdomde rot 
en het legt een zenuw bloot. 
Het laat de machteloosheid 
van groepen mensen zien 
die aan de randen van de 
samenleving verkeren. Maar 
ter geruststelling; je komt 
gesterkt uit het theater met 
een boel meer mensen- 
kennis. De recensies liegen 
niet. Oostpool is niet voor 
niets één van de toonaan- 
gevende toneelgezelschap-
pen van Nederland.”

wo 23 sep
20.30 uur

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

toneel

“Intrigerende voorstelling, 
mooi spel in razende 
straattaal.”
- de Volkskrant  

“Harde satire met 
aangrijpend slot” 
- Theaterkrant.nl  

“Origineel en hilarisch.” 
- NRC Handelsblad  

“Even geestige als 
ongemakkelijke voorstelling.”
- Trouw  

“Kruipt direct onder je huid”
- Scènes  

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl
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Kamagurka
Vliegangst op de pechstrook

De pers over zijn vorige voorstelling 
SPROOK:

“Als tekenaar, schilder, schrijver en 
performer put Kamagurka uit een hoogst-
persoonlijk rariteitenkabinet dat nooit leeg 
lijkt te raken. De ongrijpbare gek wint 
weer.” 
- NRC Handelsblad  

“Een ontdekkingsreis door Kamagurka’s 
verbeelding, die behoorlijk naargeestige 
trekjes vertoont.”
- Het Parool 

“Zijn voorstellingen vol onzin en verbeel-
ding laten altijd zien dat hij een van de 
aartsvaders van het absurdisme is. (...) 
Deze man is knettergek.”
- Theaterkrant  

Kamagurka prikkelt je fantasie, rekt je 
voorstellingsvermogen op en zaait verwarring 
met zijn overtreffende trap van absurditeit.

Inmiddels is hij een icoon, liefkozend Kama  
genoemd, maar hij fileert nog altijd met een duivels 
genoegen wat anderen voetstoots aannemen.  
Zijn absurdistische blik, soms wrede slapstick 
en ontregelende humor werken onmiskenbaar 
bevrijdend, maar lokken ook geregeld boze 
reacties uit.

Uit angst om te vliegen, besluit de reizende  
Kamagurka om de auto te nemen. Hierdoor 
belandt hij echter in een monsterfile, waar hij de 
meest uiteenlopende situaties in meemaakt. En net 
op het ogenblik dat u denkt dat het echt niet erger 
meer kan, lost de file op in het niets. Maar dan 
beginnen de problemen pas echt...

Een voorstelling over overbevolking en eenzaam-
heid. En natuurlijk mag er gelachen worden.

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“Wat zou ik graag een dagje 
Kamagurka willen zijn. 
Hij kan als een kind verbaasd 
blijven over de wereld om 
hem heen. Zijn scherpe blik 
en die vreemde nieuwsgierig- 
heid in de samenleving. 
Of het nu in zijn cartoons, 
verhalen of vertellingen is, 
die man is een unicum. 
En ik vind het leuk dat hij 
graag bij ons de try-outs 
doet. Hij vindt Zwolle een 
fijne plek. Als programmeur 
ben ik altijd weer verwonderd 
over zijn verwondering.”

do 24 - za 26 sep 
20.30 uur

schouwburg odeontoneel meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl
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“Je kon wel zien dat de architect later in  
de wegenbouw is gegaan, zei oud-directeur 
Jan Bakker vroeger altijd enigszins cynisch.” 
Tine de Waal weet het nog precies. 
Ze kwam in 1980 werken bij Odeon en 
de enorme blinde muur was in die tijd 
voor iedereen een gruwel. “Maarja, in 1959 
werd het modern, prachtig en vernieuwend 
gevonden.” 

De foto is genomen net na een flinke  
verbouwing in 1959. De historische voor- 
gevel met zuilen werd weggehaald en een 
kale muur met een entree aan de linker-
kant en één enorme vlaggenstok kwam er 
voor in de plaats. “Ik heb het nog wel eens 
nagevraagd bij de zoon van de fotograaf 
en andere mensen die meewerkten aan de 
verbouwing, maar in die tijd was er helemaal 
geen tegenstand geweest. Laten we zeggen 
dat het historisch besef toen anders was.” 

Dat besef veranderde met de jaren. 
“Richting 1985 werd de mening steeds 
unaniemer dat de gevel afschuwelijk was”, 
weet Tine. “Het was echt een gevel die 
helemaal niet paste bij wat er zich binnen 
afspeelde.” Uiteindelijk is in 1985 de blinde 
muur neergehaald en is de huidige gevel er 
voor in de plaats gekomen. 

Toch is de sfeer van de jaren vijftig prachtig 
gevangen. De Zwollenaar bracht een bezoek 
aan het theater. Netjes gekleed voor een 
avond vertier. Als je zou zeggen dat de foto 
is genomen in het Oost-Berlijn van voor het 
omvallen van de muur, dan geloof je het ook.

Tine de Waal
Medewerker secretariaat en 
‘historisch geweten’ Zwolse theaters

Oost-Berlijn
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Het Nationale Toneel - Solness
met o.a. Mark Rietman

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

“Dit is het mooie en risico- 
volle aan programmeren. 
Je hebt iets nog niet gezien 
en toch wil je dat het naar 
Zwolle komt. In dit geval 
geloof ik in de eerste plaats 
in het gezelschap, de inspiratie 
van regisseur Theu Boermans 
en de kwaliteiten van de cast. 
En het is ook mooi om weer 
eens een stuk te zien van de 
Noorse toneelschrijver 
Henrik Ibsen.”

vr 25 sep
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

toneel

“Rietman is een perfecte Solness: 
dominant maar kwetsbaar, charis-
matisch maar gekweld, strijdbaar en 
tegelijk berustend: de demonen in 
zijn kop hebben al gewonnen. 
Invoelend portret van man in crisis” 
- Het Parool  

 “Acteur Mark Rietman geeft Solness 
in Theu Boermans enscenering van 
Ibsens Bouwmeester Solness (1892) 
verschillende lagen en gezichten: de 
flirt, de meedogenloze, de angstige, 
de zelfverzekerde, de schrikachtige. 
Fascinerend om te zien. Solness is 
zijn show, Rietman krijgt alle ruimte. 
Anna Raadsveld vervult haar rol met 
bewonderenswaardige energie.”
- de Volskrant  

“De rol lijkt hem [red. Mark Rietman] 
op het lijf geschreven. Zijn spel oogt 
nonchalant en naturel, maar is scherp 
en trefzeker.“
- De Telegraaf  

@DaphneVlake 
Vanavond gezien en ja, een Aanrader 
met een grote A! “Solness” van het 
Nationale Toneel met Mark Rietman 

@JeltjevanN 
Genoten van Nationaal Toneel in 
Solness van Ibsen. Scandinavische 
relatie met het noodlot in prachtige 
taal neergezet!

@Martien Vogelezang 
Ja, zeer aan te bevelen, een prachtige 
voorstelling

Bron: Twitter

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl
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New Masters on Tour
Musici pur sang

di 29 sep
20.00 uur

schouwburg odeon 
hemminkzaal

kamermuziek

De Turkse celliste Nil Kocamangil en de Zuid- 
Koreaanse pianist David Huh behoren tot de  
jongere generatie musici die klaar staat om de  
grote podia te bestormen. Kocamangil, begeleid 
door de Japanse pianiste Noriko Yabe, en Huh 
steken hun ambities niet onder stoelen of banken 
met even mooie als uitdagende programma’s.  
Kocamangil waagt zich aan klassiekers als de 
Fantasiestücke van Schumann en de Tweede 
cellosonate van Brahms. Huh maakt ongetwijfeld 
veel indruk met de Chaconne van Goebaidoelina 
en de Mefisto Wals van Franz Liszt, terwijl hij zich 
ondertussen ook aan Haydn en Chopin waagt.  
Jonge onbevangenheid vermengd met veel 
muzikale wijsheid.

Iris Heack
Programmeur klassieke muziek

“New Masters on Tour is 
eerder yoga dan entertain-
ment. Soms doe ik wel eens 
mijn ogen dicht, want ik kan 
nog wel eens afgeleid wor-
den door te kijken. Bij New 
Masters on Tour wordt het 
hart van de kamermuziek 
vertolkt.”

ma 05 + 12 + 19 okt 
19.00 uur

schouwburg odeon theater-
college

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl

Snuffelcursus Klassieke Muziek
Yvonne van den Berg

Het helpt 

als iemand 

wat deuren 

kan openen’’ 

‘’ 

Houd je van klassieke muziek maar 
weet je niet hoe je moet kiezen? 
Of wil je gewoon eens kennis 
maken met klassiek en weet je niet 
waar je moet beginnen? Volg dan 
deze Snuffelcursus die geschikt is 
voor de beginnende luisteraar en 
die zo nu en dan ook een link legt 
met andere muziek.

Youtube filmpjes, korte uitleg over 
instrumenten, stijlen, een aantal be-
langrijke componisten, je vindt hier 
het topje van de ijsberg, als start 
voor je verdere ontdekkingsreis 
door dit prachtige gebied.
Ontdek zo de klassieke muziek.

Iris Heack
Programmeur klassieke muziek

“Ontvankelijk zijn, dat is les 1 bij de 
snuffelcursus klassieke muziek. Het helpt 
als iemand wat deuren kan openen en 
je nieuwsgierig maakt. En ja, het is wel 
handig dat er wat achtergrond wordt 
ontsloten. Daarom is zo’n cursus zeer aan 
te bevelen. Probeer het eens, stel je open.”

meer info & kaarten: 
zwolsetheaters.nl
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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. 

Café Foyé
Dagelijks geopend van 10.00 uur tot laat.

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

Kaartje = inclusief drankje & gaderobe
Bij uw kaartje is één (pauze)drankje inbegrepen tenzij 
anders vermeld. Ook de garderobe is bij uw kaartje 
inbegrepen.

bereikbaarheid & parkeren

In de buurt van Schouwburg Odeon liggen drie grote  
parkeergarages: Q-park Maagjesbolwerk, parkeerdek  
Emmawijk en parkeerplaats Burgermeester van 
Roijensingel.

In de nabijheid van Theater De Spiegel ligt parkeerdek 
Noordereiland. Bij avondvoorstellingen koopt u voor 
€4,50 een uitrijkaart aan onze informatiebalie. U kunt 
ook parkeren in parkeergarage Diezerpoort, vanaf 
deze parkeergarage is Theater De Spiegel gemakkelijk 
te bereiken via de loopbrug.

eten & drinken
Voorafgaand aan de voorstelling een hapje eten? 
Dat kan!

Theater De Spiegel: 
Restaurant Koperen Kees 
(geopend op voorstellingsdagen)
info@koperenkees.com / 038 - 4277388

Schouwburg Odeon: 
Diné Foyé / Café Foyé 
(dagelijks geopend vanaf 10.00 uur)
info@cafefoye.nl / 038 - 4254607

Zoveel mensen, zoveel meningen. Daar proberen wij een evenwichtige keuze in te maken. Onze programmeurs 
vangen de smaak van de regio Zwolle. Hun argumenten om een voorstelling naar Zwolle te halen zijn gebaseerd op 
kennis van zaken, behoefte, geloof en trends. 
 
Is deze cultuurgids onafhankelijk? Ja, want waarom zouden we de meningen van onze programmeurs, het pallet 
aan bezoekersreacties of krantenrecensies te rooskleurig voorstellen? Uiteindelijk snijden we onszelf daarmee in de 
vingers. U zult deze gids dan niet gauw weer gebruiken als leidraad. 

Natuurlijk willen onze programmeurs het liefst volle zalen. Toch zullen ze het niet mooier maken dan het is. Als de 
Volkskrant een voorstelling twee sterren geeft, dan is dat zo. Ook dan zullen we dat plaatsen. Het verhoogt het aantal 
bezoekers aan die bepaalde voorstelling misschien niet, maar u heeft wel betrouwbare informatie van ons gekregen. 
Wij zijn er van overtuigd dat dat goud waard is voor de lange termijn.

Margreet Wieringa
Directeur Zwolse theaters

wat vind jij?

Oproep: Kun je goed schrijven en ga je graag naar het theater? We zoeken recensenten die in een andere stad 
naar een voorstelling willen, die later dit seizoen in Zwolle is te zien. Jouw recensie plaatsen we dan in deze gids 
en zo kan ons publiek op basis van jouw recensie een goede afweging maken. En dat vinden wij dan weer leuk. 
Mail je motivatie naar marketing@zwolsetheaters.nl en wie weet sturen we jou binnenkort op pad.

zoveel mensen, zoveel meningen 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)

zwolsetheaters  

@zwolsetheaters
www.zwolsetheaters.nl 



“We hebben twee jaar geleden een huis laten bouwen in Zwolle. We komen uit Leusden. 
Daar gingen we vaak naar het theater, maar de bouw van het huis heeft ons flink wat energie 
en tijd gekost. We namen het ons wel voor om naar het theater te gaan, maar het kwam er niet 
van, het lukte gewoon niet. Op Lepeltje Lepeltje kregen we een seizoensgids toegestopt. Dat was 
het moment dat we tegen elkaar zeiden; nu gaan we ook echt een aantal voorstellingen uitzoeken.
We gaan naar het Scapino-ballet, de dansvoorstelling Another Kind of Blue en we gaan naar 
Bohemian Rhapsody Band. Het huis is klaar, dus we kunnen weer.”

Hermine Tamminga uit Zwolle

de bezoeker


