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voorwoord

venster op de wereld

Theater doorbreekt de vertrouwdheid van het dagelijks leven, 
haalt de letterlijkheid weg, maakt ruimte voor verbeelding, verwondering, 
geeft een open blik op de wereld. Theater is hier en nu. Onder jouw 
ogen krijgt de kunst vorm. Geen optie tot terugspoelen. De kunst 
wordt voor jou gemaakt en verdampt weer in het moment. 
Theater is van vlees en bloed. Je zit te kijken naar een mens die 
weet dat jij er ook bent, een meeting of minds met een levende 
geest. Theater is alsof je een andere wereld binnenstapt, liefst 
op rij 1 waar je oog in oog zit met degene die op het toneel staat. 
Theater is confronterend, verbindt, inspireert. 
Theater is het mooiste venster op de wereld dat ik ken.

Theatervoorstellingen kijken kun je niet vroeg genoeg leren. In je jeugd 
kan je al de magie en de inspiratie van de theaterzaal voelen en later de 
waarde ervan herkennen. Daarom programmeren wij ruim 60 voorstellingen 
per seizoen voor de jonge bezoekers. Omdat je niet vroeg genoeg kunt 
beginnen met het ontdekken van de andere wereld die theater heet! 
Ik kan u van harte aanbevelen om naar de volgende voorstellingen te gaan:
Bonte Hond op 22 januari met Know me. Bezoek het theater in de 
voorjaarsvakantie, die begint met 4Musketiers van Holland Opera 
(met als extra activiteit een workshop schermen!) en eindigt met 
Alice in Wonderland van MAAS theater en dans. 
En mis op 16 maart de Gelaarsde poes van het Ro Theater niet, 
altijd spektakel! 

En er is nog veel meer, ook voor de wat oudere bezoeker, voor de 
gevorderde bezoeker, voor de eerste keer bezoeker, voor iedereen 
die op zoek is naar een unieke beleving. Dus blader snel door dit tweede 
deel van de programmagids, stap die andere wereld binnen en ervaar 
het moment. Want uiteindelijk raakt theater ons allemaal.

Ik hoop u weer hartelijk te mogen begroeten in onze prachtige theaters!

Margreet Wieringa
Directeur Zwolse theaters

advertentie

zspotlight Zwolle
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deel twee

direct naar

Voor u ligt de tweede programmagids van theaterseizoen 2015/2016. Sinds het verschijnen van 
het eerste deel eind april is er ontzettend veel gebeurd. Er zijn voorstellingen in première gegaan, 
scènefoto’s gemaakt en recensies verschenen. Maar er zijn ook voorstellingen bijgeboekt door 
onze programmeurs. Omdat wij erin geloven of omdat u er massaal om heeft gevraagd. 
Alle updates hebben we meegenomen in deze tweede programmagids.
Ook de komende maanden staan wij natuurlijk niet stil. Neem daarom regelmatig een kijkje in 
onze dynamische online programmagids www.zwolsetheaters.nl voor de meest actuele informatie.

2X PER MAAND  
OP DINSDAG, 12.30 UUR

IN CAFÉ FOYÉ

ARTEZ
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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. In beide gevallen 
ontvangt u een e-ticket via de e-mail. Als u de 
kaarten per post wilt ontvangen, betaalt u €5,00 
extra voor de verzending (totale kosten €8,25). 
Wilt u uw kaarten telefonisch bestellen en afhalen 
bij de kassa? Dan betaalt u €4,75. 
Aan de kassa bij Café Foyé betaalt u geen 
servicekosten. 

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

Extra verkoopmoment: 1 december 2015
Zoals aangekondigd gaat een aantal voor- 
stellingen op dinsdag 1 december in verkoop. 
Het startschot wordt gegeven om 10.00 uur. 
Vanaf dat moment kunt u online, telefonisch én 
aan de kassa in Café Foyé (Schouwburg
Odeon) uw kaarten bestellen.

Vrienden van Zwolse theaters
Vrienden van Zwolse theaters kunnen de 
voorstellingen die vanaf 1 december in verkoop 
gaan eerder boeken, namelijk vanaf dinsdag 
24 november. Ook vriend worden? 
Kijk op pagina 174 voor meer informatie. 

eten en 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

bereikbaarheid & parkeren

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

In de nabijheid van Theater De Spiegel ligt 
parkeerdek Noordereiland. Bij avondvoorstel- 
lingen koopt u voor €5,00 een uitrijkaart aan 
onze informatiebalie. U kunt ook parkeren in 
parkeergarage Diezerpoort, vanaf deze parkeer- 
garage is Theater De Spiegel gemakkelijk te 
bereiken via de loopbrug.

Openbaar vervoer

Schouwburg Odeon
Met het openbaar vervoer is Schouwburg 
Odeon makkelijk te bereiken vanaf station Zwolle. 
Bus 1, 2, 3 en 5 brengen u naar bushalte Eekwal. 
Deze halte ligt op ongeveer 200 meter afstand van 
Schouwburg Odeon.

Theater De Spiegel
Vanaf station Zwolle brengt stadsbus 4 
(richting Aa-landen) u naar Theater De Spiegel. 
Halte WKC Diezerpoort/Loetje aan de Kade. 

Theatertaxi
Inwoners van Zwolle kunnen met de theatertaxi 
tegen gereduceerd tarief naar het theater. 
Reserveren kan telefonisch tot uiterlijk 2 uur voor-
afgaand aan de voorstelling, via 038 - 420 4220. 
Een ritje van huis naar het theater kost €6,50 per 
persoon. U kunt gewoon bij de chauffeur betalen. 
Ook met de theatertaxi terug naar huis? Meld dit 
vóór aanvang van de voorstelling bij de receptie 
van Theater De Spiegel of Schouwburg Odeon. 
Een ritje terug kost ook €6,50. Bezoekers van 
buiten Zwolle kunnen de Regiotaxi bestellen. 
De Regiotaxi brengt u van deur tot deur. 
Kijk voor meer informatie of reserveringen 
op www.regiotaxi.overijssel.nl

bijzondere faciliteiten 

In het theater is geluidsversterkende apparatuur 
aanwezig. Vraag ernaar bij de informatiebalie. 
Voor vragen over bijzondere services kunt u 
contact opnemen met de theaterkassa 
0900 - 1435 (€0,45 per minuut). 

laatkomers

Als u te laat bent, bestaat er een kans dat u niet meer 
naar binnen kunt. Afhankelijk van de voorstelling kunt 
u soms pas in de pauze nageplaatst worden. 

verhinderd? 

Indien u de voorstelling onverwacht niet kunt 
bijwonen en u heeft uw kaarten al betaald, 
dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden 
van toepassing:
- Annuleert u tot een week voor de voorstelling? 
 U ontvangt een tegoedbon/code t.w.v. het 
 aankoopbedrag van de kaart(en), min €3,25 
  per kaart.
- Annuleert u binnen een week voor de voorstel- 
 ling? U ontvangt een tegoedbon/code t.w.v. de 
 helft van het aankoopbedrag van de kaart(en).
- Annuleert u op de dag van de voorstelling, dan   
 heeft u geen recht op restitutie. 

toelichting iconen 

 voorstelling met inleiding
 (bij te boeken voor €2,50)

 voorstelling zonder pauzedrankje

 
 voorstelling met dinerarrangement

 
 trailer op onze website

 Kidsfoyé (zie pagina 16 Kids enzo)

 ClubCele

 leeftijdsaanduiding

praktische info

Weet waar je koopt 
Kom niet voor verrassingen te 
staan en koop uw kaarten altijd 
bij het theater of bij een ander 
erkend verkooppunt. 

Onze veelzijdige programmering wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Zwolle, de Provincie Overijssel en Fonds Podiumkunsten.

6+

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.nl

 zwolsetheaters  

 @zwolsetheaters
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Nog even een hapje eten voor aanvang van het Club 
Cele programma? Dat kan vanaf 17.30 uur in Diné Foyé.
(Het pop-up restaurant van Café Foyé in Schouwburg 
Odeon).

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.
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Club Cele is een dynamisch platform voor culturele 
verdieping en publieke programma’s met een maatschap-
pelijke 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.



Theater- of filmmenu: €10,-

vooraf:
Glas soep met een halve boterham ....€2,50
Plankje brood met boter en olie ..........  €4,00

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

    @CafeFoye

    facebook.com/cafefoye

Nieuw! Diné Foyé

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

Elke dag open: Café Foyé

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

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

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

10



S P O T  O N
S M A A K V O L 
D IN E R E N S P O T  O N

M O O I
T H E A T E R

S P O T  O N
L E K K E R 

B O R R E L E N

SPOT ON KOPEREN KEES
De koperen kees is in het theater het koperen plaatje dat de centrale plek 

op het podium aangee� . Koperen Kees is in Theater de Spiegel de centrale 

plek waar het theater begint en eindigt. Met bijzonder smaakvol dineren 

vooraf en lekker borrelen na de voorstelling, maakt u uw theaterbelevenis 

helemaal compleet. Kijk voor ons theatermenu en arrangementen op 

www.koperenkees.com of bel 038 42 77 388

K O P E R E N  K E E S
WA AR THEAT ER 
BEGIN T 
ÉN  E INDIG T !
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Het beroemde ik-ben-mezelf-verloren-moment krijgt 
ze op haar zeventiende. Iris Haeck zit in haar eind-
examenjaar 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 
professioneel 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 mind- 
fulness. Klassieke muziek is gewoon puur yoga.”

Iris Haeck 
Programmeur klassieke muziek

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

Klassieke 
muziek is 
puur yoga.’

’
iris haeck

1514
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kids enzo

Sprookjesfestival
Er is echt niks mooier dan al die kaboutertjes en prinsesjes rond te 
zien lopen. Het zijn misschien wel degezelligste dagen van het jaar! 
Sprookjes zijn voor groot en klein, maar het gaat ook van groot naar 
klein. In Odeon hebben we veel kleine intieme vertellingen en in 
De Spiegel staan de grote sprookjesmusicals. Dat kan met sprookjes. 
Van wandeling tot meespeeltheater en van dans-, spel- en zang-
workshops tot verkleden in de sprookjesfoyer! Kijk op pagina 43 t/m  
53 voor een overzicht van de voorstellingen en op zwolsetheaters.nl/
sprookjesfestival voor het volledige programma.

Ad en Eefje (en het verloren paradijs) - Tafel van Vijf / ma 28 dec / schouwburg odeon

Wist u dat… 
 … we altijd extra kinder- 
  voorstellingen hebben 
 in de schoolvakanties?  

KidsFoyé
Gaat u naar een voorstelling in Schouwburg Odeon? Grote kans dat 
u in de KidsFoyé belandt. Wat begon met het boeken en bezoeken 
van een voorstelling, wordt een complete middag uit! Vanaf een 
uur voor aanvang van de voorstelling kunnen de kids 
knutselen, kleuren, verkleden of schminken onder leiding 
van een club enthousiaste studenten. 
En u? U kunt, terwijl u een oogje in het zeil houdt, lekker 
aan de leestafel gaan zitten met een kop koffie, kletsen 
met wat vrienden of met een goed boek op één van de 
Chesterfields plaatsnemen.

Stad en land reis ik af voor 
premières, openbare repeti-
ties en try-outs. Allemaal om tot 
onze veelzijdige jeugdprogrammering 
te komen. Ik ben Karen White, jeugd- 
& jongeren-programmeur. Graag neem 
ik u mee in de wondere wereld van het 
theater voor onze jongste bezoekers. 

Is uw kind bijna jarig? Vier het feestje in één van onze theaters! 
Genieten van een voorstelling, samen een hapje eten, een kijkje
achter de schermen, de artiesten ontmoeten en spelletjes spelen. 
Er zijn genoeg leuke dingen te doen, pret voor tien! 

Hoera!

1716



Robert Vugteveen
Evenementen

Wat doe je als eerste als je het theater 
binnenkomt?
“Om me heen kijken. Ik luister of er achtergrond- 
muziek speelt en ik kijk of de stoelen en tafels netjes 
staan, de kaarsjes branden en of de bloemetjes nog 
vers zijn. Als zulke details mij opvallen, dan valt het 
de gast waarschijnlijk ook op.”

Welke vijf woorden typeren je?
“Enthousiast, flexibel, verantwoordelijk, stress- 
bestendig en een ‘tikkeltje’ eigenwijs. Het zijn wel 
karaktertrekjes die een must zijn bij mijn werk als 
organisator. Bij een evenement wijzigen bepaalde 
details soms op het laatste moment en dan moet 
je wel koel blijven en actie ondernemen. En mijn 
eigenwijze karakter: tja… daar weten mijn collega´s 
alles van.”

Hoe ziet jouw ideale werkdag eruit?
“Ik ben op mijn best met een beetje ‘druk op de 
ketel’. Dan ben ik scherper en kan ik me beter 
concentreren. Als Afdeling Congressen en 
Evenementen organiseren we elk jaar zo´n 200 
evenementen voor externe relaties. Of dat nu een 
congres is of een intiem feestje. Het liefst heb ik een 
dag vol afspraken, waarna ik aan het eind van de 
middag in het theater ‘op de vloer’ aanwezig ben bij 
het evenement. Ik zie het een beetje als een puzzel. 
Overdag puzzelstukjes verzamelen en tijdens de 
evenementen de puzzel afmaken. En als de puzzel 
dan ook nog mooi gevonden wordt, dan heb ik een 
perfecte werkdag.

Geen 9 tot 5 baan dus?
“Nee, zeker niet! Veel evenementen vinden plaats 
in de avond of in het weekend. Zwolse theaters biedt 
het podium en ik ben één van de gastheren. Ik vind 
dat je er ook moet zijn om de gasten op te vangen, 
de puntjes op de i te zetten en om te controleren of 
alles gaat zoals in het voortraject is afgesproken.”

Wat zou je nog graag eens willen organiseren?
“De opening van het WK voetbal of de Olympische 
Spelen. Dat zijn geweldige evenementen.”

de werkdag van...events 
in de 
spotlight!

Het theater: de plek waar men samenkomt voor 
culturele ontmoeting en beleving. Zwolse theaters is 
een bron van inspiratie, creatie en verbinding, ook voor 
zakelijke events. De mogelijkheden zijn onbegrensd. 
Ons team werkt vanuit passie, kennis en creativiteit. 
Samen geven wij identiteit aan ùw event. 

Zwolse theaters heeft twee uitzonderlijke locaties, elk 
met een eigen karakter. Theater De Spiegel is groots 
en indrukwekkend en voorzien van de allermodernste 
technieken. In Schouwburg Odeon ontmoeten heden 
en verleden elkaar en deze locatie is zeer geschikt voor 
intiemere events. Bij elk event is ons doel: verrassen, 
boeien en binden.

Een groots congres, intieme meeting, of ander event in 
het theater? Dat kan! Neem contact op met de afdeling 
Sales & Events voor de mogelijkheden.

      038 - 42 773 83

      evenementen@zwolsetheaters.nl

      zwolsetheaters.nl/events

1918



advertentie

Café Foyé - Schouwburg Odeon

20 21

    ZWOLLE | APELDOORN | HEERENVEEN | ASSEN | GRONINGEN    WWW.DOMMERHOLT.NL    

ALS HET 
NODIG IS, 
TREDEN WE 
VOOR U OP

Maar liever gaan we preventief met u in gesprek en maken we uw overeenkomsten 
waterdicht. U bent van harte welkom. Wij geloven in creatieve oplossingen, waar 
mogelijk in goed overleg met derden en waar nodig zakelijk en zonder pardon. Maar 
altijd praktisch, helder en uitgesproken.
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Melissa Siemonsma met 
‘Uit de Handen gelopen’
di 08 dec / schouwburg odeon

Bij pianiste Melissa Siemonsma werd focale dys- 
tonie vastgesteld waardoor zij een pauze moest 
nemen van haar opleiding aan het conservatorium 
in Zwolle. Twee operaties en een herstel van 24 
maanden later kon ze verder met haar studie.
Nu komt ze na 1,5 jaar met een prachtige afstudeer-
voorstelling waarin klassieke wordt aangekleed met 
beeld, theater en dans. De voorstelling verteld het 
verhaal van Melissa’s aandoening en haar herstel.

Doornroosje
za 12 dec / schouwburg odeon

Deze dansvoorstelling is geïnspireerd op het 
verhaal van Doornroosje. Schattige feeën, puntige 
doornstruiken, zwarte raven en lieflijke prinsessen 
komen voorbij in deze afwisselende dansvoorstel-
ling vlak voor kerst. De voorstelling wordt gedanst 
door leerlingen van Benno Hübner en Judith Naber. 
Met klassiek ballet en moderne dans wordt het 
verhaal thematisch uitgewerkt. Voor de hele familie 
toegankelijk.  
blog.bno-danswerkplaats.nl en www.judithnaber.nl

Romeo & Julia de musical
wo 16 dec / theater de spiegel

Song & Dance presenteert  een musicalevent in de 
vorm van ‘Romeo & Julia’. Het verhaal gaat over de 
liefde van Julia Capulet en Romeo Montague, twee 
jongelingen uit elkaar vijandig gezinde families. 
Het tragische Shakespeare verhaal is in een nieuw, 
modern jasje gestoken. Reserveer je kaarten via 
songanddance.nl.

Finalisten Tour van het 
29e Groninger Studenten 
Cabaret Festival
vr 05 feb / schouwburg odeon

Na een spetterende finale in de stadsschouwburg 
te Groningen is het dan eindelijk zover, de finalisten- 
tour komt eraan! Geniet van het cabaret van de 
toekomst en laat u verrassen door de verscheiden- 
heid aan optredens. De finalisten zullen door heel 
Nederland reizen om hun stuk aan nog meer 
mensen te laten zien.

Feteranen
vr 04 mrt / schouwburg odeon  

Twee veteranen hebben altijd gevochten voor de 
vrijheid van Fryslân. De één wil nog altijd niet voor 
de ander onder doen. Met uniformen vol medailles 
zijn ze herdenking na herdenking present. Hoe lang 
nog? De twee Friese acteerkanonnen Freark Smink 
en Joop Wittemans spelen beide veteranen in deze 
voorstelling, waarin hilariteit en breekbaarheid, 
herkenbaarheid en overdrijving elkaar afwisselen.
Kaartverkoop vanaf vrijdag 1 januari.

Zwolle zingt beestachtig!
za 12 mrt / schouwburg odeon

De Zwolse Zangraad organiseert voor de 17e keer 
een zangersfestival met als thema ‘Zwolle zingt 
beestachtig!’ Koren zijn verplicht tenminste één 
nummer te zingen waarin dieren de hoofdrol spelen. 
Om 9.00 en 11.00 uur worden drie workshops 
georganiseerd: ‘Ontdek je stem’, theoretische 
achtergrond en een scratchkoor. Tussen 11.00 en 
17.00 uur treden, in drie zalen parallel ongeveer 
dertig koren op. Informatie, opgave en toegangs-
kaartjes via de festivalwebsite: zwolle-zingt.nl.

Peer Gynt door jeugdsym-
fonieorkest De Vuurvogel 
en Theater Gnaffel
ma 04 apr / theater de spiegel

Peer Gynt is een dromer en fantast die alle hoogten 
en diepten van het leven doorloopt en pas op latere 
leeftijd in de liefde van de geduldig wachtende 
Solveig zichzelf vindt. Het bijna 100 leden tellende 
jeugdsymfonieorkest vertolkt de geniale muziek van 
Grieg. Vier poppenspelers van Gnaffel verbeelden 
Peer Gynts zoektocht.
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Naast alle professionele voorstellingen en 
commerciële congressen en evenementen 
stellen wij ons podium ook graag 
beschikbaar voor amateurgezelschappen, 
instellingen, scholen, opleidingen en 
(muziek)verenigingen. Uit Zwolle, uit de 
regio, eigenlijk uit heel Nederland! Tegen 
een gereduceerd tarief maakt u gebruik 
van onze zalen, techniek en faciliteiten. 
Daarnaast kunnen wij de kaartverkoop voor 
u verzorgen en kunt u zelfs gebruikmaken 
van onze marketingkennis. 
Trek de stoute schoenen aan, 
klim op het podium en maak 
dromen waar!

bijzondere 
gasten

diff dance centre kerstvoorstelling
ma 7 dec / schouwburg odeon

Op maandag 7 december geven de dansers van DIFF Dance 
Centre een dansvoorstelling in diverse dansdisciplines, o.a. 
jazz, modern, hiphop en show dance. Niet alle dansers doen 
mee aan deze decembervoorstelling; alleen de dansers van 
de Vooropleiding Dans, het DIFF show Ballet, de hiphop 
wedstrijdteams, een geselecteerd modern gezelschap (zowel 
professionele als amateur dansers) en de eerstejaars studenten 
van de mbo dans opleiding van de Song & Dance Academy. 

Dit is een extra voorstelling naast de jaarlijkse Eindvoorstel- 
lingen van DIFF, die aan het einde van het seizoen plaatsvinden, 
komend seizoen zijn deze op vrijdag en zaterdag 8 & 9 juli 2016 
in Theater De Spiegel. 

Meer info via info@diffdancecentre.nl

Wilt u meer informatie over de verhuur- 
mogelijkheden in onze theaters? 
Neem contact op met de afdeling Culturele 
Evenementen voor de mogelijkheden. 

       038 - 42 773 83

       evenementen@zwolsetheaters.nl

       zwolsetheaters.nl
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Bent u regelmatig te vinden in onze theaters? Dan is de theaterpas iets voor u. 
Daarmee kunt u voor slechts €50,- per maand onbeperkt naar de meest prachtige, 
hilarische en ontroerende voorstellingen!

onbeperkt naar het theater met de theaterpas

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

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

ik,
suzanne

ben
er weer!

TM: 

42 1 57

ben
er weer!

TM: 

42 1 57

ik,
suzanne

ben
er weer!

TM: 

42 1 57
Art

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

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

ACTIE! Van januari 2016 - juli 2016 
onbeperkt naar het theater voor €250,- 



abonnementen abonnementen

27

opera

dames
dingen

za 23 jan

Barokopera Amsterdam
Don Giovanni, anno 1815

do 25 feb

Nederlandse Reisopera
Cosi fan Tutte

za 02 apr

La Traviata | Charkov
Oekraiens Staats Opera 
en Ballet Theater

ma 22 feb

Plien & Bianca
Gaat het nog door?

wo 06 apr

Chakra’s & Chardonnay
Komisch gevecht tussen 
spiritualiteit en ijdelheid

vr 27 mei

Women’s World
We want more!

 €130,30  €110,00

 €99,00  €82,50

new
masters
on tour

di 12 jan

Celloklassiekers en 
hogeschoolpianistiek

di 01 mrt

Ode aan geboortegrond

di 17 mei

Krachtig Visitekaartje 
van de jongste generatie

 €82,50  €70,00

ruwe
randjes

wo 09 mrt

Een coming of age 
voor bejaarden
Berg & Bos

do 31 mrt

Heimat 2
Productiehuis Rotterdam

wo 25 mei

De zender | Opstand van 
een nieuwslezer
Toneelschuur Producties 
i.s.m. het Nationale Toneel

 €75,50  €59,00

wo 10 feb

They are just kids
Toneelgroep Oostpool
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programma

decemberHet Zwanenmeer - Oekraïens Staats Opera & Ballet Theater / wo 30 dec / theater de spiegel
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wo 02 dec
20.30 uur

do 03 dec
20.30 uur

lutherse kerk schouwburg odeon
dommerholtzaal

José de Orejón y Aparicio was de eerste in 
Latijns-Amerika geboren musicus die in Lima 
als kapelmeester werd aangesteld. Het leven 
van deze vergeten achttiende-eeuwse meester 
valt samen met een piek in de culturele 
ontwikkeling van de Peruaanse hoofdstad. 
Orejón vertegenwoordigt de Italianisering van 
de muziek met virtuoze uitbarstingen voor viool 
en zang. 

Dit concert wordt georganiseerd i.s.m. de 
Organisatie voor Oude Muziek.

‘Krachtige thema’s, delicate harmonieën en 
energieke ritmes.’

Ga mee terug naar die opwindende beginperiode 
van The Rolling Stones. De Britse tributeband 
‘The Stones’ brengt een energieke show met al 
hun grote hits uit de jaren zestig. 

Zanger Benjamin Wattam pakt je in met zijn 
flamboyante optreden en lijkt ook nog eens 
sprekend op Mick Jagger! Met alle energie en 
charisma van The Rolling Stones zelf, is ‘The 
Stones’ een nauwkeurig en getrouw eerbetoon 
aan het geluid en de uitstraling van een echte 
Stones-show. Compleet met vintage instrumenten, 
hippe kostuums en de typische maniertjes.

Dit is een sta-concert in Schouwburg Odeon. 
Na de voorstelling is er gelegenheid om te dansen 
in Café Foyé.

Barokvirtuozen uit Peru - 
Música Temprana
Rondom Tomás de Orejón y 
Aparicio 

€25,50 / CJP €22,50 €25,00 / CJP €22,00

The Stones Tribute
The Early Years

 kamermuziek  muziek 

In 1846 componeerde Mendelssohn het orato-
rium ‘Elias’. Dit majestueuze epos illustreert de 
strijd om de hegemonie van het Jahweh geloof 
over de heidense Baälcultus ten tijde van de 
profeet Elias. 

Onder de bezielende leiding van dirigent Béni 
Csillag en met begeleiding van HET Symfonie-
orkest en diverse gerenommeerde solisten zal 
Toonkunstkoor Caecilia dit prachtige werk ten 
uitvoer brengen.

‘Majesteus epos, illustreert de strijd om het 
Jahweh geloof.’

Juf Judith zit achter de piano Sinterklaasliedjes 
te zingen om Sint te ontvangen, maar wordt 
verstoord door DJ Rik, die een modern welkom 
voor Sinterklaas wil. Vervolgens komt Boodschap 
Piet langs om te vertellen dat hij een fanfare wil. 
Kortom: grote paniek.
Snel zoeken ze wat kinderen om hen te helpen, 
zodat alles er feestelijk uitziet. Maar wat is dat 
gegalm in de verte? Licht uit, spot aan: Diva Piet 
maakt haar entree. Met deze losgeslagen piet is 
de chaos compleet. Wanneer Sint komt, blijkt hij 
het allemaal juist heel gezellig te vinden: allemaal 
lachende kinderen en een warme kachel.

De Sint Show is een vrolijke, muzikale familie-
voorstelling met de nodige glitter en glamour en 
waarbij iedereen meedoet, stilzitten is er niet bij!

Toonkunstkoor Caecilia
De Elias van Felix 
Mendelssohn Bartholdy

€27,00 / €32,00 / CJP €12,50 €10,00

De Sint Show
Een vrolijke familievoorstelling

 muziek  jeugd & familie 

wo 02 dec
20.00 uur

wo 02 dec
14.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

schouwburg odeon
hemminkzaal
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vr 04 dec
20.00 uur

zo 06 dec
16.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Erwin Nyhoff, één van de vaandeldragers van de 
Nederlandse rock, gaat in Kings of Rock’N’Roll 
op zoek naar de waarheid van het genre en al 
zijn excentrieke vertolkers. Waarom schoot Elvis 
Presley zijn televisies kapot, trouwde Jerry Lee 
Lewis zijn 13-jarige nichtje, belandde Chuck 
Berry in de gevangenis en werd Little Richard 
predikant? 

Eén van de hoogtepunten in de carrière van Erwin 
Nyhoff is zijn samenwerking met de originele 
begeleiders van Elvis Presley, drummer DJ 
Fontana en gitarist Scotty Moore. 

Gewapend met zijn gitaar, een unieke stem en 
een ijzersterke performance brengt Erwin Nyhoff 
samen met zijn band een eerbetoon aan de 
belangrijkste pioniers van de popmuziek. 

Zeven artiesten, een vleugel, twee draaitafels 
en een sampler brengen een eerbetoon aan de 
muziek en de ontembare geest van Nina Simone. 
Nina Simone, geboren in 1933, werd in de jaren 
‘60 bekend door jazzballads en protestnummers 
als ‘Mississippi Goddam’ en ‘My Baby Just Cares 
For Me’.
 
‘Nina Simone (A)live’ is een uniek theaterconcert 
rond de muziek en het leven van jazzlegende 
Nina Simone. Deze muzikale ode is geïnspireerd 
door Nina Simone’s beroemde 1976 comeback- 
concert op het jazzfestival van Montreux, een 
legendarisch en bizar optreden waarin ze het 
publiek met schokkende openhartigheid vertelde 
over haar leven, haar muziek, haar liefdes en haar 
ups en downs.

Erwin Nyhoff
The Kings of Rock’N’Roll

€12,50 / €16,50 / €21,00 / CJP €16,50 €22,50 / CJP €19,50

Nina Simone (A)live 
met Sabrina Starke, 
Hans Dagelet e.a.

 muziek  muziektheater 

Choreografe Isabelle Beernaert is niet bang om 
emoties te tonen en zich met passie en hartstocht 
aan het publiek te laten zien. Dat is de kracht van 
haar ontroerende en aangrijpende choreografieën 
in de nieuwe theaterproductie ‘Under My Skin’. 
Under My Skin gaat over iets ‘hogers’, een roep 
die we moeten volgen, omdat dit aanwakkert wat 
altijd al in ons aanwezig was. In het verlangen 
zetten we onszelf op het spel. Dat wat we 
onderhuids voelen, wordt tastbaar in Under 
My Skin. Een duizend woorden kunnen niet 
beschrijven wat je diep van binnen voelt.

‘Under My Skin houdt je in de ban.’

Hij: een steenrijke dertiger die alleen in een 
prachtige loft woont en zich omringt met de 
duurste kleding en spullen. Zij: een pittige 
cateringdame die in haar eentje zorgt voor 
haar puberdochter. Ze zijn in De Gelukkigste 
Dag een avond tot elkaar veroordeeld als op 
zijn verjaardagsfeest de genodigden niet komen 
opdagen. Te midden van de champagne en een 
overvloed aan eten raken de twee aan de praat, 
over vriendschap, geluk en geld. Beetje bij beetje 
vallen de maskers en ontdekt zij de ware reden 
voor de feestavond. En die is duisterder dan 
ze had kunnen bedenken. Naar een idee van 
hoofdrolspeler Johnny de Mol. 

Regie: Gijs de Lange

Cast: Johnny de Mol, Johanna ter Steege e.a.

Isabelle Beernaert
Under My Skin

€22,00 / €30,00 / €35,00 / CJP €30,00 €17,50 / €24,00 / €27,50 / CJP €24,00

De Gelukkigste Dag
met Johnny de Mol en Johanna 
ter Steege

 dans  toneel 

do 03 dec
19.30 uur

vr 04 dec
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

theater de spiegel
rabozaal

d
ecem

b
er
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do 10 dec
21.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Een jonge bankier (Eelco Smits) keert vanuit New 
York terug naar zijn geboortestad Amsterdam om 
de begrafenis bij te wonen van zijn jongere broer. 
De dagen ervoor schrijft hij brieven afwisselend 
weemoedig, opstandig of gelaten van toon, in 
een poging contact te krijgen met de broer met 
wie hij nooit echt contact had. Een monoloog 
als rouwproces waarin de jonge bankier hoop 
en optimisme hervindt door het verdriet heen. 

“Niet eerder lag de focus zo op Smits. 
Eng, bekende hij in verschillende interviews. 
Niet nodig, bleek gisteravond. Song from far 
away klopt helemaal.” - Het Parool ****

Regie: Ivo van Hove

Cast: Eelco Smits 

Toneelgroep Amsterdam
Song from far away

€17,50 / CJP €14,50

 toneel 

Othello is het verhaal over wat liefde, verraad  
en vooroordelen met een mens kunnen doen.  
De klassieker van Shakespeare wordt bewerkt 
en geregisseerd door Peter Pluymaekers en 
gespeeld door een pittige multiculturele cast 
(o.a. Daniël Boissevain en Kenneth Herdigein).  
In samenwerking met rapper Brainpower zullen 
de teksten in een unieke hedendaagse vorm 
worden gegoten. 

De fysieke speelstijl, gecombineerd met zang en 
‘spoken word’, staat borg voor een energieke 
voorstelling die eigentijds en toegankelijk is. 

‘Shakespeares meesterwerk in een 
messcherpe remix van klassiek en urban.’

Dian Liesker speelde twee jaar bij Comedytrain 
en won de persoonlijkheidsprijs van Cameretten 
‘10. Hierna ontwikkelde ze zich tot “een innemen-
de performer met een grof randje” (Theaterkrant). 
Met haar debuutvoorstelling ‘Ik blijf verdomme 
hier!’ toerde ze twee jaar door het land. Nu wordt 
de succesvolle samenwerking met regisseur 
Oscar Siegelaar voortgezet in een programma 
waarin Dian het belang van de waarheid afzet 
tegen de kracht van de verbeelding. De journalist 
versus de cabaretier. Twee rollen die dagelijks 
vechten om Dian. Maar Dian vecht vrolijk terug.

Othello
ZEP

€14,50 / €18,00 / CJP €14,50 €15,00 / CJP €12,00

Dian Liesker
Aangeschoten wild

 muziektheater / jongeren  cabaret 

wo 09 dec
20.00 uur

do 10 dec
20.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

schouwburg odeon
papenstraattheater

do 10 dec
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

Een vrouw belt voor de laatste keer met haar 
ex-geliefde. Hij verbrak hun relatie enkele dagen 
eerder. De vrouw probeert vergeefs de lijn open 
te houden: eerst nog optimistisch en vanuit 
ontkenning, later wanhopiger en zelfdestructief. 
Langzaamaan ontstaat het beeld van hun voorbije 
relatie en het besef dat de minnaar voorgoed 
heeft gekozen voor een ander. 

La Voix Humaine is een existentieel drama over 
verlies en eenzaamheid en het pijnlijke besef dat 
je vaak je meest intieme partner niet of nauwelijks 
kent.

“Ingehouden Halina Reijn in mooie, droevige 
monoloog.” - de Volkskrant ****

Regie: Ivo van Hove  Cast: Halina Reijn 

€17,50 / €24,00 / €27,50 / CJP €24,00
combiticket: €35,00 / combinatie exclusief te zien in Tilburg en Zwolle 

Toneelgroep Amsterdam
La Voix Humaine - 
met Halina Reijn

 toneel 

***
** 

NRC
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za 12 dec
20.00 uur

zo 13 dec
11.00 + 14.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

schouwburg odeon
dommerholtzaal
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THOMASORKEST PRESENTEERT:

201015_TT2000_A3.indd   1 20-10-15   11:42

Onder het thema Top 25 brengt het Thomas 
Orkest uit Zwolle op 12 december a.s. een 
bijzonder concert in theater De Spiegel. Bekende 
nummers uit vele hitparades komen deze avond 
voorbij. De keuze van de nummers is deels 
bepaald door de voorkeur van bekende 
Zwollenaren. Weet u bijvoorbeeld wat het 
lievelingsnummer is van Ron Jans? En van 
Johnnie & Therese Boer? Ivo de Lange, Elles 
Hetebrij, Ralph Keuning of burgemeester Meijer? 
U hoort en ziet het allemaal deze avond! De muziek 
van dit concert bestaat uit arrangementen die 
speciaal geschreven zijn voor het Zwolse Thomas 
Orkest en worden voor de zang begeleid door 
PAUL DE MUNNIK van het voormalige duo Acda 
& De Munnik, female vocalgroup LA CLIQUE en  
of Holland Kids finalist JOY. Op piano hoort u de 
Zwolse buitenpianist RIK ELINGS. 

Bach, Beethoven en Brahms getest door baby’s 
en peuters. Klassieke componisten zijn gefasci-
neerd door de nacht, de slaap en de rust.

Slaap is levensnoodzakelijk. Pantalone koppelt 
klassieke muziek aan het slaapritueel van baby’s 
en peuters. Klassiek is niet slaapverwekkend.
Integendeel: klassiek is opwekkend, emotioneel 
en inspirerend voor een stevig portie dromen. 

In dit concert krijgen baby’s en peuters de kans 
om Bach, Beethoven en Brahms vrij te beleven 
in een spannende ontmoeting met muzikanten. 
Hun hemelse muziek brengt jong en oud naar 
een veilige haven van rust of, wie weet, naar de 
zevende hemel.

Thomas top 25
Thomas orkest

€17,50 / €22,50 €10,00 / combiticket ouder + kind €15,00

Hemelsblauw
Pantalone

 muziek  klassiek / jeugd & familie 

De NBE Familieconcerten zijn de spannende 
halve finales van de nationale compositiewedstrijd 
voor jonge componisten t/m 18 jaar in vier steden. 
Het Familieconcert heeft alles wat het Nieuw-
jaarsconcert zo bijzonder maakt: opwinding, lol, 
ontroering en vooral heerlijke muziek. Allemaal 
hopen ze een plaatsje te veroveren in de finale en 
misschien wel in het Nieuwjaarsconcert van het 
NBE in het Concertgebouw in Amsterdam.

Op de pedalen, klaar voor de start… af! 
Fien wil wielrenster worden. Zwetend, zwoegend, 
hijgend en trappend traint ze alle dagen. 
Ooit zal ze haar persoonlijke ‘Tour de Fien’ 
winnen. Iedereen zal klappen, juichen en diep 
voor zoveel snelheid buigen. 

Maar nog voor het die kant opgaat, is Fien al 
uit haar droom ontwaakt. Op school mag ze 
niet fietsen, maar moet ze sommen maken. 
Haar vriendinnen willen niets weten van spaken, 
wielen en zadelpijn. Thuis klaagt haar moeder 
over de rommel in haar kamer. 

Zal Fien de finish halen? Of wacht haar enkel 
de laatste plaats? 

Nederlands Blazers 
Ensemble
Op weg naar het 
Nieuwjaarsconcert

€12,50 / CJP €9,50 €10,00

De tour van Fien
Reuring Theater

 klassiek  toneel / jeugd & familie 

vr 11 dec
19.30 uur

za 12 dec
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

schouwburg odeon
dommerholtzaal
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€17,50 / CJP €14,50

vr 18 dec
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

In 2012 richtte Amos Ben-Tal ‘OFFprojects’ op. 
Dit collectief, bestaande uit voormalig dansers 
van Nederlands Dans Theater, brengt ‘levende’ 
events waar het publiek in meegezogen wordt. 

Ook ‘Might’ is niet zomaar een voorstelling. 
Het is een zinderende dansreis, waarin u ruimtes 
doorkruist en mensen tegenkomt en ontmoet. 
In een labyrint van muren en schermen beweegt 
u zich over het podium. De ruimte verandert, 
onthult en verbergt de fenomenale performers. 
Elke toeschouwer beleeft zijn eigen voorstelling 
met persoonlijke ervaringen. Eerder was een 
onderdeel al tijdens de Museumnacht 2013 te 
zien in de kelders van het voormalig Haagse 
Stadhuis. Een sensuele trip waarin we ons 
kunnen laven aan een zachte intimiteit.

Amos Ben-Tal
Might

 dans 

€19,00 / €19,00 / €12,50
€24,50 / €33,50 / €39,50 
gouden rang €44,50 / CJP €33,50 €12,50 / €16,50 / €21,00 / CJP €16,50

vr 18 dec
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Gespierde grappen, rake typeringen, 
relativeringen en mopperige terzijdes waarbij
enig welgemeend moralisme heel goed past. 
Na zijn prijswinnende ‘Schettino!’ staat Van 
Muiswinkel er alleen voor. 

Maar: hij heeft gelukkig zichzelf nog! De Olie- 
worstelaar is de moderne mens M/V: niet te 
vatten. Glimmend en gezond, maar tot welke 
prijs? Veelzijdig ZZP-er (Zich Zelf Profilerend), 
maar met welk recht? Sterk en slim, maar met 
welk doel? Erik worstelt zichzelf door de eenen-
twintigste eeuw heen en haalt vermoedelijk de 
helft nog niet. Zo’n nieuwe eeuw is misschien 
nog wel te vatten, maar jezelf begrijpen… dat is 
een ander kopje thee. 

Erik van Muiswinkel
De Olieworstelaar

 cabaret 

Ernst Reijseger onderscheidde zich al in zijn 
studietijd van zijn collega’s door een volstrekt 
eigen en unieke muzikale weg te bewandelen, die 
hem anno 2015 tot een internationaal gelauwerde 
solist en improvisator heeft gemaakt. Zijn werk 
is niet te classificeren en zijn cello neemt vele 
gedaantes aan gedurende zijn optredens, solo of 
samen met een keur aan internationale musici en 
andere kunstenaars. Hij schreef de muziek voor 
een aantal films van Werner Herzog. 

Wat voor programma het gaat worden is niet 
te voorspellen, behalve dat het een met niets te 
vergelijken cellorecital zal zijn, dat begint in Café 
Foyé en eindigt in de Hemminkzaal. 

‘Meestercellist Ernst Reijseger brengt een 
veelzijdig programma.’

Ook in 2015 zijn de enige echte Chippendales 
uit Las Vegas op tour met hun spannende maar 
chique act. Al meer dan 35 jaar staat een show 
van de Chippendales garant voor een avond 
vol onweerstaanbare verleiding met maar één 
doel: het plezier van het, voornamelijk, vrouwelijk 
publiek. Met dans, zang en theater geven de 
breed geschouderde heren een unieke show met 
entertainment van de bovenste plank. Verwacht 
een avond waarin de fantasieën geprikkeld 
worden met smaakvolle en exotische verleidingen 
in stijl. Een echte ‘Girls Night Out!’, er is namelijk 
ook een afterparty!

‘Een avond vol verleiding.’

Ernst Reijseger
Cello

Chippendales
Get Lucky 2015 tour

 kamermuziek  show 

zo 13 dec
15.00 uur

zo 13 dec
19.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

theater de spiegel
rabozaal
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Jochem wordt getreiterd en gepest. Zijn klas- 
genoot David zou hem wel willen helpen, maar 
die is zo verliefd op Vera dat hij op een beslissend 
moment niet in de buurt is. Dat heeft tragische 
gevolgen. Na het schoolfeest is Jochem vermist, 
althans dat lijkt zo. Zijn tas wordt gevonden bij 
een meer in de buurt. De waarheid blijkt erger 
dan een vermissing…

Dit stuk is gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Carry Slee, dat in 2013 verfilmd werd. 

€10,00 / €14,00 / €18,50

Spijt!
Naar het boek van Carry Slee

 toneel / jongeren 

zo 20 dec
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

zo 20 dec
15.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Dorona Alberti (Gare du Nord) gaat ‘solo’, gaat 
‘vreemd’. Al is dit voor haar alles behalve een 
kortstondige affaire. In samenwerking met Pieter 
de Graaf (piano) en Jonas Pap (cello) presenteert 
zij: Käsebrot, een muziektheaterprogramma waar-
in zij, samen met u, door tijd en stijl reizen. 

Alberti en haar mannen (van o.a. Kyteman) spelen 
nummers van Entartette Musik, Schlager en 
Deutsche Welle tot hiphop en house met maar 
een enkele verbinding: het Duits. Ze strippen de 
liederen, badderen ze, bewerken ze en kleden 
ze al kietelend weer aan. Ze flirten met klassiek 
en punk, maar blijven altijd bij de kern: hun grote 
liefde voor ‘het spelen’.

Dorona Alberti 
(Gare du Nord)
Käsebrot

€22,50 / CJP €19,50

 muziek 

zo 20 dec
16.00 + 20.15 uur

theater de spiegel
rabozaal

De Volkskerstsamenzang is een traditie. 
Dit jaar met de bekende zangeres Sharon 
Kips, een groot eigen projectkoor op het 
toneel, solisten en acteurs, dominee Hans van 
Ark, organist Harold Knol en begeleidingsband 
Henk Doest. Dit allemaal onder leiding van 
dirigent Jenny van Ark.

Reserveren via www.zingenonderdepeperbus.nl
Gratis toegang, collecte voor de onkosten 
middels acceptgiro. 

‘Een traditie in Zwolle. Komt allen luisteren.’

Volkskerstsamenzang
‘Machteloze machten’, over de 
strijd tussen de boze koning 
Herodes en het kind Jezus

 muziek 

Drie topvocalisten, een superband, louter hoogte- 
punten uit symfonische rock en méér dan acht 
tributes in één oogstrelende show. De ingrediën-
ten van Symfo Classics in een notendop. 
Klassieke hits van o.a. Yes, Genesis, Pink Floyd 
en Marillion maar ook ‘zwaardere’ symfonische 
stukken worden niet geschuwd. 

Vocalisten Cindy Oudshoorn en Edward Reekers 
waren jarenlang de stemmen van de symfonische 
rockformatie Kayak. Laatstgenoemde is ook 
zanger van Motel Westcoast en Best of Britain. 
Martin van der Starre is bekend als vocalist van 
‘Jesus Christ Superstar’, ‘We Will Rock You’ en 
‘Woodstock the Story’. 
De Symfo Classics band staat onder leiding 
van Joost Vergoossen (eveneens Kayak). 
Hij is in ons land de nummer één gitarist van 
de symfonische rock. 

Symfo Classics
The Best of Symphonic Rock

€12,50 / €19,50 / €25,00 / CJP €19,50

 muziek 

za 19 dec
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

12+
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gratis toegang 
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Judith heeft  het op school niet gemakkelijk en 
haar vader is een man van weinig woorden. 
In haar kamer heeft ze van klein afval een eigen 
wereld gemaakt; het land van melk en honing. 
Op een avond laat ze een sneeuwstorm van 
watten over haar landje vallen. De volgende 
ochtend is de wereld ook echt wit. Judith gelooft 
dat ze zelf wonderen kan verrichten…

De Jonge Honden
Het land van Melk en Honing

 jeugd & familie 

di 22 dec - za 02 jan
diverse tijden

zolder jonge honden 
westerlaan 9

sprookjes-

festival

Deze theatershow van Troyson James en de 
Gospel Singers neemt u mee door de straten van 
New York. Ze raken je met hun fantastische stem-
men vanuit hun zwarte ziel regelrecht in je hart. 
Met hun tomeloze energie, humor en opwindende 
gospelklanken staat deze show garant voor een 
sfeervol programma vol gospel- en popsongs en 
soulklassiekers. 

Het repertoire bestaat uit o.a. black gospel 
met invloeden vanuit de R&B, soul en pop. Met 
wereldberoemde hits als ‘Oh Happy Day’, ‘Amen’ 
en ‘Amazing Grace’, is dit het meest swingende 
theaterconcert van het jaar. 

De Nieuwe Philharmonie Utrecht is een orkest dat 
zich – nationaal en internationaal – onderscheidt 
door de keuze van instrumentarium en repertoire. 
Het orkest houdt zich bezig met het uitvoeren van 
oude muziek uit de 18e, 19e en 20e eeuw.

Voor de uitvoering van de Messiah wordt gebruik 
gemaakt van de meest gespecialiseerde inter- 
nationale musici die speciaal voor deze uitvoering 
naar Nederland komen. Het wordt dan ook een 
uitvoering in een intieme, transparante setting in 
de meest oorspronkelijke vorm.

Dirigent: Johannes Leertouwer

Sopraan: Stefanie True

Altus: Alex Potter

Tenor: Nick Pritchard

Bas: William Gaunt

De god Pan heeft bokkenpoten, horens en 
geitenhaar, stinkt als een beer en jaagt ieder de 
stuipen op het lijf door zijn lelijkheid. Hij valt als 
een blok voor de prachtige jonge nymf Syrinx en 
wil maar één ding : haar tot de zijne maken. In 
zijn vasthoudendheid om haar voor zich te winnen 
gaat hij veel te ver en een catastrofe kan niet uit-
blijven. Een oeroud  verhaal dat vele kunstenaars, 
schrijvers en musici inspireerde, ook Claude 
Debussy. Hij schreef de prachtige muziek voor 
deze tragedie.

“HET openingsbrunchconcert van het festival.”

The New York Gospel 
Singers Show

Händel | Messiah
De Nieuwe Philharmonie 
Utrecht en Nieuw Nederlands 
Vocaal Ensemble

Artevento i.s.m. 
The Young Ones 
Een onmogelijke liefde

€12,50 / €17,50 / €22,50 / CJP €17,50€15,00 / €22,50 / €30,00 / €37,50 €25,00 / t/m 12 jaar €12,50€9,00

 muziek  klassiek  jeugd & familie 

di 22 dec
20.00 uur

ma 21 dec
19.30 uur

za 26 dec
13.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

grote kerk schouwburg odeon 
café foyé

d
ecem

b
er

sprookjes-

festival

5+
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zo 27 dec
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Kun je alles weten? De man die alles weet 
beweert van wel. René van ‘t Hof balanceert op 
het dunne koord van het allesomvattende weten. 
Samen met assistenten Tjebbe en Keimpe doet 
deze ‘deskundoloog’ een poging kinderen te 
vertellen over het ‘alles’. Vrolijk en ontregelend 
laat de voorstelling zien hoe volwassen kennis 
wordt overlopen door de nieuwsgierigheid van 
kleuters in zijn publiek.

Regie: Jetse Batelaan

Cast: René van ‘t Hof, Keimpe de Jong, Tjebbe Roelofs

“Een zeldzaam originele kleutervoorstelling.” 
- Jury, Zilveren Krekel

De man die alles weet 
Theater Artemis

€10,00

 muziektheater / jeugd & familie 

Na drie spetterende seizoenen alweer een 
volgende selectie ‘Hoogtepunten uit de TOP 
2000 lijst’. Met de revolution-tour wordt opnieuw 
een twee uur durende sneltreinreis door de top 
2000 lijst afgelegd. Pop-, Rock-, Soul-, Neder-
pop-, Rock&Roll-, SingleLuck-, Evergreens-, 
R&B- en Greatest Hits-wagons worden voort- 
getrokken door de dampende muzieklocomotief 
van Nederland: TOP 2000 Live! 

Een waanzinnige band met drie vocale alles- 
kunners verpakt in een compleet pakket van 
muziek, interactie en show. Je mag zitten, staan, 
dansen, meedoen, meebeleven en vooral een 
avond genieten van elf muzikanten die er 
evenveel plezier in hebben als jij. Zorg dat je 
er tijdig bij bent!

‘Een twee uur durende sneltreinreis door de 
top 2000.’ 

€17,50 / €24,00 / €27,50 / CJP €24,00

TOP 2000 live!
Revolution

 muziek 

za 26 dec
15.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

2
e  k

ers
td

ag!

4+

zo 27 dec
13.00 uur

schouwburg odeon 
bovenfoyer

Een verrassende versie van het kerstverhaal. 
Over Angelino, een jongetje met een trommel 
uit een vergeten Italiaans dorpje. Bij elk nieuwtje 
trommelt hij alle dorpsbewoners bij elkaar. Veel 
gebeurt er niet in het dorp. Totdat op een middag 
Angelino in de verte drie koningen met een 
kameel ziet.  Angelino is een theatrale bewerking 
van het gelijknamige boekje uit de Gouden Boek-
jes reeks, geschreven door Koos Meinderts.

€5,00

Angelino en de 
drie Koningen
Gebaseerd op het boek

 jeugd & familie 

3+

sprookjes-

festivalsprookjes-

festival

Smakelijke Sprookjes is een komische en 
interactieve poppenvoorstelling.
De bakker bakt krokante kadetjes, op het land 
verbouwen de boeren de groenste groenten 
en de slager is overal bekend om zijn sappige 
slavinkjes. Elke avond wordt een heerlijk diner 
geserveerd, waarbij er tot diep in de nacht 
gedanst wordt. Tot er op een dag een reus- 
achtige gast verschijnt, die niet is uitgenodigd 
en zeker niet welkom is. 

Smakelijke Sprookjes 
Theatra

€8,00

 jeugd & familie 

za 26 dec
14.30 uur

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

sprookjes-

festival

4+
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ma 28 dec
13.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Ad & Eefje (en het verloren paradijs) vertelt met 
jazzy popmuziek, zang, prachtige beelden en 
vooral veel humor een junior-versie van het verhaal 
van Adam en Eva. Het gaat over twee kinderen 
die uit het paradijs vallen en samen een nieuwe 
wereld moeten opbouwen. Maar de vraag is hoe 
je dat doet, terwijl alles om je heen is veranderd 
en niet meer veilig is. Langzaam gaan Ad & Eefje 
geloven dat het kan. Dat hun zelfgemaakte tuin 
misschien wel de allermooiste ooit wordt!

‘Bruisend muziektheater met twee jonge 
talenten die de sterren van de hemel zingen 
en drie weergaloze musici in de huid van de 
slang.’

Tafel van Vijf
Ad & Eefje (en het verloren 
paradijs)

€10,00

 muziek / jeugd & familie 

6+

sprookjes-

festival

Ieder jaar vindt in het Sprookjesbos het wonder-
lijke muziekfeest plaats met een grote wedstrijd. 
Roodkapje, Assepoester en zelfs Draak zijn druk 
aan het oefenen! Heks zet alles op alles om te 
winnen en geitje Benjamin wil vreselijk graag 
meedoen, maar hij kan geen instrument vinden 
dat bij hem past. En dan verdwalen een muziek- 
juffrouw en een aantal van haar leerlingen ook 
nog in het Sprookjesbos en komen terecht op het 
muziekfeest. 

Voor het eerst zijn jullie ook uitgenodigd voor 
het jaarlijkse muziekfeest. Kom gezellig met alle 
sprookjesbosbewoners mee feesten en beleef dit 
spannende avontuur! 

€15,50 / €17,50

Sprookjesboom de 
musical: een wonderlijk 
muziekfeest
Efteling Theaterproducties

 musical / jeugd & familie 

ma 28 dec
13.30 + 16.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

4+

sprookjes-

festival

Er was eens…. denkt Koos. Koos verzint 
sprookjes. Hij schrijft ze allemaal op in een heel 
groot sprookjesboek. Hij verzint en vertelt graag 
zijn prachtige verhalen aan iedereen die het maar 
horen wil. ‘Er was eens…’ begint hij dan. En hij 
begint te vertellen, over prinsen en prinsessen, 
over kabouters, feeën en heksen, over de mooiste 
kastelen, vliegende tapijten en wonderlijk 
pratende dieren. Over arm zijn en rijk worden, 
over dom zijn en toch kunnen winnen, over 
boeven en rovers te slim af zijn. Hij moet nog 
één verhaal verzinnen en dan is zijn boek af. 

‘Alle verhalen van Koos beginnen met 
“Er was eens...” ’

Er was eens 
Koos Wieman

€8,00

 poppentheater / jeugd & familie 

ma 28 dec
11.00 + 13.00 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

4+

sprookjes-

festival

zo 27 dec
14.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

Rhythm of the Dance, één van de grootste reizen-
de Ierse shows, komt dit seizoen naar Nederland 
met een tintje kerstsfeer. De voorstellingen van 
Rhyhtm of the Dance onderscheiden zich duidelijk 
van andere Ierse shows, zowel qua inhoud als 
dynamiek. Jonge dansers en danseressen, die 
voor een deel afkomstig zijn uit de befaamde 
Riverdance-shows, aangevuld met live musici en 
vocalisten. De enthousiaste cast van gemiddeld 
24 jaar brengt een combinatie van traditionele en 
moderne Ierse dans. 

‘Een jonge cast brengt een combi van 
traditionele en moderne Ierse dans.’

€24,50 / €33,50 / €39,50 
gouden rang €44,50 / CJP €33,50

Rhythm of the Dance
The Christmas Show

 show 
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di 29 dec
14.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Het mooie prinsesje Rapunzel bezit magisch haar. 
Op een dag wordt ze ontvoerd en opgesloten in 
een hoge toren door een gemeen tovenaarsduo, 
die het haar willen hebben. Elke dag moet  
Rapunzel haar vlecht uit het torenraam laten 
zakken, zodat de tovenaars naar boven kunnen 
klimmen. De jaren verstrijken en Rapunzel 
groeit in eenzaamheid op tot een knappe vrouw, 
dromend van een dappere prins die haar zal 
bevrijden. Zal haar redder ooit komen?

Na de grote successen van Doornroosje, 
Assepoester, Klein Duimpje e.a. komt van 
Hoorne nu met deze sprookjesmusical. 

Rapunzel de Musical 

€13,50 / €18,50 / €21,00

 musical / jeugd & familie 

4+

sprookjes-

festival

d
ecem

b
er

Sanne Zweije heeft zich voor ‘Het geheim van 
de nachtegaal’ laten inspireren door beeldend 
kunstenares Sue Blackwell en het sprookje 
‘De Chinese Nachtegaal’ van Hans Christian 
Andersen. ‘Het geheim van de nachtegaal’ neemt 
ons mee naar het oude China, in een levensgroot 
prentenboek met animaties. 

Dong, een oude man, is boos op alles en ieder-
een. Tot er een nachtegaal verschijnt die prachtig 
zingt. De nachtegaal roept herinneringen op aan 
Dongs verleden waarin hij danste en liefhad. 
Dong vangt de nachtegaal in de hoop haar 
schoonheid te kunnen vasthouden en de herinne-
ringen niet kwijt te raken. 
Hij is gelukkig, maar de nachtegaal helaas niet…

€10,00

Het geheim van de 
nachtegaal
Sanne Zweije

 beeldend theater / jeugd & familie 

di 29 dec
13.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

6+

sprookjes-

festival

ma 28 dec
15.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

De Klokkenluider van de Notre Dame is een 
wervelende familiemusical vol muziek, dans en 
vrolijkheid. Maar het is ook het tijdloze verhaal 
over je alleen voelen en onverwachte vriend-
schappen. Precies twintig jaar na de Disney-
film is Victor Hugo’s bekende verhaal nu live te 
beleven als musical voor jong en oud. 

Hoog boven de stad Parijs, in de spectaculaire 
klokkentoren van de Notre Dame, woont de 
verlegen klokkenluider Quasimodo. Een toevallige 
ontmoeting met de beeldschone zigeunerin 
Esmeralda zet zijn hele wereld op z’n kop. 
Hij belandt in een spannend avontuur en leert 
dat mensen lang niet zo slecht zijn als hij denkt. 
Wat is goed of slecht? En zit echte schoonheid 
dan toch van binnen? 

€10,00 / €14,00 / €17,50

OpusOne
De klokkenluider van de 
Notre Dame

 musical / jeugd & familie 

6+

sprookjes-

festival

4+

ma 28 - wo 30 dec
10.45 uur

schouwburg odeon
bovenfoyer

De twee zusjes liegen nooit. Echt niet. 
Als ze gaan fantaseren wat ze zouden willen 
liegen, komt plotseling Liegpeuk te voorschijn. 
Zomaar, onderweg naar hun gelogen kasteel, 
waar zij de twee keurige prinsessen zijn. 
In deze voorstelling weet je al snel niet meer 
wat fantasie of werkelijkheid is. Na de voorstelling 
kun je meespelen in een echt sprookje bij het 
meespeeltheater. 

Liegpeuk
Anne en Lieke van de Vegt 

€2,50

 jeugd & familie 

sprookjes-

festival
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Bayoemie, wie kent hem niet? Alle marktver- 
kopers in Cairo dragen zijn schoenen, die als 
gegoten zitten. Zijn winkeltje is de drukst 
bezochte zaak van de hele souk. Op een dag 
komt er een ezeltje aanlopen met op zijn rug een 
vrouw, gekleed in stralend wit. Alleen haar ogen 
zijn te zien. Als zij vlak langs Bayoemie rijdt, kijken 
ze elkaar aan. En dan lijkt de oude Bayoemie wel 
betoverd. Haar prachtige stem raakt hem in zijn 
hart. Het vreemde is dat ze nooit loopt. Wat is 
het geheim van de zangeres van de Nijl? 

‘Bayoemie is betoverd door de zangers van 
de Nijl, maar wat is haar geheim?’

De zangeres van de Nijl
Toneelgroep Fraseur

€8,00

 toneel / jeugd & familie 

di 29 dec
11.00 + 13.00 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

7+

sprookjes-

festival

4+

di 29 dec + wo 30 dec
19.00 uur & 16.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Ga mee met Luna op haar wonderlijke wereldreis. 
Ze beleeft allemaal avonturen met nieuwe 
vriendjes. Een spannende muzikale theatervoor-
stelling gebaseerd op het prachtige prentenboek 
onder regie van Stan Fritschy.

Luna en haar toverfluit  
Fluitensemble La Sirena

€7,50

di 29 dec
20.15 uur

theater de spiegel
foyer

Na het succes van de allereerste editie van 
Ouderwets Gezellig in 2014, gaan Michael 
Kroegman en Sander Dol opnieuw terugblikken 
op het afgelopen jaar. Humoristisch, muzikaal en 
met bijzondere gasten maken zij er een bijzon-
dere avond van. Onder het genot van een lekker 
hapje en een drankje en de oliebol die zeker 
niet mag ontbreken, worden zij door de ‘At Your 
Service band’ begeleid onder leiding van Robin 
Eenkhoorn. Reserveer op tijd, er zijn een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar voor Ouderwets 
Gezelligheid 2.0 (15).

Wilt u voor aanvang van de voorstelling nog 
lekker eten? Dat kan. Boek dan een arrange-
ment waarbij u voor aanvang van de voorstelling 
Ouderwets Gezellig gaat eten. Voor €52,50 kunt 
u naar de voorstelling inclusief 3-gangen diner.

Ouderwets Gezellig 2015 

€20,00

 show  jeugd & familie 

sprookjes-

festival

Er waren eens twee magische schoentjes...

‘Raak! en de Magische Schoentjes’ is een 
familievoorstelling, waarin vele beroemde sprook-
jes voorbij zullen komen. Een swingende show 
vol fantasie en magie, waarin de meiden van 
Raak! knotsgekke avonturen beleven en vaak 
jouw hulp nodig zullen hebben om ervoor te 
zorgen dat alles goed afloopt.

“Zien we jullie daar? Dan maken we er samen 
een groot feest van!”
Liefs Daan, Roos en Sharon van Raak!

Kennen jullie Daan, Roos en Sharon al van 
Nickelodeon en RTL Telekids?

€11,50 / €15,00

Raak! en de Magische 
Schoentjes

 muziek / jeugd & familie 

di 29 dec
15.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

3+

sprookjes-

festival

d
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Wie ballet zegt, zegt Het Zwanenmeer. Het  
romantische verhaal gaat over de liefde tussen 
prins Siegfried en prinses Odette. De tovenaar 
Rotbart heeft er echter voor gezorgd dat de 
onschuldige meisjes ’s nachts in een zwaan ver-
anderen en alleen echte en zuivere liefde kan de 
betovering doorbreken. Rotbart probeert via zijn 
dochter Odile, die als twee druppels water  
op Odette lijkt, tussen de geliefden te komen. 

De duizelingwekkende spitzentechniek, gekop-
peld aan de dubbelrol Odette/Odile, maakt dit 
ballet tot een vuurproef voor iedere ballerina. 
Een must-see voor jong en oud door de fabuleuze 
muziek van Tsjaikovski, de virtuoze danspartijen 
en het schitterende decor.

Het Zwanenmeer
Oekraïens Staats Opera en 
Ballet Theater

€24,50 / €33,50 / €39,00 / CJP €33,50

 dans 

wo 30 dec
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

sprookjes-

festival

8+

wo 30 dec
15.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

De theatervloer staat vol met allerhande nacht-
kastjes en nachtlampjes. Dit is Nimmerland, 
schemergebied tussen dromen en waken. 
Hier kan álles gebeuren. Je moet het alleen willen 
zien en verzinnen. Als je dat niet meer kunt, is 
Peter Pan hier als onzichtbare ‘gastheer’ om je 
een handje te helpen. 

Vijf volwassenen worden hier ‘gedropt’. Ze zijn 
wel erg ver van hun verbeeldingskracht afge-
dwaald. Nimmerland wordt het avontuur van hun 
leven. Van strak in het pak tot blootvoets en lekker 
onaangepast. Met stropdassen als Indianen- 
veren blazen ze vol speelplezier hun grote dromen 
nieuw leven in en komen ze los van de grond.

€11,50 / €15,00

Expeditie Peter Pan
Laagland

 toneel / jeugd & familie 

De koningin krijgt een prachtig schilderij waar 
ze zelf op staat. De koningin is zó trots dat ze 
besluit om een groot feest te geven. Dan, als 
het helemaal mis dreigt te gaan en de koningin 
het echt niet meer ziet zitten, is er één persoon 
die rustig blijft en ervoor zorgt dat alles toch nog 
goed komt: Prinses Maupje.

Het Prentenpaleis 
Opslag van cacao

€8,50

 jeugd & familie 

wo 30 dec
13.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

sprookjes-

festival

3+

sprookjes-

festival

Het verhaal over Zoetje: een keukenprinses op 
zoek naar haar prins met of zonder wit paard. 
Tijdens haar zoektocht komt Zoetje de vreemdste 
figuren tegen, maar of het haar lukt om een prins 
te vinden? Gelukkig springen er, zoals het in 
sprookjes hoort, nog kikkers rond die misschien 
niet zijn wat ze lijken. 

Een ouderwets en toch modern sprookje over een 
zoektocht naar geluk, met spanning, humor en 
interactie. 

Het originele verhaal samen met het verrassende 
decor – dat opgebouwd wordt vanuit een handkar 
vol spullen – houdt het publiek vanaf de allereer-
ste seconde geboeid. 

Prins Heerlijk 
Poppentheater Fatsnerran

€8,00

 (poppen)theater / jeugd & familie 

wo 30 dec
11.00 + 13.00 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

4+

sprookjes-

festival
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HET Symfonieorkest zwiert zorgeloos het Nieuwe 
Jaar in met weelderige walsen en pittige polka’s 
van de familie Strauss. Vioolsolist Guy Braunstein 
zorgt voor virtuoos vuurwerk en romantische 
rustpunten in dit tintelende programma. Guy 
Braunstein was de jongste concertmeester die 
ooit door de Berliner Philharmoniker benoemd 
werd. Bij dit orkest werkte hij met de wereldtop 
der dirigenten terwijl hij daarnaast verder bouwde 
aan zijn loopbaan als solist. Met succes, want 
inmiddels staan orkesten voor hem in de rij en 
verschijnt de ene solo-CD na de andere.

Solist/dirigent: Guy Braunstein, viool 

‘Elk jaar weer stroomt de zaal vol voor 
het Nieuwjaarsconcert: een goed begin!’

Een reeks Europese radiohits, platina albums, 
uitverkochte zalen én een eigen platenlabel. 
Het is hard gegaan met Milow, die in 2006 
doorbrak met zijn debuutalbum ´You Don´t Know´. 
In zijn laatste akoestische album ´Silver Linings´ 
gaat hij terug naar zijn muzikale roots, met 
ingetogen materiaal en arrangementen die iets 
spartaanser zijn. Vanuit deze filosofie groeide 
het idee om nog eens, zoals in de begindagen, 
een reeks concerten solo te doen. Met akoesti-
sche versies van oude nummers, veel ruimte 
voor humor en storytelling, maar ook een 
voorproefje van een gloednieuw vijfde album 
dat in aantocht is, gaat Milow het theater in.

HET Symfonieorkest - 
orkest van het oosten
Nieuwjaarsconcert

Milow | Solo
Met support Emma Bale

€19,00 / €25,00 / €25,00

 klassiek  muziek 

do 07 jan 
20.00 uur

€29,50 / €34,50 

theater de spiegel
rabozaal

wo 06 jan 
20.15 uur

€ 17,50

Rik Elings (De Buitenpianist) neemt met een 
groot aantal Zwolse solisten een frisse duik in 
de muziekgeschiedenis. Onder de noemer 
‘HET nieuwjaarsconcert’, georganiseerd door 
de Lions, kruipen onder anderen Marloes van 
Ommen, Wouter Penris, Barbara Lok en 
Scott & Young in de huid van Pharrell Williams, 
Simon & Garfunkel, Jacques Brel en Billy Joel. 
Het prijswinnende orkest De Vuurvogel sluit 
‘HET nieuwjaarsconcert’ af. De opbrengst van 
het event gaat naar een goed doel.

Lions Club
HET nieuwjaarsconcert: 
Van Brel tot Pharrell

 muziek 

zo 03 jan 
15.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

gratis toegang 

Vanaf seizoen 2015/2016 presenteren we iedere 
eerste zondag van de maand een zondagochtend- 
concert klassiek. U treft iedere keer andere 
muzikanten. Zodra het programma bekend is, 
zullen we deze op de website publiceren.

Zondagochtendconcert 
klassiek

 klassiek 

zo 03 jan 
11.00 uur

schouwburg odeon
café foyé

theater de spiegel
rabozaal

jan
u

ari
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In deze voorstelling, die gebracht wordt in de 
lijn van eerdere succesvoorstellingen als Oude 
Meesters, La Paloma en Moesson, kruipt Nelly 
Frijda in de huid van Mimie, die alleen nog maar 
praat met de parkiet. Haar hele leven heeft ze 
opgeofferd voor haar man. Nu hij dood is, 
kun je in haar leven een speld horen vallen. 
Zo stil. Gelukkig heeft Mimie haar zus; dat geeft 
nog een beetje aanspraak. Dan gaat de bel. 
Er staat een vrouw voor de deur. Zij komt met 
een opmerkelijk verhaal over de overleden 
echtgenoot. Dat slaat in als een bom…

Vrouwen van later - drie 
grandes dames samen 
in een heerlijke komedie 
Ingeborg Elzevier, Nelly Frijda 
& Trudy Labij

€12,50 / €21,50 / €27,50 / CJP €21,50

 toneel 

schouwburg odeon
hemminkzaal

zo 10 jan 
16.00 uur

zo 10 jan 
14.30 uur

zo 10 jan 
14.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

schouwburg odeon
papenstraattheater

Vier het nieuwe jaar samen met chansonnier Paul 
van Vliet en het Residentie Orkest onder leiding 
van Jan Stulen! Voor het eerst in jaren delen de 
twee Haagse muziekiconen weer het podium. 
Een verlaat verjaardagsfeestje voor de tachtig-
jarige chansonnier Paul van Vliet. De beste en 
mooiste manier om het nieuwe jaar in te luiden!

´Vier het nieuwe jaar met Paul van Vliet en 
het Residentie Orkest.´

Willy, de wolkenmaker, luistert iedere avond naar 
het weerbericht om te weten welke wolken hij 
de lucht in moet sturen. Maar dan drukt Wolly, 
de weerkip, per ongeluk wat wolkenknopjes in 
en raakt het weer in de war. Kan Willy het weer 
redden?

Een levensgroot pop-up boek vormt het decor van 
deze nieuwe voorstelling van Poppentheater Irene 
Laros. Iedere bladzijde is een lust voor het oog en 
laat het publiek ademloos opgaan in de wondere 
wereld van het weer met schapenwolkjes, flarden 
mist, een donderwolk en zelfs, een roze wolk.

Nieuwjaarsconcert 
met Paul van Vliet
Residentie Orkest

De Wolkenfabriek  
Poppentheater Irene Laros

€24,50 / €33,50 / €39,00 / CJP €33,50 € 10,00

 klassiek  jeugd & familie 

4+

Je hebt de Godfather of Soul, The King of Pop 
en… de Grootmeesters van het Muzikale Variété: 
Karel de Rooij en Peter de Jong. Met het verschil 
dat die laatsten nog springlevend zijn. En klaar om 
weer samen op te treden. 

De heren gebruiken hun opgedane ervaringen 
van de afgelopen 10 jaar als coach en mentor van 
variététalent zoals de Ashton Brothers, Percossa, 
Eric Koller, Wëreldbänd en hun hoofdrollen in de 
theaterhit Wachten op Godot van Samuel Beckett 
om hun gouden repertoire in verfriste vorm 
opnieuw uit te brengen. De zin om te spelen 
bij beide heren is groter dan ooit.

“Eigenlijk is hun befaamde marionettenact 
alleen maar mooier geworden.” - Trouw

€22,00 / €30,00 / €35,00 / CJP €30,00

Mini & Maxi
Nu!

 show 

za 09 jan 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

jan
u

ari
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Tussen de zelfdenkende luxaflex, de liften, de 
klimaatbeheersing en de koffieautomaten werkt 
de ambtenaar. Ver weg van hem ligt het tumult 
van het stadhuis. Daarbinnen raast de politieke 
storm door het gebouw. Wethouders vergaderen 
samen in het geheim, raadsleden spreken 
elkaar onderling in de wandelgangen. En als 
de camera’s aan gaan, is het spel begonnen. 
Maar de ambtenaar werkt onverstoord door. 
Wie is deze onzichtbare kracht? 

Regie: Teunkie van der Sluijs

Spel: Carola Arons, Dennis Coenen, Michiel Nooter, 

Marcel Osterop, Juul Vrijdag

“Het levert alles bij elkaar een sprankelende 
toneelavond op.” - Theaterkrant ****

€19,00 / CJP €16,00

Het Zuidelijk Toneel 
Waterdragers

 toneel 

do 14 jan 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

De nieuwjaarstour ‘Breder dan klassiek’ van 
Amsterdam Sinfonietta is een begrip in de 
Nederlandse concertzalen. De eerdere samen-
werking met zangeres Wende in 2010 leverde 
een theatrale en muzikale caleidoscoop op, een 
strak gechoreografeerde show vol onverwachte 
wendingen en muzikale vondsten. Sindsdien 
ging Wende langs popzalen en theaters met haar 
voorstelling ‘Last Resistance’ en bracht zij een 
nieuwe versie van ‘Winterreise’ op de planken. 
In 2016 delen de strijkers en Wende wederom 
het podium, voor een hele nieuwe, theatrale voor-
stelling. Verrassende covers worden afgewisseld 
met Wendes nieuwe nummers en oude favorieten 
en klassieke muziek. Alle nummers worden van 
gloednieuwe arrangementen voorzien.

Leiding & Viool: Candida Thompson  Zang: Wende

€24,50 / €33,50 / €39,00 / gouden rang €44,00 / 
CJP €33,50

Wende & Amsterdam 
Sinfonietta 
Breder dan klassiek

 klassiek 

di 19 jan 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

wo 13 + do 14 jan 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

In Zo Goed Als Nieuw probeert Pieter de wereld 
opnieuw te bekijken. In de stijl die zijn handels-
merk is geworden: vriendelijk van toon, maar vol 
scherpe grappen en confronterende vragen. 
Altijd fris commentaar op het laatste nieuws van 
de dag, maar ook met mooie liedjes en fantasie- 
rijke verhalen. Pieter plaatst de wereld in andere 
verhoudingen. Kijkt vooruit en om zich heen, naar 
hoe de mens steeds maar dingen verzint, serieus 
neemt en er ten slotte in gaat geloven. Tot het 
mis gaat.

“Uitzonderlijk en bewonderenswaardig 
cabaret” - NRC ****

€12,50 / €18,50 / €24,00 / CJP €18,50

Pieter Derks 
Zo Goed Als Nieuw

 cabaret 

di 12 jan 
20.00 uur

De Zuid-Koreaanse celliste Stella Cho, haar 
begeleidster Jayoung Kim en de Duitse pianist 
Fabian Müller behoren tot het slag musici dat 
al jong wist dat ze professionele musici wilden 
worden. Cho won op 14-jarige leeftijd de 
Texaco Young Musicians of Wales Competition. 
En Müller maakte op dezelfde leeftijd in Keulen 
deel uit van een project van Pierre Laurent 
Aimard om talentvolle jonge pianisten al vroeg 
te begeleiden. zich in Het Concertgebouw te 
presenteren met klassiekers uit het cello- en 
pianorepertoire. Cho speelt Beethovens Eerste 
cellosonate en de Rapsodie nr. 1 van Bartók en 
Müller waagt zich aan Beethovens indrukwek- 
kende Appassionata.

New Masters on Tour 
Celloklassiekers en 
hogeschoolpianistiek

€12,50 / €21,50 / €27,50

 kamermuziek 

schouwburg odeon
hemminkzaal

jan
u

ari
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vr 22 jan 
19.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

‘Know Me’ vervlecht twee levensverhalen. 
De excentrieke Klaus Nomi was in de jaren 
zeventig een bijzondere verschijning. Hij week 
in een heleboel opzichten af. Hij werd een 
inspiratiebron voor veel artiesten, van Bowie 
naar Madonna tot Lady Gaga. Deze Klaus 
wordt naast een jongen in het hier en nu gezet, 
een buitenstaander die hier best de voordelen 
van inziet. Hij haat zijn tijd, de populaire 
tieneridolen. Liever nog is hij eenzaam dan 
dat hij zich anders voor moet doen dan hij is. 
Daar moet je wel heel veel moed voor hebben.

Regie: René Geerlings

Spel: Maurits van den Berg, Floyd Koster, Joep Hendrikx

´Meelopen? Waarom zou je?´

€15,00 / CJP €12,00 €23,50 / €32,50 / €37,50 / CJP €32,50

Know me
BonteHond

 jongeren 

do 21 jan 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Met haar vierde cabaretprogramma ‘Groene 
Vingers’ schoffelt Ellen de boel eens lekker om. 
Deze stadse controlfreak begint een moestuin 
om te leren loslaten. Met een hoofd vol zorgen en 
een rugzak vol compost stapt Ellen in de wondere 
wereld van bio, eco en oer.

Maar ze blijft niet lang alleen. Deze koningin 
van de typetjes creëert al snel een heel volks-
tuincomplex vol tragikomische, hypervrolijke en 
knettergekke types. Even hilarisch, herkenbaar 
en energiek als altijd, maar in Groene Vingers is 
Ellen ook persoonlijker dan ooit.

“…een hilarische voorstelling…” - Theaterparadijs

€17,50 / CJP €14,50

Ellen Dikker
Groene Vingers

 cabaret 

Voor haar allernieuwste show heeft Tineke de 
Amerikaanse glittershowbizz-specialiste Jill Lopez 
aangetrokken. Zij heeft haar geadviseerd bij het 
maken van dé ultieme theatershow. Big, Bigger, 
Biggest is Jill’s motto en vooral niet zeuren maar 
DOEN, gewoon DOEN. Tineke gaat hier ver in 
mee. En dus zit ‘gewoon DOEN!’ vol glitter en 
glamour, showtrappen, kostuums, wereldsterren 
in de artiestenparade, orkesten, balletten, vuur-
werk, humor en gekke typetjes. Samen dromen 
we even The American Dream en lachen we om 
onze oer-Hollandse bemoeizucht, kneuterigheid 
en gezelligheid.

Tineke Schouten 
gewoon DOEN!

 cabaret 

vr 22 + za 23 jan 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

12+

wo 20 jan 
20.00 uur

Burggraaf: “Het idee is simpel: ik wil graag 
persoonlijk voor iemand zingen. Want zingen is 
communiceren, en het is zo mooi als je persoon-
lijk wordt toegezongen. Graag wil ik tijdens het 
concert enkele mensen uitnodigen om aan te 
schuiven terwijl de rest van het publiek in de 
zaal zit. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, 
maar ik kan me voorstellen dat de betekenis 
van een lied concreter wordt en heel direct en 
levensecht –als een verhaal dat aan de keuken-
tafel wordt verteld- en dat de intensiteit wordt 
verhoogd door het publiek. Eén ding is zeker: 
het wordt heel spannend!”

Cora Burggraaf 
(mezzosopraan) & 
Phyllis Ferwerda (piano)
Ik zing voor jou

€24,00 / CJP €21,00

 kamermuziek 

schouwburg odeon
dommerholtzaal

jan
u

ari
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di 26 jan 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Drie verschillende choreografieën van drie 
heel verschillende choreografen. Van meester- 
choreograaf Jiří Kylián danst het gezelschap 
La Cathédrale Engloutie. Een juweel dat hij 
voor het Nederlands Dans Theater maakte en 
dat wereldwijd nog steeds veel succes oogst. 
Daarna door met een nieuw werk van Nils 
Christe, zijn 25ste creatie voor Introdans. 
Christe wordt geroemd om zijn onnavolgbare 
muzikaliteit. De avond sluit af met de première 
van Orbo Novo door Sidi Larbi Cherkaoui. 
Deze laatste choreograaf liet zich inspireren 
door gevoelens van verbinding, opsluiting, 
vrijheid en eenzaamheid. Zijn dansers dansen 
voor een prachtig, veranderend decor.

€16,00 / €21,50 / €25,00 / CJP €21,50 €25,50 / CJP €12,50

Introdans
Something Old Something 
New

 dans 

zo 24 jan 
14.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Van al zijn speelgoed speelt Mo het liefst met 
zijn cowboys, indianen en andere stoere helden. 
Dan wordt Mo ziek en moet hij naar het zieken-
huis. Maar hij gaat niet alleen. Cowboy, indiaan, 
motorman en bandiet gaan stiekem met hem mee. 
Want dan zijn de nachten niet zo eng, de pillen 
niet zo vies en wordt hij vast snel beter.

Een humoristische en ontroerende muziekvoor-
stelling over niet meer bang zijn en een held 
worden, door de vier theatrale slagwerkers van 
Percossa, die na het succes van De Gebroeders 
Kist nu een nieuwe voorstelling spelen.

€ 10,00

Oorkaan
Tijgers op de trap

 jeugd & familie 

Nevermind, prijswinnaar van onder andere het 
Internationaal Van Wassenaer Concours 2014, 
is een ensemble om in de gaten te houden. 
En deze jonge musici hebben iets met Telemann. 
Tijdgenoten beschouwden hem als de grootste 
componist van Duitsland en hij werd verkozen 
boven zijn vriend Bach als cantor van de Thomas-
kerk in Leipzig, al weigerde hij de job. De jonge 
Franse musici van Nevermind zetten enkele van 
Telemanns Parijse kwartetten, in feite barokke 
danssuites, naast triosonates van Bach.
Gespresenteerd i.s.m. Organisatie Oude Muziek.

‘Jonge musici die iets hebben met Telemann 
en Bach.’

Ensemble Nevermind 
Kwartetten en trio´s

 kamermuziek 

di 26 jan 
20.30 uur

lutherse kerk

5+

za 23 jan 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Walgelijk of onweerstaanbaar? Mozart en 
Da Ponte schreven de operaklassieker Don 
Giovanni in 1787, twee jaar voor de Franse 
Revolutie. Dertig jaar na de première wordt 
deze opera pas voor het eerst in Nederland 
opgevoerd. Als Franse opéra-comique, want 
de Franse cultuur is “in”.

In Don Giovanni, anno 1815 wordt de toeschouw- 
er meegenomen naar de Nederlandse première, 
precies 200 jaar geleden. Vier zangers brengen 
de bekende opera ten gehore op compleet 
vernieuwde wijze, in het Frans, en in twee 
versies tegelijk. Dit alles wordt verweven met 
de historische context, een vorm waar Barok- 
Opera Amsterdam patent op lijkt te hebben.

Regie: Nynke van den Bergh

Barokopera Amsterdam 
Don Giovanni, anno 1815

€12,50 / €24,00 / €32,50 / CJP €24,00

 kameropera 

jan
u

ari
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do 28 jan 
20.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Na het overweldigende succes van Eerste 
Klootviool kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven: 
gelauwerd toneel-, tv- en filmacteur Ton Kas, 
de eeuwige zwartkijker, maar wel eentje die de 
lach aan zijn kont heeft hangen, komt met een 
vervolg op zijn hilarische moppenshow. De inhoud 
is anders, het voornemen hetzelfde: lachen tot je 
scheel ziet.

“Moppen vertellen is een kunst, zeker wanneer 
je ze verlengt tot een solo van zeven kwartier. 
De moppentopper is opgestaan.” - De Stentor

Wegens grote vraag verplaatst naar 
grotere zaal.

€12,50 / €15,00 / €19,00 / CJP €16,00 €12,50 / €18,00 / €23,00 / CJP €18,00

Ton Kas
JABROER - Onemanshow

 cabaret 

wo 27 jan 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Na een samenwerking met Claron McFadden, 
waar jazz en klassiek elkaar ontmoetten, en een 
theaterprogramma met John Buijsman geheel 
gewijd aan de blues, is het voor het Artvark 
saxofoonkwartet nu tijd voor een spannende 
samenwerking met zangeres Ntjam Rosie. 

Rosie is van alle markten thuis. Zij is geschoold 
in jazz en latin muziek, heeft een intieme singer- 
songwriter-kant en put uit roots die in Afrika/ 
Kameroen liggen.

Artvark tourde wereldwijd en staat voor vernieu-
wende composities, eigenzinnige solisten en de 
avontuurlijke groove van vier saxofoons. Artvark 
ontroert, stinkt, gromt en suist. Het belooft een 
prachtavond te worden.

‘Het beste van twee muzikale werelden.’

€19,50 / CJP €16,50

Artvark & Ntjam Rosie 
Homelands

 muziek 

Het stuk wordt algemeen gezien als een keerpunt 
in het werk van Lars Norén. Na zijn beklemmende 
familiedrama’s in hotels of huiskamers en met 
slechts een beperkt aantal personages, richtte 
hij zich nu op de onvolkomenheden van de 
maatschappij. De ‘Hades’ van Norén is niet alleen 
een hel, maar ook een thuis, een veilige haven. 

Net als Norén zet regisseur Thibaud Delpeut de 
zwakkeren in onze samenleving centraal in een 
tijd van maakbaar geluk en afbrokkelende zorg. 
De poëtische taal van Norén in combinatie met 
het muzikale handschrift van Delpeut maken 
van Een soort Hades een intieme, oprechte 
voorstelling.

Regie: Thibaud Delpeut

Spel: Claire Bender, Peter Blok, Guy Clemens, Joost Bolt, Astrid 

van Eck, Bram Gerrits, Ruben de Goede, Hein van der Heijden, 

Wendell Jaspers, Jesse Mensah, Titus Muizelaar, Vincent van der 

Valk en Ilke van Paddenburg

Een Soort Hades | Lars 
Norén
Theater Utrecht met Peter 
Blok, Karina Smulders e.a.

 toneel 

vr 29 jan 
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

wo 27 jan 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Daar zal je ze hebben: Van der Laan en Woe. 
Dit virtuoze cabaretduo draait al een paar jaar 
mee in de eredivisie van het cabaret. Hun vorige 
programma werd genomineerd voor de grote 
Poelifinario-cabaretprijs. “Maar dit programma is 
nog beter”, concludeerde NRC. Opnieuw pakken 
de twee groots uit met “briljante liedjes en sket-
ches.” (AD). Ze fileren op theatrale, intelligente en 
muzikale wijze de tijd waarin we leven en zorgen 
er tegelijkertijd voor dat er flink wat te lachen 
valt.” (De Telegraaf). Dus laat u niet afleiden door 
alles eromheen, maar kom kijken naar “het beste 
programma van het seizoen.” (Dagblad van het 
Noorden).

‘Genadeloos topcabaret. Prachtig gemaakt, 
razend goed doordacht.’

Van der Laan & Woe 
Alles Eromheen

€14,50 / €19,50 / €22,50 / gouden rang €27,50 / 
CJP €19,50

 cabaret 

jan
u

ari
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za 30 jan 14.00 + 16.00 uur 
zo 31 jan 14.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Wie droomt er niet van om beroemd te zijn? 
Buurman & Buurman lijkt het fantastisch. Je mag 
handtekeningen uitdelen. Iedereen wil met je op 
de foto. Wat wil je nog meer! De Buurmannen 
gaan er alles aan doen om beroemd te worden en 
gebruiken hiervoor hun klustalent. Want om een 
beroemde voetballer te worden, moet je er wel 
voor zorgen dat het publiek je kan aanmoedigen 
vanaf een tribune. En dus gaan Buurman en 
Buurman aan de slag en knutselen en timmeren 
ze er op los. En dan wordt het leuk, want Buur 
en Buur gaan optreden! A JE TO!

Regie: Bruun Kuijt

€17,50 / €15,50€22,50 €12,50 / €15,00 / €19,50 / CJP €15,00

Buurman & Buurman 
worden beroemd

 jeugd & familie 

vr 29 jan 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Wegens succes terug in het theater! Een kijkje 
in de wondere wereld van whisky tijdens een 
virtuele rondleiding door de meest bekende 
distilleerderij van Schotland. Leer alles over het 
eeuwenoude ambacht van het stoken van whisky. 
Met aanstekelijke passie neemt Glenfiddich´s 
eigen whisky ambassadeur Tony van Rooijen 
liefhebbers van de Schotse lekkernij mee op reis 
langs prachtige beelden en persoonlijke verhalen. 
Ontdek aan de hand van de verschillende sma-
ken, kleuren en geuren de mystiek van Schotland 
en de drank waarmee het land wereldberoemd is 
geworden. Slainte Mhath!

Glennfiddich´s virtuele 
whiskyreis 
World of Whisky - 
met proeverij

 theatercollege 

Na het bewezen succes van een reeks try-outs in 
het najaar van 2014 gaat Danny nu echt van start 
met zijn eerste theaterprogramma. Een avond vol 
meeslepende nummers van Vera zelf, onder meer 
van het enthousiast ontvangen album ‘Distant 
Rumble’, maar ook werk van Johnny Cash en 
Amy Winehouse. De één oud, de ander nieuw. 

Vandaar de titel ‘the New Black & White’; oude 
nummers die wat moderner klinken en nieuwe 
nummers die wat ouderwetser klinken. Naast zijn 
muzikale talent beschikt Vera over een gezonde 
dosis humor, waarmee hij interactie met de zaal 
niet uit de weg gaat.

Danny Vera
The New Black & White

 muziek 

za 30 jan 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

m
et p

ro
eve

rij
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3+18+

€25,00

vr 29 jan 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Samen met het publiek uit Zwolle en omgeving 
viert het HanzeOrkest zijn 25 jarige bestaan met 
dit feestelijke en rijk gevarieerde programma 
in De Spiegel. De mezzo-sopraan Tania Kross, 
bekend van radio en tv, speelt de hoofdrol in ons 
muzikale programma met werken van Elgar, Verdi 
en delen van haar CD Krossover-opera revisited. 
Het orkest zal verder samen met een projectkoor 
nog werken van Mussorgski en Haydn ten gehore 
brengen. Er is een speciale korte uitvoering voor 
kinderen aan het einde van de middag. 
Het unieke avondconcert mag u niet missen! 

“De symfonie van ons leven bouwt zich op uit 
de motieven onzer jeugd.” - Peter Sirius

Tania Kross in concert 
met Hanzeorkest
Jubileumconcert

 muziek 

jan
u

ari
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zo 31 jan 
15.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Tijdens zijn nieuwe theatertour Dry Goods & 
Groceries speelt Roy zijn nieuwe nummers en 
andere klassiekers uit zijn Americana-oeuvre, 
en brengt hij de verhalen achter zijn liedjes. 
Dat doet hij niet alleen, zelfs niet alleen met zijn 
band. Roy neemt schrijver Leon Verdonschot 
mee, die eerder met Rowwen Heze samenwerkte 
in het theater (de voorstelling ‘Koper’) en met 
Nico Dijkshoorn (‘Ook voor vrouwen’). 
Verdonschot vertelt over reizen, lokale winkeltjes 
en muzikanten, en hij gaat op zoek naar de 
verhalen van het publiek.

Regie: Frank Lammers

JW Roy & Leon 
Verdonschot
Dry Goods & Groceries

€19,50 / CJP €16,50

 muziek 

advertentie

w
o 10 februari 2016
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“Als we de ander zouden kunnen begrijpen, 
bekennen en bezitten, dan zou hij de Ander niet zijn.”  
EMMANUEL LEVINAS , Die Zeit und der Andere

w
w

w
.toneelgroepoostpool.nl

LULU
TEKST FRANK WEDEKIND REGIE MARCUS AZZINI

SPEL KIRSTEN MULDER, MARISA VAN EYLE, BENJA BRUIJNING, 
KEES HULST, JELLE DE JONG, TEUN LUIJKX EN MARTIJN NIEUWERF

TEKST ROELAND HOFMAN REGIE MARCUS AZZINI

“Zinderende enscenering 
van Marcus Azzini.”  

 Trouw 

“Deze voorstelling zet hoog in, 
vibrerend van energie.”  

 NRC 
“Beauty and the devil 
are the same thing.”  
 ROBERT MAPPLETHORPE

“Liefdevolle ode aan twee
eigenzinnige verwante zielen.”  

 Volkskrant  

They are just kids

Hé 
student! 

Naar 
Danny 
Vera
voor een 
tientje? 

Voorwaarden studentenregeling: 
-  Een theaterkaartje kost voor studenten €10,00. 
 Maximaal 1 kaartje per student.
-  Dit geldt alleen voor voorstellingen die niet zijn 
 uitverkocht. 
-  Reserveren kan vanaf 3 dagen voorafgaand aan de 
 voorstelling bij de Kassa in Café Foyé (Blijmarkt 25)  
 of via 0900-1435.
-  Bij de reservering worden je gegevens opgenomen  
 in het systeem.
-  Een collegekaart en een legitimatiebewijs zijn  
 verplicht bij reservering én bij toegang naar de zaal.
-  Deze regeling geldt voor studenten van Deltion  
 College,  Landstede locatie Dokterspad, Cibap,  
 AOC De Groene Welle en Hogeschool Windesheim.
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Tijdens het Bankgiroloterij 

Theaterweekend ademt Nederland 

theater: Bijzondere activiteiten, 

aansprekende programma’s en 

extra voorstellingen voor een 

aantrekkelijke prijs door heel het 

land. Ook in úw theater!

15,16,17 jan
2016

Het Bankgiroloterij Theaterweekend is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Theater Fonds en wordt 
georganiseerd in samenwerking met de hele theaterbranche. 

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP: 
WWW.BGLTHEATERWEEKEND.NL

Voorstellingen 

voor

€10,-
Voorstellingen 
Voorstellingen 

voor

€10,-

NOTEER IN UW AGENDA: EEN WEEKEND OM NIET TE MISSEN! 

BankGiroLoterij_theater_weekend_Advertentie_A4_def.indd   1 16-03-15   12:34

advertentie

Uw uiting in de volgende gids? Stuur een e-mail naar marketing@zwolsetheaters.nl of bel 038-4277375 voor de mogelijkheden.

Valt op hè?
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programma

februariNanine Linning - Hieronymus B / vr 19 feb / theater de spiegel
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wo 03 feb 
20.30 uur

wo 03 feb 
20.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

schouwburg odeon
hemminkzaal

Albrecht ‘De Allesgelover’ baat samen met zijn 
dochter Leia een bioscoop uit. Helaas blijven de 
mensen weg en hij ziet daar een duistere reden 
voor: een samenzweringstheorie. Hij is ervan 
overtuigd dat verborgen krachten hem het zwijgen 
op proberen te leggen. In een poging het filmhuis 
te redden zoekt dochter Leia contact met Antoi-
nette, zij werkt voor een internationaal bioscoop-
bedrijf en blijkt stomtoevallig een oude liefde van 
Albrecht. Maar in hoofd van een complotdenker 
bestaat toeval niet…

De Allesgelover is de eerste voorstelling een nieu-
we serie van vijf: Project Homunculus, verhalen 
over de mens die vlucht in waanbeelden. 

Tekst: Willem de Vlam

Regie: Paul Knieriem

Spel: Bart Klever, Ellen Parren e.a. 

Dramaturgie: Floortje Bakkeren 

OPVLIEGERS is een sexy, swingende en herken-
bare komedie voor alle vrouwen die de overgang 
al achter de rug hebben, er tegenaan hikken of 
er juist midden in zitten. Opvliegers, nachtelijk 
zweten, vergeetachtigheid, mood-swings: ze 
komen allemaal voorbij in de vorm van herkenbare 
verhalen, bizarre sketches en swingende songs. 
Een avond over, voor en door vier prachtige 
vrouwen die zelf alles van het fenomeen afweten. 
En zeg nou zelf: gedeelde smart is toch halve 
smart? Een ding staat vast: de overgang is zeker 
niet de ondergang!

Cast: Anousha Nzume, Anne-Mieke Ruyten, Hymke de Vries en 

Antje Monteiro

Opium voor het Volk 
Project Homunculus deel 1: 
de Allesgelover

Opvliegers! - De revue 
over de overgang
Ode aan de rijpe vrouw

€17,50 / CJP €14,50€12,50 / €20,00 / €26,00 / CJP €20,00

 toneel  show 

Een oud huis wordt geteisterd door een tragi-
sche familiegeschiedenis. Haar jongste zus is 
weggekomen maar wat is er met haar oudere 
zus gebeurd? Als ze na jaren terugkeert wordt ze 
geconfronteerd met een weggestopt verleden. 
De enige manier van overleven? De gruwelijke 
waarheid onder ogen zien. 

Hans Klok is groot fan van de voorstellingen 
van Jakop Ahlbom en ook de pers is laaiend 
enthousiast over deze ‘horror op toneel’. 

 “Een voorstelling in de beste Ahlbom-
traditie met fijne special effects, geestig 
en onweerstaanbaar eng.” - De Volkskrant ****

Concept en regie: Jakop Ahlbom Spel: Luc van Esch, 

Yannick Greweldinger, Judith Hazeleger, Silke Hundertmark, 

Sofieke de Kater, Gwen Langenberg, Thomas van Ouwerkerk, 

Reinier Schimmel

Horror | Jakop Ahlbom

€16,00 / €21,50 / €25,00 / CJP €21,50

 beeldend 

di 02 feb 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Een sprankelende, magische muziektheater-
productie, in de traditie van voorstellingen als 
Sonneveld en Toon. Onderwerp is Nederlands 
grootste showmaster ooit: Willem Ruis. Willem 
Ruis was de zoon van een alleenstaande moeder 
en een vader die hem nooit heeft erkend. Hij heeft 
maar één droom: zo beroemd worden dat zijn 
vader heel erg trots op hem zou zijn. En dat lukt. 
In de jaren zeventig denderde hij de Hilversumse 
televisiewereld binnen. Met zijn tomeloze energie, 
liefde voor show en modern-brutale toon wist hij 
onmiddellijk een groot publiek voor zich 
te winnen.

Met: Xander van Vledder als Willem Ruis, Maaike Widdershoven 

en Johnny Kraaijkamp e.v.a. 

Regie: Geert Lageveen

€20,50 / €28,00 / €32,50 / CJP €28,00

Willem Ruis
De show van zijn leven

 musical 

wo 03 feb 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal
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Met het zevenkoppig orkest onder leiding van 
Miguel Wiels, laat Paul zijn lekkerste, dierbaarste 
en bekendste nummers horen, die voor een groot 
gedeelte worden bepaald door het publiek. 
Een dierbare herinnering, onvergetelijk wijsje of 
emotioneel eerbetoon. Roepen en zingen maar! 

Ook de mooiste nummers van de Robert Long 
CD komen voorbij. En natuurlijk wordt er tussen 
de nummers door gepraat, geïmiteerd en worden 
er vragen beantwoord vanuit de zaal! Improvi-
seren maar! Misschien wel de sterkste kant van 
deze olijke vrolijke muzikale kiloknaller! We gaan 
pas naar huis als de laatste noot geklonken heeft.

€20,50 / €28,50 / €32,50 / gouden rang €37,50 / 
CJP €28,50 €23,50 / €32,50 / €37,50

Paul de Leeuw & Miguel 
Wiels Band
Zingen zolang het duurt!

 show 

vr 05 feb 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

za 06 feb 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Al sinds 1992 treden Barry, Cesar, George en 
Rinus unplugged op in de Nederlandse theaters. 
Merkbaar nog altijd zeer gewild, gezien het feit 
dat elk concert maanden van tevoren is uitver-
kocht. Plugged of unplugged, het is een feest, 
zowel voor het publiek als voor de band zelf. 
Tijdens de concerten van Golden Earring komt 
zo’n ruim 45 jaar rockhistorie voorbij en hitsuc-
cessen als ‘Radar Love’, ‘Just A Little Bit Of 
Peace In My Heart’ en ‘Twilight Zone’ worden 
woord voor woord meegebruld.

“Het is een feest der herkenning: rock-’n-roll 
uit ‘t vuistje, met overtuiging gebracht door 
een sympathieke vriendenband van wereld-
klasse. Onze nationale rocktrots uit Den Haag 
rockt als vanouds.” - Haarlems Dagblad

Golden Earring
Unplugged

 muziek 

Henks leven kent vele rustige dagen, maar ook 
vele onrustige nachten. Zijn nachtmerries en ang-
sten sluipen zijn alledaagsheid binnen. Zijn verlan-
gens dringen zich aan hem op. Waar komen ze 
vandaan? En belangrijker: waar brengen ze hem? 
Wat moet je doen als je burgermansbestaan ver-
andert in drijfzand? In dit tiende programma fileert 
Schudden het leven van Henk op filmische wijze. 
Een bijzonder mooie, ontroerende en grappige 
voorstelling die onder je huid gaat zitten; uiteinde-
lijk zijn we allemaal een beetje Henk.

Tekst en spel: Emiel de Jong en Noël van Santen

Regie: Titus Tiel Groenestege

“Wondermooie wisseltrucs rondom 
ontgoochelde ziel” - De Stentor ****

Schudden
Henk

 cabaret 

vr 05 feb 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

do 04 feb 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

We gaan altijd overal maar automatisch van uit, 
maar draai het eens om...? Van koffiezetapparaat 
tot ziekenhuis, van basisschool tot restaurant, 
alles wordt beoordeeld. Gewikt en gewogen. 
Afgemaakt of gehypet. Tussenwegen zijn er niet. 
De Mannen van NUHR zijn in hun nieuwe theater-
show “Draai het eens om” bereid alles in twijfel te 
trekken om je weer op het juiste spoor te zetten. 
Volgens de wetten van NUHR, waar onzin ineens 
blijkt te kloppen. Alles wat vast zit kan los. Met de 
botte bijl of het fileermes.

Regie: Genio de Groot

Tekst en spel: Viggo Waas, Joep van Deudekom, Eddie B. Wahr, 

Peter Heerschop

€17,50 / €24,00 / €27,50 / CJP €24,00 €12,50 / €16,50 / €21,00 / CJP €16,50

NUHR
Draai het eens om

 cabaret 

feb
ru

ari
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Al voor de derde keer neemt Rudolf Nammensma 
ons mee op avontuur in de klassieke muziek. 
De twee voorgaande edities smaakten naar meer. 
Op zijn eigen grappige, onnavolgbare manier 
en in eenvoudige bewoordingen legt hij uit hoe 
de composities tot stand kwamen en laat hij de 
mooiste stukken horen. Een echte les in klassieke 
muziek voor iedereen vanaf 8 jaar. 

€ 8,00

Op avontuur in de muziek  
Wagner - op zoek naar de 
gouden ring

 jeugd & familie    klassiek 

zo 7 feb 
14.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

za 06 feb 
20.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

Roos Blufpand (1992) is een frisse verschij-
ning die Nederlandstalige liedjes vanachter de 
piano bezingt. Ondersteund door smaakvolle 
driestemmige zang, dramatische pianopartij-
tjes en gloedvolle cello verhaalt Roos met haar 
liedjes over gevoelens als liefde, kwetsbaarheid, 
frustraties en geluk. Ze betovert haar publiek met 
zilverzachte, tere luisterliedjes en uitgesponnen 
theaternummers. 
De componist-zangeres versmelt haar deels 
Surinaamse ‘roots’ met een bijzonder taalgevoel 
en originele composities, die de luisteraar bij 
blijven en intrigeren. Wat Roos ook doet, het 
maakt niet uit: want Roos is Roos. Ze weet op 
een eigen en authentieke manier haar verhaal 
te vertellen en blijft daarbij ontroerend dicht bij 
zichzelf.

€15,00 / CJP €12,00

Roos Blufpand
Theaterconcert

 muziek 

Zij is de baas! gaat over liefde, ambitie, leeftijd, 
seks en veel gestuntel. Bas en zijn vriendin zijn 
mega ambitieus en perfect op elkaar ingespeeld. 
Totdat hij ontslagen wordt, juist op het moment 
dat haar ster rijzende is. Hoe aantrekkelijk is een 
man feitelijk wanneer hij alleen nog hele dagen 
op de bank zit? En is haar gejaag naar succes 
eigenlijk wel zo sexy? Maar dan valt hij als een 
blok voor een sterke oudere vrouw. Ze is niet 
alleen ‘ietwat’ ouder; er is nog een probleem, 
maar dat ontdekt hij pas later.

Regie: Geert Lageveen (Orkater, Veldhuis & Kemper)

Met: Bastiaan Ragas, Anne-marie Jung en Lieneke le Roux

“Puntig relatieblijspel met gevatte oneliners.”
 - Theaterkrant

Bastiaan Ragas, 
Anne-Marie Jung & 
Lieneke le Roux 
Zij is de baas | Romantische 
Cabaret Comedy

€12,50 / €19,50 / €25,00 / CJP €19,50

 toneel 

za 06 feb 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Vanaf seizoen 2015/2016 presenteren we iedere 
eerste zondag van de maand een zondagochtend- 
concert klassiek. U treft iedere keer andere 
muzikanten. Zodra het programma bekend is, 
zullen we deze op de website publiceren.

Zondagochtendconcert 
Klassiek

gratis toegang

 klassiek 

zo 07 feb 
11.00 uur

schouwburg odeon
café foyé

8+

feb
ru

ari
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Die schöne Mullerin is gebaseerd op de gedich-
tencyclus van Wilhelm Müller waarin het lot wordt 
beschreven van een naïeve jongeling die wanhopig 
verliefd raakt op de molenaarsdochter gebracht 
door de Nederlandse bariton Maarten Koningsber-
ger en Mevrouw Gitaar. 

“Een werkelijk prachtige bewerking voor twee 
gitaren, die wat betreft transparantie, warmte 
en kleurenrijkdom vele versies voor piano 
overtreft.” - Trouw

€12,50 / €18,50 / €24,00 / CJP €18,50 /
 t/m 27 jaar €12,50

Maarten Koningsberger, 
bariton & Mevrouw Gitaar
Schubert: Die schöne Müllerin 

 klassiek 

wo 10 feb 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Olga Franssen heeft na haar opleiding aan het 
conservatorium, waar ze viool en gitaar studeer-
de, mede het Amsterdams Gitaartrio opgericht. 
In 1985 werd hun cd met de bewerking van de 
vier jaargetijden van Vivaldi bekroond met een 
Edison. Olga is gespecialiseerd in bewerken/
arrangeren. Naast gitarist en arrangeur is zij 
werkzaam als opnameleider bij cd-opnamen. 
In 2007 heeft zij de studie muziekwetenschap 
‘cum laude’ afgerond aan de Universiteit van 
Utrecht. Inmiddels geeft ze met heel veel plezier 
lezingen en luistercursussen over ‘muzikale’ 
onderwerpen. Zo ook in Schouwburg Odeon.

Olga Franssen
Muzikale lezing

€12,50 / CJP €9,50

 theatercollege 

zo 7 feb 
17.00 uur

zo 7 feb 
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Als Bo naar het strand gaat om zijn goudvis te 
begraven, komt hij een heleboel vreemde mensen 
tegen. Allemaal kunnen ze hem iets vertellen over 
het begin en het einde van de wereld. Want dat 
wil Bo graag weten. Waar is zijn vis begonnen 
en waar is die nu heen gegaan? De strandjutter 
zoekt naar spullen uit het zand en vind soms 
fossielen. De vis legt hem uit hoe alles is ontstaan 
uit hele kleine diertjes die in zee zijn begonnen. 
En de visser weet zeker dat God alles heeft 
gemaakt. De soldaat weet alleen iets over het 
einde.

Regie: Joost Van den Branden

Spel: John de Winter 

€ 10,00

Water en zand
Virga Lipman

 jeugd & familie 

4+

schouwburg odeon
papenstraattheater

feb
ru

ari

Hé 
student! 

Naar 
Toneel- 
groep
Oostpool
voor een 
tientje? 
Voorwaarden studentenregeling: 
-  Een theaterkaartje kost voor studenten €10,00. 
 Maximaal 1 kaartje per student.
-  Dit geldt alleen voor voorstellingen die niet zijn 
 uitverkocht. 
-  Reserveren kan vanaf 3 dagen voorafgaand aan de 
 voorstelling bij de Kassa in Café Foyé (Blijmarkt 25)  
 of via 0900-1435.
-  Bij de reservering worden je gegevens opgenomen  
 in het systeem.
-  Een collegekaart en een legitimatiebewijs zijn  
 verplicht bij reservering én bij toegang naar de zaal.
-  Deze regeling geldt voor studenten van Deltion  
 College,  Landstede locatie Dokterspad, Cibap,  
 AOC De Groene Welle en Hogeschool Windesheim.
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De man van scherpzinnige ideeën, inspiratie en 
ongebreidelde energie is terug! Lebbis heeft weer 
bijgeleerd. Zijn voortschrijdend inzicht en wijsheid 
met het klimmen der jaren gekoppeld aan een 
bewijsdrang en teveel energie voor zijn leeftijd 
leveren weer een heerlijke avond op. 

Voor diegene die Lebbis nog nooit live hebben 
gezien maar dat nu graag zouden willen, zijn hier 
wat tips om u in te lezen en te kijken. Zodat u 
er klaar voor bent. Google ‘de haringkoning’, 
kijk naar de foto’s en leer dat het een riemvis is. 
En het verhaal van De Paardenpoetser? 
Dat vertelt Lebbis u wel! 

Lebbis
De Paardenpoetser

€12,50 / €16,50 / €21,00 / CJP €16,50

 cabaret 

do 11 feb 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Hoe ver rijkt de invloed van vaders op hun zonen? 
Een muzikale en documentaire collage-voorstel-
ling waarin vaders worden bezongen, gespeeld 
en gemanipuleerd. 

Nu ze zelf bijna allemaal vader zijn geworden 
onderzoeken ze wat op hun beurt hun invloed zal 
zijn op de volgende generatie en proberen zij de 
toekomst naar hun hand te zetten. Vaders die hun 
plek in de samenleving proberen terug te vinden. 
Want wat was hun rol ook alweer?

Van en met: Keez Duyves, Yorick Heerkens, Willem Weemhoff, 

Daan van West, Thijs de Wit

€17,50 / CJP €14,50

PIPS:Lab
De aarsvaders

 toneel 

do 11 feb 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

do 11 + vr 12 feb 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Vliegveld Ter Haxel. Nu nog een kleine speler 
tussen luchthavens als JFK New York en Orly 
Parijs. Maar de baanverlenging is bijna een feit en 
de Hema is bereid gevonden de grote rode letters 
van het dak te halen. Niets staat derhalve een 
landing van de belangrijke prijsvechters nog in 
de weg. Ter Haxel denkt groot! Geef de natuur 
terug aan het asfalt. Een startbaan met onderweg 
diverse opstapplaatsen. Uniek in Europa. 
International Airport Ter Haxel. Nooit meer uit 
hoeven leggen waar Nederland ligt. Maar dan 
nu wel aanpakken jongens. Het gerucht gaat 
dat de eerste Boeing al onderweg is. 

“Briljant, hier en daar, met onvoorwaardelijk 
geloof in zichzelf en de band met zijn publiek 
dat niet meer bijkomt. Zelden zo gelachen…” 
- Jacques d’ Ancona

Bert Visscher
Zelden zoiets gezien

€18,50 / €25,00 / €29,00 / CJP €25,00

 cabaret 

wo 10 feb 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Het is de zomer dat John Coltrane overlijdt, China 
een atoombom tot ontploffing brengt, kinderen 
afreizen naar San Francisco en hun lege armen 
ten hemel heffen, Jimi Hendrix zijn gitaar in brand 
steekt. Het is de Summer of Love. De zomer 
dat Patti Smith en Robert Mapplethorpe elkaar 
ontmoeten. Zij een relschoppend en onaangepast 
wichtje, hij een verlegen misdienaar vol donkere 
verlangens. Het is het begin van een onvoorwaar-
delijke, maar onstuimige vriendschap, waarin de 
twee beginnende kunstenaars op zoek gaan naar 
erkenning. 

Regie: Marcus Azzini Spel: Judith van den Berg, Ludwig 

Bindervoet, Matthijs van de Sande Bakhuyzen 

“In de zinderende enscenering van Marcus 
Azzini zijn het de mooi gedoseerde, soms 
ontnuchterende kalme momenten en 
zwijgende confrontaties die raken.” - Trouw ****

Toneelgroep Oostpool 
They are just kids

€19,00 / CJP €16,00

 toneel 

feb
ru

ari
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€12,50 / €20,00 / €26,00 / CJP €20,00

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

In On Golden Pond speelde Bram van der Vlugt 
vorig jaar een geniale oude mopperkont; vilein en 
bot, maar daaronder toch liefdevol.

Cast: Bram van der Vlugt en Oren Schrijver 

“Van der Vlugt speelt een puntgave rol.”
 - Het Parool ****

Op bezoek bij Meneer 
Green 
Bram van der Vlugt en 
Oren Schrijver

 toneel 

zo 14 feb 
15.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vr 14 feb 
20.30 uur

za 13 feb 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Soms is verwarring uiterst verhelderend, is een 
tegenstelling de verbinding.
En soms schijnt de zon in een dorpje dat ‘de 
regen’ heet. In dit nieuwe theaterconcert zoekt 
Fling in de regen tegen beter weten in naar de 
waarheid. Naar de loutering van de lach en de 
traan. Maar vooral naar de passie in de muziek. 
En vindt dat alles uiteindelijk onverwachts op een 
zonnige dag in ‘de regen’.
 
Fling speelt akoestische muziek. En hoewel diep 
geworteld in de Ierse traditie ontstijgt de muziek 
van Fling deze door de zeer eigenzinnige aanpak 
en persoonlijke visie.

In ‘De Goldberg Machine’ komen muziek en 
techniek samen in een komische show over 
uitvindingen, dromen en kettingreacties. 
Een duik in een wereld van wetenschappers 
en inventieve componisten. Uiteraard verpakt 
in de geheel eigen Maartje & Kine-stijl: humor, 
catchy balkanbeats, klassiek met een twist en 
virtuoze folk uit alle werelddelen. Op viool, 
accordeon, banjo, ukelele, balalaika, trompet, 
piano en nog veel meer andere instrumenten. 
Een voorstelling waarvan u zeker 24 uur een 
glimlach rond de mond houdt. Feest!

“De mooiste muziek, betoverende glimlachen, 
legs, een grote verzameling muziekinstrument-
en en humor” - Theaterkrant

€20,00 / €17,00 €17,50 / €14,50

Fling 
A sunny Day in The Rain

Maartje & Kine 
De Goldberg Machine

 muziek  cabaret 

€12,50 / €19,50 / €22,50 / CJP €19,50

di 16 feb 
20.00 uur

Op het laatste moment - Roué Verveer
Dit is alweer de zevende show van Verveer en 
waar het over zal gaan weet nog niemand, want 
dat weet hij altijd pas op het laatste moment. 
Gelukkig worden niet alleen de beste beslis-
singen genomen maar ook de beste grappen 
gemaakt en de mooiste verhalen vertelt… op 
het laatste moment. 

Voors en Tegens - Murth Mossel
Voors en tegens. Plussen en minnen. 
Afwegingen en keuzes...
Voors En Tegens is alweer de vijfde voorstelling 
van comedian Murth Mossel (bekend van o.a. 
Caribbean Combo en Comedy Train).

‘Persoonlijk, vlijmscherp en bovenal grappig!’

Roué Verveer & Murth 
Mossel
Op het laatste moment / 
Voors en Tegens

 cabaret 

schouwburg odeon
hemminkzaal

feb
ru

ari
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Een ode aan de beroemde Nederlandse 
schilder Hieronymus Bosch in een totaalwerk 
van kunst, moderne dans en video op historische 
en hedendaagse muziek onder de bezielende 
leiding van één van Nederlands top-choreografen: 
Nanine Linning. Hieronymus B is een heel diverse 
voorstelling ondersteunt met indrukwekkende 
videoprojecties en muziek. Met het gezelschap 
reist u o.a. door de Renaissance en Barok naar 
de huidige tijd. Hieronymus B. is een samenwer-
king tussen DanceCompany Nanine & Theater 
Heidelberg. 

Door: Dance Company Nanine Linning & Heidelberg Theater

€18,50 / €25,00 / €29,00 / CJP €25,00

Nanine Linning
Hieronymus B

 dans 

vr 19 feb 
20.00 uur

theater de spiegel 
rabozaal

Na succesvolle tours van Sonneveld, Toon en 
Ramses presenteert Stage Entertainment een 
nieuwe biografische musical over het leven van 
een icoon uit de Nederlandse entertainment- 
wereld: de cabaretier, schrijver, acteur en tv-
presentator Robert Long. Het rijke oeuvre van 
deze theaterlegende - de muzikale leidraad van 
deze voorstelling - wordt door Koefnoen- en 
Sonneveldster Paul Groot tot leven gebracht. 
Zijn Koefnoen-collega Jeremy Baker kruipt in de 
huid van Leen Jongewaard en samen vertolken 
zij Longs leven én repertoire op een lichtvoetige, 
cynische en hilarische wijze. 

Regie: Peter de Boon

Cast: Paul Groot, Jeremy Baker e.a.

Paul Groot is 
Robert Long 
Zijn liedjes, zijn leven

€22,00 / €30,00 / €35,00 / CJP €30,00

 musical 

wo 17 feb 
20.00 uur

theater de spiegel 
rabozaal

do 18 feb 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Sandra van Nieuwland, bekend van The Voice 
of Holland komt met haar bekende hits, nieuwe 
verhalen en liedjes naar het theater, begeleid 
door haar veelzijdige band.

Ze gaat terug naar de kern van haar muziek. 
Nog meer staan de stem, emotie en het verhaal 
centraal. Storytelling, nieuwe verhalen vertaald 
naar nieuwe liedjes. Maar ook de bekende hits 
als Hunter, More en Keep your head up passeren 
op nieuwe eigenwijze manier de revue in deze 
gloednieuwe intieme, persoonlijke setting. 

“Prachtig gezongen, theatraal gebracht en 
indrukwekkend hoe ze vertelt over haar leven” 
- Schouwburg Het Park (Hoorn) over haar vorige theatertour

€12,50 / €18,50 / €24,00 / CJP €18,50

Sandra van Nieuwland 
Face it!

 muziek 

€12,50 / €17,50 / €22,50 / CJP €17,50

vr 19 feb 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Wat gebeurt er als je een ex-drummer en een 
ex-bibliothecaris langs de theaters laat trekken? 
Veel. In Brusselmans en Dijkshoorn gaat het om 
het Nu. Er zal worden gescholden, er zal over 
vogels worden gesproken, er zal worden 
gedwaald door Gent en nietige kleinkunst zal 
worden verpulverd. Geen piano en een klein 
liedje maar een drumstel met echte mannen- 
stokken en een gitaar vol vet. 

Brusselmans en Dijkshoorn vertellen het publiek 
wat hen niet zint en omarmen een voorstelling 
lang de smerigheid. Schouder aan schouder, 
met haar en zonder haar. Samen op een podium. 
Eindelijk.

Nico Dijkshoorn & 
Herman Brusselmans

 muziek 

feb
ru

ari
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De levensgrote, rijdende treinen, indrukwekkende 
decors en vrolijke muziek zorgen voor een onver-
getelijke middag voor jong en oud. 

Het Station van Sodor is in rep en roer, want het 
Circus komt naar de stad. De Dikke Controleur 
heeft zijn beste pak aangetrokken, het perron 
is geveegd en de treinen zijn gepoetst. Maar 
als blijkt dat de circuswagon niet op tijd kan zijn 
dreigt het hele feest in het water te vallen. Zal het 
Thomas en zijn vrienden lukken om het Circus 
toch op tijd naar de stad te krijgen? 

Kom verkleed als controleur of conducteur naar 
Theater De Spiegel. Na de voorstelling is er een 
uitgebreide Meet & Greet in de foyer met de 
acteurs. 

€16,00 / €18,00

Thomas en het Circus  
Thomas de stoomlocomotief 
theatertour

 jeugd & familie 

zo 21 feb 
14.00 uur

theater de spiegel 
rabozaal

Na het overweldigende succes van de afgelopen 
vijf jaar, gaat de Edwin Evers Band ook in 2016 
het theater in. De Band, met de beste muzikanten 
van Nederland, onder leiding van Nederlands’ 
bekendste ochtend DJ, Edwin Evers, brengt 
een onvergetelijke show vol met bekende hits. 
Niet vanuit de intieme radiostudio, maar in de 
spotlights samen met zijn muzikale vrienden 
waarmee hij al ruim 13 jaar deze band vormt. 
Ze spelen in deze unieke tour niet simpelweg 
covers, maar door de gezamenlijke creativiteit 
en virtuositeit, brengt de band op hoog niveau 
interpretaties van hun grote muzikale helden 
zowel akoestisch als versterkt.

Edwin Evers Band 
Theatertour 2016

€22,50 / €27,50 / €32,50 / gouden rang €37,50 / 
CJP €27,50

 muziek 

za 20 feb 
20.00 uur

theater de spiegel 
rabozaal

za 20 + zo 21 feb 
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Freddie zit in het asiel, te wachten op een nieuw 
baasje. Maar niemand wil hem, want hij is druk en 
ongehoorzaam. Freddie verlangt naar worst en 
naar zijn oude, vertrouwde baas. Dan komt Bibi, 
een woeste kleuter. Zij wil Freddie graag hebben! 
Freddie is dolblij en besluit heel braaf te zijn. 
Op een dag neemt Bibi Freddie mee naar slagerij 
de Worstenkoning. Daar kan Freddie zich niet 
langer inhouden. Samen met Bibi zet hij de hele 
slagerij op z’n kop. Dat blijft natuurlijk niet zonder 
gevolgen: Freddie moet terug naar het asiel. 
Bibi en Freddie halen alles uit de kast om dit te 
voorkomen. 

Regie: Bram de Goeij   Cast: Elout Hol en Mark Haayema

Download de app “Freddie wil worst” of ga 
naar www.freddiessite.com om op de hoogte 
te blijven.

€10,00

Freddie en de 
Worstenkoning 
Theater Gnaffel | theater 
met poppen

 jeugd & familie 

4+ 2+

zo 21 feb 
15.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Zangeres Mathilde Santing zingt de songs 
van Amerikaanse poplegende Joni Mitchell. 
Als iemand kan raken met haar stem en muziek 
dan is zij het. Géén vrouw die u in de palm van 
haar hand zo kan laten luisteren naar het verhaal 
van een liedje. In ‘Both Sides Now’ zingt Mathilde 
de songs van Joni Mitchell, zoals ‘River’, ‘Big 
Yellow Taxi’ en ‘Both Sides Now’.

Mathilde Santing
Both sides now

€12,50 / €17,50 / €22,50 / CJP €17,50

 muziek 

feb
ru

ari

pre
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Ferrando en Guglielmo zijn overtuigd van de 
trouw van de zusjes Dorabella en Fiordiligi, met 
wie zij binnenkort zullen gaan trouwen. Hun vriend 
beweert dat iedere vrouw wispelturig is en om 
dit te bewijzen gaat hij een weddenschap aan. 
De vrouwelijke standvastigheid wordt zwaar op 
de proef gesteld. Così fan tutte bevat niet alleen 
de mooiste muziek die Mozart ooit voor het 
operagenre schreef, het is ook nog eens de 
meest volmaakte ensemble-opera aller tijden. Het 
werk bevat naast mooie aria’s een keur aan geni-
ale duetten, terzetten en kwartetten. Live begeleid 
door Het Gelders Orkest / HET Symfonieorkest

Gezongen in het Italiaans met Nederlandse 
boventiteling.

€27,50 / €38,00 / €44,00 / gouden rang €49,00 / 
t/m 27 jaar €12,50

Nederlandse Reisopera 
Cosi fan tutte | W.A. Mozart

 opera 

do 25 feb 
19.30 uur

theater de spiegel 
rabozaal

Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee (o.a. In 
Ongenade) schreef een realistische fabel over 
totalitaire regimes en hun impact op het leven 
van het individu. 

Bij een ingedutte grenspost in een uithoek van 
een Rijk vertegenwoordigt de Magistraat al tien-
tallen jaren met weinig ophef of drama het gezag. 
Tot de regering op een dag een onderzoek instelt 
naar dreigende vijanden. Plotseling is politiek 
niet iets ver weg in de hoofdstad meer. Het leven 
van de Magistraat, gespeeld door Jan-Paul Buijs, 
verandert in een rollercoaster. 

Regie: Michiel de Regt 

Met: Jan-Paul Buijs en drie dansers

Wachten op de Barbaren | 
Coetzee
Toneelschuur Producties 
in coproductie met Korzo 
producties

€19,00 / €16,00

 toneel 

do 25 feb 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

ma 22 + di 23 feb 
20.00 uur

theater de spiegel 
rabozaal

Was je nét te laat met het kopen van kaarten? 
Dit is je kans om Gaat het nog door? toch nog 
te zien! Het zesde theaterprogramma van het 
succesvolle duo Plien & Bianca zorgde vorig 
seizoen voor lovende recensies en uitverkochte 
zalen. 

In Gaat het nog door? trakteren de grappigste 
vrouwen van ons land u een avond lang op hun 
unieke mix van hartverscheurende humor en 
ontroerende hilariteit en laten ze zien waarom 
zij tot de top van het Nederlandse cabaret horen. 
Er wacht u weer een onvergetelijke stoet van 
typeringen; van glitterkleuters tot sneue jazz-
zangeressen en een ballet duo in paniek. 
Wees er snel bij!

‘Een lust voor het oog én de lachspieren.’ 
- Trouw  

€18,50 / € 25,00 / €29,00 / CJP €25,00

Plien & Bianca 
Gaat het nog door? 

 cabaret 

€16,50 / €22,50 / €26,00 / CJP €22,50

JEANS is een pittige leerschool; dans, zang, inter-
actie met publiek; het uiterste werd en wordt nog 
steeds van de cast gevraagd. JEANS 25 staat 
even stil bij deze heugelijke verjaardag maar gaat 
ook weer net zo vrolijk verder. Elke voorstelling in 
elke stad krijgt een bijzonder feestelijk tintje want 
overal zal één van de sterren uit de JEANS gele-
deren acte de présence geven in de jubileumtour. 
Welke bekende theaterster de JEANS show zal 
sieren in Theater De Spiegel blijft nog even een 
verrassing!

Jeans 25
Jubileum concert

 show 

wo 24 feb 
20.00 uur

theater de spiegel 
rabozaal

feb
ru

ari
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Book Burning gaat over een man die licht geeft 
terwijl zijn dochter de koffer induikt. Het is het 
verhaal van Tilda en haar papa Sebastian. 
Waneer zij de vorken, de lepels en de messen 
in de tuin verstopt, begint een bloedstollend 
sprookje: een fabel over erfelijkheid en verzet, 
over kanker en revolutie. Een innemende en 
lichtvoetige vertelling, die tegelijk ook gelaagd 
en gevaarlijk is. In samenspel met het scène-
beeld, ontworpen door beeldend kunstenaar 
Hans Op De Beeck, ontstaat een betoverende 
ervaring die nog dagen nawerkt. Een onover- 
komelijke voorstelling die in verschillende 
landen pers en publiek begeestert.

“Het ware artistieke verzet. Een droom van 
een voorstelling.” - België, Etcetera

€19,00 / CJP €16,00 

Pieter de Buysser 
Book Burning

 special 

zo 28 feb 
16.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

De drie musketiers waren vroeger echte helden. 
Ze beschermden de koning en konden vechten 
als leeuwen. Nu runnen ze een frietkot om rond 
te komen. Als op een dag een jong meisje op de 
stoep staat die zegt dat één van hen haar vader is 
zijn de rapen gaar!

Vanaf 13.45 uur is er in de bovenfoyer een 
workshop schermen. En garde!

“4musketiers: een voorstelling die het waard 
is om gezien en gehoord te worden.” 
- De Theaterkrant *****

4musketiers
Holland Opera 

€11,50 / €15,00 / CJP €11,50

 jeugd & familie 

zo 28 feb 
14.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

8+

vr 26 feb 20.00 uur 
za 27 feb 14.30 & 20.00 uur 
zo 28 feb 14.00 uur

theater de spiegel 
rabozaal

Zanger Tim Douwsma en actrice Vajèn van 
den Bosch schitteren in deze nieuwe Grease. 
‘I’m hopeless devoted to you’, ‘You’re the one 
that I want’ en ‘Oh, Sandy’ zullen allemaal de 
revue passeren in deze prachtige Nederlandse 
bewerking waar ook de pers laaiend enthousiast 
over is! 

“Bombastische explosies in nieuwe Grease.”
 - Dagblad van het Noorden

“Vajèn is grote ontdekking van vrolijke 
retroreis Grease.” - AD

Deze musical voor jong en oud wilt u 
gewoonweg niet missen! 

Regie: Choreografie: Martin Michel   Cast: Tim Douwsma, 

Vajèn van den Bosch, René van Kooten e.v.a.

Grease
met o.a. Tim Douwsma, Vajèn 
van den Bosch en René van 
Kooten

€32,50 / €44,50 / €52,00 / CJP €44,50

 musical 

feb
ru

ari

Hé 
student! 

Naar 
Grease
voor een 
tientje? 

Voorwaarden studentenregeling: 
-  Een theaterkaartje kost voor studenten €10,00. 
 Maximaal 1 kaartje per student.
-  Dit geldt alleen voor voorstellingen die niet zijn 
 uitverkocht. 
-  Reserveren kan vanaf 3 dagen voorafgaand aan de 
 voorstelling bij de Kassa in Café Foyé (Blijmarkt 25)  
 of via 0900-1435.
-  Bij de reservering worden je gegevens opgenomen  
 in het systeem.
-  Een collegekaart en een legitimatiebewijs zijn  
 verplicht bij reservering én bij toegang naar de zaal.
-  Deze regeling geldt voor studenten van Deltion  
 College,  Landstede locatie Dokterspad, Cibap,  
 AOC De Groene Welle en Hogeschool Windesheim.
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advertentie advertentie

feb
ru

ari

theater 
de spiegel

Paul Groot als

Robert Long
wo 17 feb musical

€22,00 / €30,00 / €35,00 / CJP €30,00

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte mbo-opleiding? Bij Deltion kun je o.a. kiezen

uit de opleidingen Podium- en Evenemententechnicus, Allround Audiovisueel Medewerker,

Audiovisueel Specialist, Fotograaf, Muzikant en Acteur.

Meer weten? Kijk op www.deltion.nl of bel (038) 850 30 00

Droom jij van een 
baan in de theater- of 

evenementenbranche?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  5 a 10 minuten lopen vanaf het theater 

 

TIP: Geef aan dat u naar een 
voorstelling gaat, dan zorgen wij dat u 
op tijd bent! 

Reserveren: 038-4228233 of 
info@dunniks.nl 

Broerenstraat 10 Zwolle 
Online menukaart:                   www.dunniks.nl 

 

   Brasserie Dunnik 
               Naast C&A 
    Kom gezellig en lekker                             
          dineren op ons 
verwarmde terras of binnen 
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maartLenette van Dongen  - Tegenwind / wo 30 mrt / theater de spiegel
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vr 04 mrt 
20.00 uur

za 05 mrt 
19.30 uur

theater de spiegel 
rabozaal

theater de spiegel 
rabozaal

Leo Blokhuis, Ricky Koole en Ruben Hein gaan 
op reis naar New Orleans. Zij doen dat met een 
viermansband en een vijfkoppige blazersgroep. 
Het theaterprogramma New Orleans is drama-
tisch, informatief, feestelijk en inspirerend. New 
Orleans, de stad die de bakermat is van vele 
muzikale stijlen, waar feest en rouw hand in hand 
gaan, waar raciale integratie naast een complex 
proces ook de vruchtbare voedingsbodem voor 
ongekende creativiteit is. De stad die zich opricht 
na Katrina, waar iedere bewoner in een lager 
gelegen stadsdeel een aangrijpend verhaal heeft, 
maar waar de marching bands weer door de 
straten lopen.
Een uitbundig programma met zeker ook intieme 
en persoonlijke passages met medewerking van 
de blazers van K.O. Brass (Kyteman Orchestra) 
en trio Ocobar. 

Welkom in Wonderland, waar niets is wat het 
lijkt en waar huilen niet helpt. Ontmoet de
feestbeesten, de angsthazen en die onmogelijke 
tweeling. In Merkx’ Alice in Wonderland wordt 
eeuwig feest gevierd en nemen we je mee in een 
vrolijke wereld vol goocheltoeren en special-
effects. Vreemder en vreemder wordt het leven 
voor Alice. Eerst is ze moeder, dan opeens weer 
kind. Terwijl ze echt niet meer in sprookjes 
gelooft. Achtervolgd door de rode koningin 
en moe van het aardig doen, valt Alice, valt ze 
door de tijd heen. Het horloge van het konijn tikt 
hartverscheurend en de kreeftenquadrille danst 
eindeloos.

Concept, regie: Moniek Merkx 

Cast: Abdelkarim el Baz, Elias de Bruyne, Maud Dolsma, Lisa 

Groothof, Rosa van Leeuwen, Jurriën Remkes, Romana Vrede

Leo Blokhuis, Ricky Koole 
& Ruben Hein
New Orleans

€17,50 / €24,00 / €27,50 / CJP €24,00 €12,50 / €15,50 / €17,50 / CJP €15,50

Alice in Wonderland  
MAAS theater en dans

 muziek  jeugd & familie 

De Poolse violiste Marta Kowalczyk begint haar 
recital met de intrigerende Partita van haar in 
Warschau overleden landgenoot Witold 
Lutoslawski. Kowalczyk brengt daarmee zoals 
vele musici van haar generatie een ode aan haar 
geboortegrond. Ook de Noorse pianist Ole 
Christian Haagenrud blijft dicht bij huis. Net als 
Kowalczyk integreert hij het intelligent in het 
programma. Pianist Ole Christian Haagenrud 
geldt als een van de meest getalenteerde jonge 
Noorse pianisten. Bovendien een pianist met een 
hart voor de Noorse traditie. 

Eindelijk begint ook het laatste ei van moeder 
eend barstjes te vertonen. Maar in plaats van een 
klein geel, kruipt er een verkreukeld grijs kuiken 
tevoorschijn. “Wow!”, schalt het luidkeels over 
de waterplas, “Wat is het hier mooi en gezellig en 
wat zijn jullie met veel! Ik ben toch hopelijk niet te 
laat?!” Beschaamd slaat mama eend een vleugel 
voor de snavel van haar nieuwbakken jong. 
“Doe gewoon, Antje!”. Hoe gedraag je je als eend 
en wat is eigenlijk gewoon? Over anders zijn en 
je anders voelen. Een voorstelling vol doldwaze 
kapriolen, pijnlijke misverstanden, swingende 
popmuziek en ontroerende zwanenzang.

New Masters on Tour
Ode aan geboortegrond

€12,50 / € 21,50 / €27,50 / t/m 27 jaar €12,50 €10,00

Lelijk 1dje
Theater Sonnevanck

 kamermuziek  jeugd & familie 

di 01 mrt 
20.00 uur

wo 02 mrt 
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

6+ 8+

schouwburg odeon
hemminkzaal

m
aart
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zo 06 mrt 
14.30 uur

zo 06 mrt 
15.00 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

schouwburg odeon
hemminkzaal

Daan heeft zijn zwembroek al aan. Maar Daan 
durft niet. Was er nog maar een Daan die in 
zijn plaats kon gaan. ‘Ik ben Daan, aangenaam. 
Ik help je.’ zegt de tweede Daan. Hou jij de 
BrulleBak dan tegen? Pas op, daar komt hij aan!’ 
‘BrulleBak? Dat kan ik niet met z’n 2. We moeten 
een Daan nummer 3!’ Maar 3 moet eerst een plas 
en durft niet naar de wc. En 4 wil niet verdwalen, 
dus iedereen moet mee. Wacht eens… 10 x Daan 
= MOED! Durft Daan? Of blijft hij voor altijd aan 
de kant staan?  

Regie: Annelies van Wieringen

Geïnspireerd door de ontelbare positieve 
reacties, verzamelt Anneke van Giersbergen 
samen met Tijl Beckand de mooiste aria’s om 
die vervolgens van een modern jasje te voorzien. 
Anneke laat zich tijdens deze theaterconcerten 
begeleiden door de IJslandse groep Árstíðir. 
Naast een mix van indie-folk met klassieke en 
minimalistische elementen, vallen vooral de 
prachtige zangstemmen van de bandleden op. 
Hun spontaan opgenomen a capella versie van 
een dertiende-eeuwse IJslandse hymne op een 
treinstation, werd een instant hit op YouTube. 
Een ontroerende voorstelling over vluchten, 
mijmeren over je kinderjaren en een hoofd vol 
herinneringen.

10 x Daan = Moed!
Krijt

€10,00 €12,50 / €17,50 / €22,50 / CJP €17,50

Anneke van Giersbergen 
& Árstíðir
Verloren Verleden

 jeugd & familie  muziek 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarver- 
gadering van onze duivenmelkersvereniging.  
Natuurlijk zullen we alle vaste onderdelen van 
onze agenda doorlopen. Bestuursfuncties zijn 
niet beschikbaar want de huidige bestuursleden 
willen blijven zitten. De agenda is ook nog 
niet klaar (lakse voorzitter), maar er is wel een 
verrassing na de pauze! Namelijk, artiesten die 
de vergadering gaan opleuken! Wie dat zijn, 
zeggen we niet want anders is de lol eraf. 
We hopen, met deze opzet, op wat meer 
volk op onze jaarvergadering dan anders. 
O ja, er is koffie!

Vanaf seizoen 2015/2016 presenteren we iedere 
eerste zondag van de maand een zondagochtend- 
concert klassiek. U treft iedere keer andere 
muzikanten. Zodra het programma bekend is, 
zullen we deze op de website publiceren.

Duivenmelkers 
3Koteboebo

€17,50 gratis toegang

Zondagochtenconcert 
klassiek

 toneel  klassiek 

za 05 mrt 
20.00 uur

zo 06 mrt 
11.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

schouwburg odeon
café foyé

4+

m
aart



104 105

w
w

w
.z

w
o

ls
et

h
ea

te
rs

.n
l /

 0
90

0 
- 

14
35

do 10 mrt 
20.30 uur

do 10 mrt 
20.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

theater de spiegel
rabozaal

De familie van Johan Goossens is nogal kritisch. 
Warme familiebanden? De aanhang is bij hen 
de warme kant. In zijn nieuwe theatervoorstelling 
Daglicht probeert Johan Goossens zich te 
settelen. Hij vindt een huis dat zelfs de goed- 
keuring van zijn ouders kan wegdragen. Hij sluit 
een soort vrede met zijn leerlingen. Hij trekt zich 
terug in een klooster. Maar de broeder geeft 
hem de WiFi-code… Johan begeeft zich op het 
kronkelende pad van de liefde. Met de nodige 
uitglijders, die hij in volle glorie en zonder blad 
voor de mond beschrijft.

Het gaat Hoe Dan Ook spetteren. U moet Hoe 
dan Ook Komen. Want hij zal er Hoe Dan Ook 
zijn: Jandino, zonder twijfel de grappigste Antiliaan. 
Hij trekt volle zalen, is panellid bij Wie ben ik?, 
presenteerde onlangs Dance, Dance, Dance en 
Alles mag op vrijdag en is host bij zijn eigen ‘Dino 
Show’. Ook speelde hij voor een uitverkocht Ahoy 
én scoorde hij een nummer 1-hit met Gerard Joling. 
De warmbloedige duizendpoot gaat als een speer. 
U gaat dus Hoe Dan Ook genieten! 

Johan Goossens 
Daglicht

€19,00 / CJP €16,00
€16,00 / € 21,50 / € 25,00 / gouden rang €30,00 / 
CJP €21,50

Jandino Asporaat
Hoe Dan Ook

 cabaret  cabaret 

Voor het eerst zonder Nick op de planken, een 
primeur! Achter de titel van zijn programma gaat 
veel schuil. Niet alleen is het een knipoog maar 
het verklapt ook dat de show heel persoonlijk 
zal zijn. Op een vooral vertellende manier vertelt 
Simon over verschillende momenten in zijn leven. 
Het gros van de verhalen komt uit zijn verzameling 
columns die hij sinds jaar en dag voornamelijk in 
privésfeer schrijft. Dit alles gecombineerd met 
nieuw geschreven liedjes! Als publiek kun je 
letterlijk en figuurlijk niet dichterbij ‘Simon’ komen. 
Een persoonlijk programma!

Wat gebeurt er als je jeugdliefde na 50 jaar 
plotseling weer voor je neus staat? Bij het bankje 
waar twee oud-geliefden elkaar voor het eerst 
ontmoetten, lopen ze elkaar opnieuw tegen het 
lijf. Allebei zijn ze getrouwd en hebben ze al een 
heel leven achter de rug. De echtgenote van de 
man lijdt aan Alzheimer. De partner van de vrouw 
is alweer haar vierde echtgenoot en zit momen-
teel in het buitenland. Terwijl herinneringen weer 
levend boven komen slaat de vonk opnieuw over. 
Kun je als je eenmaal bejaard bent nog een nieuw 
leven beginnen?  

Cast: Paul R. Kooij, Joke Tjalsma en Maurits van den Berg 

Simon Keizer
Ik & Simon

€12,50 / €21,50 / € 27,50 / CJP €21,50 €19,00 / CJP €16,00

Een coming of age 
voor bejaarden 
Joke Tjalsma & Paul R. Kooij

 muziek  toneel 

di 08 mrt 
20.00 uur

wo 09 mrt 
20.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

schouwburg odeon
dommerholtzaal

m
aart
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vr 11 mrt 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Voor Boudewijn is er één ding heel belangrijk: 
het feit dat zijn muziek zo gewaardeerd wordt 
door zijn fans. De reacties die hij o.a. ontving in 
het online gastenboek zijn overweldigend en vol 
enthousiasme. We kunnen geen andere conclusie 
trekken dan dat het publiek het nieuwe repertoire 
weet te appreciëren. Dit heeft Boudewijn zowel 
de inspiratie als de energie gegeven voor een 
nieuwe theatertournee. Bijgestaan door drie prima 
muzikanten speelt hij in een intieme setting de 
nieuwe liedjes aangevuld met nummers uit 
zijn oude repertoire. Expliciet geen hits, maar 
juist de nummers die we misschien nog niet zo 
goed kennen. Voor de fijnproevers en de echte 
luisteraars. Want iedereen weet dat Boudewijns 
nummers voornamelijk bedoeld zijn om naar te 
luisteren.  

Boudewijn de Groot 
Achter glas

€22,00 / €30,00 / €35,00 / CJP €30,00

 muziek 

In een combinatie van oud en nieuw, van modern 
klassiek tot mysterieus en verleidelijk laat Straight 
Around de enorme artistieke reikwijdte van de 
NDT 2 dansers zien. Hans van Manen danste bij 
NDT van 1960 tot 1971 en gold vanaf 1971 als 
artistiek leider van het gezelschap. Choreograaf 
Edward Clug is de directeur van het Sloveense 
Maribor Ballet. Zowel pers als publiek verlangden 
meer te zien van hem. Sharon Eyal en Gai Behar 
maakten na het succes van Sara in 2013 nieuw 
werk voor NDT 2. Straight Around presenteert 
daarmee twee nieuwe wereldpremières voor 
het gezelschap.

“Mooi. Huiveringwekkend mooi.” - TROUW

Nederlands Dans 
Theater 2
Straight around

€17,50 / €24,00 / €27,50 / CJP €24,00

 dans 

za 12 mrt 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Dominic Seldis is een Brits contrabassist. Hij is 
aanvoerder van de contrabassen in het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Seldis werd opgeleid aan 
de Chetham’s School of Music in Manchester en 
later aan de Royal Academy of Music in Londen. 
In 1992 ging hij naar Salzburg om te studeren 
aan het Mozarteum. In 1998 werd hij benoemd 
tot aanvoerder van het BBC National Orches-
tra of Wales en momenteel bekleedt hij deze 
positie in het Koninklijk Concertgebouworkest in 
Amsterdam. Hij geeft af en toe les aan de Royal 
Academy of Music in Londen. In 2012 en 2014 
was hij jurylid bij het AVRO-televisieprogramma 
Maestro.

Dominic Seldis

€19,00 / CJP €16,00 / t/m 27 jaar €12,50

 klassiek 

zo 13 mrt 
11.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

De Sesamstraatbewoners komen met een 
spiksplinternieuwe feestelijke voorstelling naar het 
theater, want Sesamstraat bestaat in Nederland 
40 jaar! Wereldwijd stimuleert Sesamstraat 
kinderen tot het ontdekken en ontplooien van 
hun volop aanwezige talenten. In een komische, 
warme en vrolijke voorstelling met veel mooie 
liedjes zijn de Sesamstraatbewoners ook op zoek 
naar hun eigen talent. Iedereen wil een mooi 
optreden verzorgen en heeft zijn eigen manier om 
dit voor elkaar te krijgen. Ze ontdekken hun eigen 
talenten om te zorgen voor een onvergetelijk feest 
aan het einde van de voorstelling. 

€12,50 / €15,50 / €17,50 / CJP €15,50

Bonte avond in 
Sesamstraat 

 jeugd & familie 

zo 13 mrt 
14.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

2+

m
aart
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zo 13 mrt 
14.30 uur

wo 16 mrt 
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

theater de spiegel
rabozaal

JazzArt speelt “schetterend en spetterend, 
enthousiasmerend en enerverend.” Het zijn niet 
de woorden van het jazzorkest zelf, maar van de 
Stentor. De mannen van JazzArt beginnen al weer 
aan hun elfde jaar als bigband van nationale faam. 
Zoals altijd trappen ze het jaar af door hun 
talenten te meten aan getalenteerde gast- 
vocalisten. Typhoon, Humphrey Campbell, 
Wouter Hamel en velen anderen gingen hen voor. 
Laat u verassen door deze krachtformatie van 
Zwolse jazzmuzikanten en hun liefde voor 
de muziek!

Een muzikale cocktail van gedaanteverwisse- 
lingen, 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.

Regie: Pieter Kramer

Cast: Arjan Ederveen/Wart Kamps, Alex Klaasen, 

Maarten Heijmans, Dick van den Toorn, Keja Klaasje Kwestro

JazzArt Orchestra
Al 10 jaar hét Jazzorkest 
van Zwolle

€12,50 / €15,00 / €17,50 / CJP €15,00 €13,00 / € 17,50 / €20,00 / CJP €17,50

De gelaarsde poes 
RO theater

 muziek  jeugd & familie 

Een magisch klassiek ballet rondom het beroem-
de sprookje Assepoester. Na het overlijden van 
haar vader moet Assepoester zorgen voor haar 
stiefmoeder en twee stiefzussen. Ze laten haar 
allemaal klussen opknappen. Op een dag 
ontvangen ze een brief van de koning, dat alle 
meisjes naar het bal moeten komen. De koning 
valt als een blok voor Assepoester maar haar 
stiefmoeder en stiefzussen laten dat niet 
zomaar toe...

Cinderella 
Sprookjesballet voor de 
hele familie met live orkest

€22,00 / €30,00 / €35,00 / CJP €30,00

 dans 

vr 18 mrt 
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

8+

Het Orkest van de Achttiende Eeuw + Cappella 
Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss. Een concert als 
een prachtige bos bloemen, zorgvuldig gekozen 
in kleur en vorm, die samen een perfect boeket 
maken. Vocale muziek, orkest-muziek, een 
soloconcert en religieuze muziek; allemaal van het 
genie Johann Sebastian Bach. Met verrassend 
een concert op de oboe d’amore – de ‘liefdes- 
hobo’ – die lieflijker en lichter klinkt dan de 
moderne hobo. En tot slot de Lutherse mis. 

€25,00

Capella Amsterdam en 
Het Orkest van de 18e 
Eeuw

 klassiek 

vr 18 mrt 
20.15 uur

kampen
bovenkerk

m
aart
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za 19 mrt 
20.00 uur

za 19 mrt 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

theater de spiegel
rabozaal

‘Snowden’ is een bloedstollende thriller van 
Allard Blom over klokkenluider Edward Snowden, 
zijn missie, zijn bizarre verhaal en de relevantie 
daarvan voor ons allemaal. De titelrol wordt 
gespeeld door Cas Jansen.

Ze zien alles. De whatsappjes die je verstuurt 
om een leuke avond af te spreken met vrienden. 
De email die je verstuurt naar je familie. 
Het recept dat je zoekt op Google. De sms 
die je stuurt naar je geliefde om te zeggen dat je 
van haar houdt. Ze zien alles. Hoe maak je een 
fenomeen dat zo groot is als de wereldwijde 
verzamelwoede van data enigszins behapbaar?

Cast: Egbert-Jan Weeber, Myrthe Burger en anderen

Regie: Dick van den Heuvel 

Het beste medicijn tegen sleur en alledaagse 
monotone verveling! Een gegarandeerde kuur 
tegen verdriet, kommer en kwel! Een remedie 
tegen getob, chagrijn en drama! Mogelijke 
bijwerkingen: buikpijn (van het lachen) en/of 
onbestemde blauwe plekken op het bovenbeen 
(van de buurman die u maar bleef slaan). 
In Harrie Babba wordt het Harrie Vermeulen wel 
erg moeilijk gemaakt als hij als geest uit de fles 
moet gehoorzamen aan elke willekeurige gek 
die hem tevoorschijn haalt. Maar Harrie zou 
Harrie niet zijn als hij iedereen om hem heen tot 
grote wanhoop drijft wanneer hij het als vanouds 
weer helemaal in de soep laat lopen.  

Cast: Jon van Eerd, Arie Cupé, Irene Kuiper, Cindy Bell, Joey 

Schalker en Arian Foppen 

Snowden 
Bloedstollende thriller met 
Cas Jansen e.a.

€12,50 / €18,50 / €24,00 / CJP 18,50 €17,50 / €24,00 / €27,50 / CJP €24,00

Jon van Eerd
Harrie Babba

 toneel  toneel 

De succesvolle African Mamas zijn na vijf 
jaar weer terug in de Nederlandse theaters. 
Samen met Leoni Jansen en een swingende 
band brengen deze Zuid-Afrikaanse topzange- 
ressen het fascinerende verhaal van Paul Simons’ 
legendarische album ’Graceland’. Geniet van 
de Zuid-Afrikaanse vibes en wereldhits als 
‘Homeland’, ‘You can call me Al’ en ‘Under 
African Skies’. Het album was dertig jaar 
geleden baanbrekend. Voor het eerst werd 
westerse popmuziek gecombineerd met de 
energieke Zuid-Afrikaanse ritmes en melodieën. 

The African Mamas 
& Leoni Jansen 
Graceland: de muziek en 
het verhaal

€33,00

 muziek 

za 19 mrt 
20.15 uur

kampen
stadsgehoorzaal

Gé Reinders zingt voor u al zijn mooiste 
liedjes en hij vertelt mooie verhalen. 
Natuurlijk over dagelijkse dingen maar ook 
over liefde, ouderschap en afscheid.
Hij zingt voor u in het Limburgs, Engels en 
zelfs in het Nederlands. En hij vertelt weer 
meeslepende verhalen. 

Bovendien gaat Gé, met behulp van Facebook- 
pagina Gé Reinders Solo, uw verzoeknummers 
als vast onderdeel in de avond verwerken. 
Hij zegt: ‘Ik krijg heel vaak aanvragen om bepaal-
de liedjes te spelen. Maar met een ensemble ben 
je altijd beperkt qua repertoire. Het is fijn om nu 
op die verzoeken te kunnen inspelen.’

“Hij babbelt er geregeld lustig en fantasierijk 
op los, bijna in de geest van illustere streek- 
genoot Toon Hermans.” - Het Algemeen Dagblad

€19,00 / CJP €16,00

Gé Reinders solo 
Een man, een paar gitaren en 
een vleugel

 muziek 

za 19 mrt 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

m
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zo 20 mrt 
11.00 + 14.30 uur

zo 20 mrt 
16.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Na de succesvolle voorstelling Dikkie Dik en zijn 
vriendjes komt Dirk Scheele met een nieuwe 
voorstelling over de rode kater uit Sesamstraat: 
Lekker weertje, Dikkie Dik! In deze muzikale 
theatervoorstelling staan de seizoenen centraal. 

Dikkie Dik dartelt tussen de lammetjes in de 
lente, vangt bladeren in de herfst en speelt in de 
sneeuw in de winter. De voorstelling mondt uit 
in een spetterend zomerfeest, waar niet alleen 
Dikkie Dik en zijn vriendjes, maar ook kinderen in 
de zaal aan meedoen. Dirk Scheele speelt deze 
wervelende en vrolijke voorstelling vol nieuwe 
liedjes samen met een aantal poppenspelers in 
een prachtig decor.

Spel: Dirk Scheele

Hebben alle vrouwen in Brazilië ronde billen? 
Houden ze allemaal van Futebal? Brengen 
Brazilianen hun dag door op het strand? Kunnen 
zij echt allemaal samba dansen? Zijn alle vrouwen 
op Copacabana zo mooi? 

‘Brazil Beyond de Bundas’ is een muziek- 
programma rondom de Braziliaanse zangeres 
Lilian Vieira die inmiddels 26 jaar in Nederland 
woont. In mooie, grappige en intieme verhalen 
vertelt Lilian Vieira over het Brazilië dat wij 
voorgespiegeld krijgen en háár Brazil, dat zo’n 
rijke geschiedenis heeft. Begeleid door haar 
geweldige muzikanten wijdt Lilian Vieira u in 
in de muzikale geheimen van Brazilie.

Dirk Scheele 
Lekker weertje, Dikkie Dik

€11,50 / €15,00 / CJP €11,50 €19,50 / CJP €16,00

Lilian Vieira (Zucco 103) 
Brasil Beyond de Bundas

 jeugd & familie  muziek 

2+

De prachtige Johannes Passie op de fantastische 
muziek van Arvo Pärt is met recht een waar 
juweel te noemen. In deze muziektheatervoor- 
stelling worden diverse disciplines met elkaar 
vermengd, o.a. muziek en video. Het lijdens- 
verhaal van Christus volgens de evangelist 
Johannes en de componist zijn bepalend voor 
de verhalende en muzikale structuur van de voor-
stelling, maar beïnvloeden ook de choreografieën. 
Het verhaal prachtig uitgebeeld in een totaal van 
muziek, zang, dans en videoprojecties. 
Mis het niet!

Passio - Arvo Pärt 
Een multidisciplinaire 
muziektheater voorstelling

€22,00 / €30,00 / €35,00 / t/m 27 jaar €12,50 / 
CJP €30,00

 klassiek 

di 22 mrt 
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

wo 23 mrt 
19.30 uur

grote kerk

Johannes Leertouwer is een dirigent met een 
breed repertoire en een bijzonder stijlbesef. 
Hij werkte zelf met dirigenten als Abbado, 
Bernstein, Chailly, Dorati, Haitink en Harnoncourt. 
Drie gebieden hebben zijn speciale voorliefde: 
de interpretatie van de Weense klassieken, het 
coachen van strijkorkesten en het werken met 
vocalisten. Johannes dirigeerde bij o.a. de 
Nederlandse Bachvereniging en het Orchestra 
Osaka Symphoniker.

Mattheus Passion 
De Nieuwe Philharmonie 
Utrecht o.l.v. Johannes 
Leertouwer

€18,00 / €28,00 / €38,00/ €48,00 / 

t/m 27 jaar €12,50

 klassiek 

m
aart
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wo 23 mrt 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Een ex-stripper, een schrijver zonder verhaal, 
een succesvolle kunstfotograaf en een recht-
voor-zijn-raap dermatoloog; vier vreemden in 
Amsterdam. In deze intieme metropool trekken 
ze elkaar aan als versplinterde magneten, wat hen 
bindt is het verlangen naar contact. Als duidelijk 
wordt dat ze nog niet hebben afgerekend met 
zichzelf en elkaar gebruiken als schuilplaats, 
begint het harde spel van liegen en bedriegen. 
Hun romantische ideaalbeeld blijkt poreus en 
brokkelt beetje bij beetje af. Van hun liefde 
blijft niets meer over dan een uitgewoonde 
droom. 
Closer, het veel gelauwerde stuk van Patrick 
Harber, wordt bewerkt en geregisseerd door 
Mustafa Duyguler. 

Cast: Reinout Scholten van Aschat, Sarah Jonker e.a.

€19,00 / CJP €16,00

Closer
Reinout Scholten van Aschat, 
Sarah Jonker e.a.

 toneel 

Racoon werd de afgelopen jaren bekroond met 
onder andere drie Edisons, twaalf 3FM Awards 
en de Popprijs in 2012. Ze speelden op alle 
grote festivals en scoorden in hun carrière hits als 
‘Love You More’, ‘No Mercy’, ‘Oceaan’ en ‘Brick 
By Brick.’ 
Tijdens de theatertour zal de band naast de grote 
hits veel liedjes spelen van het nieuwe album ‘All 
In Good Time’. “Het album leent zich perfect om 
te spelen in de intieme setting van de theaters. 
Er zitten allerlei extra lagen in deze nummers, 
maar het blijft integer en Racoon. We zien het 
als een volgende stap op weg naar het perfecte 
popliedje. We kijken er naar uit!”, aldus frontman 
Bart van der Weide.

€25,00 / €32,50 / € 37,50

Racoon
All In Good Time

 muziek 

wo 23 mrt 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal 

Zes adembenemende avondvullende 
programma’s achterlatend, is dit zijn zinderende 
zevende. De cirkel is rond, het verleden geweest. 
Is de jacht op ‘t nieuwe, verfrissende al beslecht? 
Is alles al van alle kanten belicht? Wel, dat zou 
absurd zijn! Wie cabaretier en stand-up comedian 
pur sang Javier Gusman kent, weet dat dit pas 
het begin is. 

€18,50 / €25,00 / €29,00 / CJP €25,00

Javier Guzman
Absurd verlicht

 cabaret 

do 24 mrt 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal 

do 24 mrt 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Alleskunners Remko Vrijdag en Martine Sandifort 
trakteren u op een stortvloed aan gemankeerde 
en absurde types. In een adembenemend tempo 
laat het virtuoze cabaretkoppel u lachen, ontroe-
ren en verbazen. Maar... Löyly gaat nòg verder. 
Remko en Martine gaan met de billen bloot. 
Op zoek naar contact. Echt contact. 

Een intense ervaring. Met zichzelf, met elkaar 
en met u. Löyly gaat dwars door elk taboe heen, 
is rauw, schaamteloos en stomend heet cabaret 
vanuit de onderbuik. Een sensatie voor lichaam 
en geest. Dus: maskers af, kleren uit en maar 
zien wat er gebeurt.   

“Bombardement op de lachspieren.” 
- Theaterkrant ****

Vrijdag & Sandifort 
Löyly

€12,50 / €18,50 / €24,00 / CJP €18,50

 cabaret 

m
aart
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do 24 mrt 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Kerst in Paramaribo wordt gemaakt in het kader 
van 40 jaar Surinaamse onafhankelijkheid. Sinds 
1975 woont bijna de helft van alle mensen van 
Surinaamse komaf in Nederland. Surinamers 
werden hier beroemde voetballers, advocaten, 
politici én theatermakers. 

Actrice en zangeres Manoushka Zeegelaar 
Breeveld speelt een Nederlandse vrouw van 
Surinaamse komaf die met haar Hollandse man 
(Kees Scholten) aan de kerstdis zit. Ze komt de 
kamer binnen met een totaal verbrande kalkoen. 
En de kinderen zijn dit jaar ook al niet langs- 
gekomen…  

Gemaakt door: Jef Hofmeister, Kees Scholten en Manoushka 

Zeegelaar Breeveld

€17,50 / CJP €14,50

Het Volksoperahuis 
Kerst in Paramaribo

 toneel 

Het Engelse volk verlangt al jaren naar een koning 
en volgens een legende kan er in hun land pas 
iemand gekroond worden, wanneer het hem lukt 
om een betoverd zwaard uit een rots los te trek-
ken. Wanneer de jonge Arthur daar moeiteloos in 
slaagt, begint een groot avontuur. Met hulp van 
de tovenaar Merlijn en de ridders van de ronde 
tafel zou Arthur weleens de grootste koning ooit 
kunnen worden… 

Beleef het wereldberoemde magische 
sprookje van Koning Arthur, met dappere 
ridders, tovenaars en prinsessen in Koning 
Arthur, de nieuwe avontuurlijke familiemusical 
van Theater Terra.

Koning Arthur 
Theater Terra

15,00 / €17,50 / CJP €15,00

 jeugd & familie 

vr 25 mrt 
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

In de voorstelling Over Onze Vader combineert 
choreograaf Jens van Daele voor het eerst zijn 
zo kenmerkende rauwe en eerlijke dans en 
live muziek met even onontkoombaar, oprecht 
teksttheater over het levensverhaal van zijn eigen 
ouders.

Over Onze Vader is het relaas van een oude 
vrouw: moeder, oma, maar bovenal geliefde. 
Ze blikt terug op haar liefdesleven, dat begon 
als een Romeo & Julia in het Vlaanderen van 
de jaren ‘60. Een zeer persoonlijk verhaal over 
een aanvankelijk verboden liefde tussen een 
welgesteld meisje uit Liezele en een arme 
dorpssloeber uit Puurs.

€17,50 / CJP €14,50

Jens van Daele 
Over Onze Vader

 dans 

vr 25 mrt 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

8+

Borgen is het verhaal van Birgitte Nyborg die als 
premier van Denemarken dagelijks keuzes moet 
maken tussen haar idealen en de harde politieke 
werkelijkheid. Vertrouwensrelaties worden op de 
proef gesteld en bovendien wordt het steeds 
moeilijker haar gezinsleven overeind te houden. 

In een nieuw theaterconcept brengt regisseur 
Ola Mafaalani twee seizoenen Borgen terug tot 
één meeslepende theaterdag, waarin het publiek 
wordt meegezogen in de verslavende seriekoorts.

Kijk voor meer informatie op pagina 122-123.

Regie: Ola Mafaalani   Cast: Malou Gorter, Peter Vandemeule-

broecke, Anna Drijver, Bram Coopmans, Marijke Pinoy, Joep van 

der Geest, Wim van der Grijn, Bram van der Heijden, Jochem 

Stavenuiter, Mohammed Azaay, de Eef van Breen Group, Harry 

Piekema, Dragan Bakema e.v.a.

€77,50

Borgen 
Noord Nederlands Toneel 

 toneel 

za 26 + zo 27 mrt 
13.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

m
aart
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za 26 mrt 
20.30 uur

zo 27 mrt 
14.00 uur

zo 27 mrt 
15.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

schouwburg odeon
hemminkzaal

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Irish Ways and Irish Laws is een intieme avond 
vol songs die teruggaan naar de eerste Vikings 
die in Ierland voet aan land zetten. Nummers 
over de eeuwendurende religieuze en politieke 
strijd met de Engelsen, de strijd tegen honger, 
miljoenen Ieren die emigreerden naar Amerika, 
Australië en het Europese vasteland, illegale 
whiskeystokerijen, onbereikbare liefdes, heim-
wee, bizarre vriendschappen en doorgedraaide 
dorpsgekken.

Theater Terra brengt een nieuwe familievoorstel-
ling gebaseerd op de bekende ‘Raad eens hoe-
veel ik van je hou’-boeken en tv-serie. Hazeltje en 
Grote Haas houden vreselijk veel van elkaar. Maar 
hoeveel precies, dàt is niet makkelijk te meten! 
Tijdens de lente, zomer, herfst en winter probeert 
Hazeltje iets héél belangrijks te vertellen aan 
Grote Haas: Raad eens hoeveel ik van je hou? 
Na dit avontuur heeft Hazeltje slaap en legt Grote 
Haas hem voorzichtig in zijn bedje van varens. 
En terwijl Grote Haas dicht naast Hazeltje gaat 
liggen fluistert hij: “Ik hou van jou helemaal tot aan 
de maan… en terug!”  

Script: Dick Feld & Marc Veerkamp   Regie: Fons Merkies

“Ontwapenend, vertederend, lief schattig. 
Perfecte voorstelling voor de allerkleinsten.”
 - Musicalworld *****

Een van de grootste pianotalenten van ons land, 
Thomas Beijer, neemt u samen met filmmaker 
Lucas van Woerkum mee naar het zinderende 
Spanje in hun documentaireconcert Canción y 
Danza. Muziek van Albéniz, Rodrigo, Granados 
en de Falla tegen een decor van Azuurblauwe 
zee, ruisende palmen en eindeloze hoogvlaktes.

O’Dreams 
Irish Ways and Irish Laws

€19,00 / CJP €16,00 €12,50 / €15,00 / CJP €12,50 €19,00 / t/m 27 jaar €12,50 / CJP 16,00

Raad eens hoeveel ik 
van je hou  
Theater Terra

Thomas Beijer (piano) en 
Lucas van Woerkom (film) 
Oog- & oorstrelend 
pianorecital

 muziek  jeugd & familie  kamermuziek 

4+

di 29 mrt 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

In 2016 gaat cabaretier en stand-upper Ronald 
Goedemondt weer het theater in. Goedemondt 
wordt geprezen om zijn aanstekelijke absurdisme 
en frisse logica. Zijn zesde voorstelling bevat 
ongetwijfeld weer een onnavolgbare stroom van 
goed geplaatste grappen. 

“Goedemondt zit boven op de cabaret-
Olympus” - de Volkskrant

Ronald Goedemondt 
Nieuwe voorstelling | try-out

€12,50 / €20,00 / €26,00 / CJP €20,00

 cabaret 

m
aart
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di 29 mrt 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Piaf, de musical biedt Els De Schepper voluit de 
gelegenheid om het publiek te begeesteren met 
haar grote acteer- en zangtalent, in een rol die 
op haar lijf geschreven is. Ze treed hiermee in de 
voetsporen van onder meer Elaine Page en dich-
ter bij huis Liesbeth List, die de legendarische 
zangeres vertolkte in de Nederlandse productie 
van deze prachtige voorstelling. 

Ontdek Els De Schepper als Edith Piaf in Piaf, 
de Musical met alle grote hits als als ‘La vie en 
rose’, ‘Milord’, ‘Mon Dieu’, ‘Padam Padam’ en 
natuurlijk ‘Non, je ne regrette rien’.

Regie: Eddy Habbema

Edith Piaf: Els De Schepper

Tekst: Pam Gems

€20,50 / €28,00 / €32,50 / CJP €28,00

Piaf, de musical
met Els de Schepper e.a.

 musical 

Paskal Jakobsen
Stedentrip

 muziek 

wo 30 mrt 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Op een verlaten strand loopt een vrouw keihard 
te zingen, maar niemand die het hoort. De storm 
jaagt haar stem voorbij de donkere wolken.
Het kan haar niet schelen, want zij zingt niet 
langer voor een ander!
Ze zingt omdat er eindelijk weer een lied in 
haar ziel klinkt.

De wind is sterk en giert om haar hoofd. 
Ze vecht om overeind te blijven.
Omdraaien en gemakkelijk voort geblazen 
terug naar waar ze vandaan komt, is geen optie. 
Liever vol er tegen in met volledig verlies van 
schone schijn dan beeldig thuis blijven zitten! 

“De try-out in oktober gemist? Dit is 
uw kans om Tegenwind alsnog te zien.” 
- Programmeur Keimpe de Jong

€25,00

Lenette van Dongen
Tegenwind

 toneel 

wo 30 mrt 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

€12,50 / €21,00 / €27,00 / CJP €21,00

Tijdens deze theatershow zingt Paskal Jakobsen 
nummers van onder andere Maarten van 
Roozendaal, Thé Lau, Bram Vermeulen en 
Ramses Shaffy. Maar ook eigen liedjes die niet 
in het vaste Bløf-repertoire zitten komen voorbij. 
Allemaal nummers waarmee hij een bijzondere 
band heeft en die hij zelden voor publiek heeft 
gezongen. 

Het is de eerste keer dat Jakobsen zonder 
Bløf het podium op gaat. Een korte break, 
een soort stedentrip. In een korte tijd veel nieuwe 
ervaringen opdoen en veel steden in Nederland 
bezoeken. Samen genieten van muziek.

Vijf jonge mensen reizen naar het enige  
bewoonbare stukje van Groenland om daar 
op een smeltende ijsvlakte een zelfgeschreven 
requiem te spelen op fanfare-instrumenten. 
De reis zal traag gaan en onderweg interviewen 
ze met een cameraploeg mensen die de afge- 
lopen jaren de krantenkoppen bepaalden: van 
een voormalig bankier in Reykjavik tot een puber 
op Groenland, van een poolijsonderzoeker tot de 
directeur van Legoland. Van hen willen de makers 
weten waarvan ze in Groenland afscheid moeten 
nemen met hun requiem. De poolkappen? 
De westerse beschaving? De hoop op de goede 
afloop? Of misschien enkel van een al te somber 
toekomstbeeld?

Cast: Freek Vielen, Rebekka De Wit, Suzanne Grotenhuis, 

Harald Austbø en Tim David

€17,50 / CJP €14,50

Heimat 2
Productiehuis Rotterdam

 toneel 

do 31 mrt + vr 01 apr
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

m
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Borgen is het verhaal van Birgitte Nyborg die als premier van 
Denemarken dagelijks keuzes moet maken tussen haar idealen 
en de harde politieke werkelijkheid. Vertrouwensrelaties worden 
op de proef gesteld en bovendien wordt het steeds moeilijker 
haar gezinsleven overeind te houden. 

ongekend
grote
cast

In een nieuw theaterconcept brengt regisseur Ola Mafaalani twee seizoenen Borgen terug tot één mee-
slepende theaterdag, waarin het publiek wordt meegezogen in de verslavende seriekoorts. Voor het eerst 
zullen 14 episoden van dit bloedstollende, politieke drama elkaar opvolgen in één doorlopende voorstelling.

De enscenering van Mafaalani volgt het patroon van de tv-serie, compleet met cliffhangers en terugblikken 
op ‘wat eraan vooraf ging’, en switch tussen de backstage van de politiek, het thuisfront van de premier en 
de redactie van nieuwszender TV1.

Met een ongekend grote cast van ruim dertig personen zijn de hoofdrollen in Borgen weggelegd voor Malou 
Gorter (premier Birgitte Nyborg), Anna Drijver (journaliste Katrine Fønsmark) en Peter Vandemeulebroecke 
(spindoctor Kasper Juul). De voorstelling wordt voorzien van live muziek van de Eef van Breen Group.

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

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

diner

theater 
de spiegel

BORGEN 
Beleef seizoen 1 & 2 op het podium!

za 26 & zo 27 mrt toneel

Aanvang: 13.00 uur. Einde: 23.00 uur.

€77,50
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programma

aprilHet Nationale Ballet - Hans van Manen Gold / di 12 + wo 13 apr / theater de spiegel
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za 02 apr 
20.30 uur

zo 03 apr 
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

schouwburg odeon
papenstraattheater

Kees Torn en Onno Innemee zijn de twee dikste 
pijlers onder het hedendaagse cabaret. 
Behalve hilarisch zal hun programma wetenschap-
pelijk zijn, opzienbarend, tegendraads, schrijnend, 
indringend, muzikaal, onvergetelijk, botergeil 
(geen echte boter), beschaafd, bescheiden en 
prijswinnend. Beide heren hebben de lach aan 
hun kont hangen, dus dat zit wel snor. 
De gebundelde krachten leverden al een 
Poelifinario op en bijna een Neerlands Hoop. 
Vanaf 2016 vertonen zij zich samen, in het volle 
licht, met alle gevolgen van dien.

De vader en moeder van Rozemarijn zijn op reis 
gegaan, ze durfde niet mee. Voor het eerst in haar 
leven staat ze alleen in de groentekraam en vindt 
het best spannend. Zou ze het wel kunnen. 
Er kan van alles mis gaan. Terwijl ze wacht maakt 
ze verhaaltjes met groente en fruit in de hoofdrol. 
Ze schreeuwt luidkeels over het marktplein: 
‘Hier moet je wezen, hier moet je zijn. Bij Toetie 
Froetie is alles vers en de prijzen zijn klein’, om 
klanten naar haar kraam te trekken. Lukt het 
Rozemarijn om voor de kraam te zorgen?

Cast: Willeke de Boer 

Regie: Elly Bakker 

‘Een voorstelling om van te watertanden!’

Kees Torn & Onno 
Innemee 
Eraf met dat dak! 

€19,50 / CJP €16,50 €10,00

Toetie Froetie
Valentijn Productiehuis

 cabaret  jeugd & familie 

Vijf jonge mensen reizen naar Groenland om daar 
op een smeltende ijsvlakte een zelfgeschreven 
requiem te spelen op fanfare-instrumenten. 
Onderweg interviewen ze mensen die de afgelo-
pen jaren de kranten haalden: van een voormalig 
bankier in Reykjavik tot een puber op Groenland, 
van een poolijsonderzoeker tot de directeur van 
Legoland. Van hen willen de makers weten 
waarvan ze in Groenland afscheid moeten nemen. 
De poolkappen? De westerse beschaving? 
De hoop op de goede afloop? Of misschien 
enkel van een al te somber toekomstbeeld? 
Interessant detail: de cast van de voorstelling 
heeft de reis écht gemaakt als voorbereiding 
op het stuk. 

Cast: Freek Vielen, Rebekka De Wit, Suzanne Grotenhuis, 

Harald Austbø en Tim David

“Laat je door deze voorstelling omhelzen 
en koester haar.” - Theaterkrant *****

Opera in drie bedrijven van de Italiaanse groot-
meester Verdi, over het leven van de begeerde 
‘courtisane’ Violetta. Ze leeft er aardig op los, 
totdat ze de romantische 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. Zijn vader ziet echter 
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. Gezongen in het 
Italiaans met Nederlandse boventiteling, begeleid 
door live orkest. 

‘Het gezelschap maakt onderdeel uit van 
één van de oudste theaters uit de voormalige 
Sovjetunie en de Oekraïne. Al sinds 1874 
worden hier producties gemaakt.’

Heimat 2
Productiehuis Rotterdam

€17,50 / CJP €14,50
€27,50 / €38,00 / €44,00 / gouden rang €49,00 / 
t/m 27 jaar €12,50

La Traviata 
Oekraïens Staats Opera 
en Ballet Theater

 toneel  opera 

do 31 mrt + vr 01 apr 
20.30 uur

za 02 apr 
19.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

theater de spiegel
rabozaal

3+

ap
ril
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di 05 apr 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Het begin van een leven. Je springt in de tijd. 
De stroom van de rivier neemt je mee.
Je ziet landschappen van liefde, onzekerheid, 
verlangen.
Je zwijgt, zingt, ontwijkt. Leeft met onvermogen 
en geluk.
En dan opeens, kijk je terug. Naar wat je hebt 
gedacht, wie je was en wie je bent geworden.
Om daarna weer de stroom te volgen.

Met een voortdurende afwisseling van oude en 
nieuwe songs reist Stef Bos met 4 kompanen 
door de tijd. Een reis van 25 jaar in woorden en 
muziek. Met een nieuwe CD als wapenfeit.

Een sprong in de tijd.

Stef Bos | 25-jarig 
jubileum
Een sprong in de tijd

€16,00 / €21,50 / €25,00 / CJP €21,50

 muziek 

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. Laat u meevoeren naar de wijde 
toendra’s en de paleizen van St. Petersburg. 
Het Britten Jeugd Strijkorkest en dirigent Loes 
Visser spelen ook dit jaar een inspirerend 
programma. Top violiste Carla Leurs soleert in 
Mozart’s beroemde vioolconcert KV216 én u kunt 
kennismaken met de de groten van morgen, de 
winnaars van het Britten Vioolconcours 2016!

Dirigent: Loes Visser

ZELF WETEN is een voorstelling over de zege-
ningen van zelf op onderzoek uitgaan. Niet afgaan 
op de rekenmodellen van de opiniepeilers en 
trendwatchers.
Staat er vanmorgen in de krant: ‘Tot 2024 zal 
het knokken zijn om een baan’. Hoe komen die 
koekenbakkers daarbij? Kloppen doet het nooit.
Laat je hun praatjes niet aanleunen, ga zelf op 
onderzoek uit. Zelf ontdekken, zelf tellen, zelf 
weten.

Publieksreactie: 
“Wat? Heb ik anderhalf uur in het theater 
gezeten? Ik dacht dat het drie kwartier was.”

Britten Jeugd Strijkorkest 
& Carla Leurs 
Springtime!

€20,00 / t/m 27 jaar €10,00 / CJP €10,00 €19,00 / €16,00

Hans Aarsman 
Zelf Weten

 klassiek  theatercollege 

zo 03 april 
15.00 uur

zo 03 april 
16.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

schouwburg odeon
dommerholtzaal

gratis toegang 

Vanaf seizoen 2015/2016 presenteren we iedere 
eerste zondag van de maand een zondagochtend- 
concert klassiek. U treft iedere keer andere 
muzikanten. Zodra het programma bekend is, 
zullen we deze op de website publiceren.

Zondagochtendconcert 
klassiek

 klassiek 

zo 03 apr 
11.00 uur

schouwburg odeon
café foyé

ap
ril
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Chakra’s & Chardonnay is een nieuwe hilarische 
toneelkomedie over yoga, super foods en men-
selijke tekortkomingen in de zoektocht naar rust, 
wijsheid en een lenige geest. 

Het reuzengrote yoga-ego van Yan, die als 
spiritueel master wil doorbreken, doet geen goed 
aan de relatie met Chana; zijn sterdocente en 
compagnon. Zijn zucht naar macht, geld en 
bekendheid drijven de twee steeds verder uit 
elkaar. Wanneer Chana haar eigen yogaschool 
begint om de hoek, ontbrandt een felle strijd 
tussen de twee ‘goedheid & rust’-verkopers. 
Hoe zit het met de loyaliteit van trouwe yoga-
vriendinnen Merel, Neel en Carina? Gaan zij voor 
de ‘Verlichting’ of liever voor de Chardonnay?

Regie: Bruun Kuijt

Cast: Chris Tates, Ellen Pieters, Marie-Louise Stheins e.a.

Eén pan vissoep, 52 vergiftigde zusters en vijf 
nonnen die de boel proberen te redden. Een ware 
sterrencast serveert u een hilarische avond vol 
swingende songs, dansnummers, een poppen-act 
en een quiz, kortom… Nonsens! Naast Moeder 
Overste Regina (Marjolijn Touw), een voormalig 
circusartieste, zien we haar rechterhand zuster 
Huberta (Mariska van Kolck) die alles onder 
controle tracht te houden, de wereldwijze zuster 
Roberta (Wieneke Remmers), zuster Amnesia 
(Brigitte Heitzer) die haar geheugen kwijt is, 
omdat er een kruisbeeld op haar hoofd viel en 
tenslotte de novice zuster Leonora (Renée van 
Wegberg), die soms wat onbehouwen is en 
eigenlijk ballerina wil worden.

Regie: Paul van Ewijk  

Cast: Marjolijn Touw, Mariska van Kolck, Wieneke Remmers, 

Brigitte Heitzer, Renée van Wegberg

Chakra’s & Chardonnay 
Komisch gevecht tussen 
spiritualiteit en ijdelheid

€16,00 / €21,50 / €25,00 / CJP €21,50 €12,50 / €27,50 / €35,00 / CJP €27,50

Nonsens  
Vijf hemelse zusters in 
een goddelijke show 

 show  musical 

wo 06 apr 
20.00 uur

wo 06 apr 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

schouwburg odeon
hemminkzaal

do 07 apr 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Stap in de Oriënt-Express en beleef de spannen-
de muzikale reis vol nostalgie. We beginnen in the 
British Empire met de prachtige strijkersserenade 
van Elgar. We denderen door met muziek uit 
‘La France’ en komen in Weense sferen door 
Hans Rott. Nog steeds rijdt de trein onverminderd 
hard door met het divertimento van Weiner om 
uiteindelijk uit te komen op de eindbestemming 
Constantinopel in het Ottomaanse rijk wat gevierd 
wordt met een bijzondere compositie van de 
32ste sultan Abdülaziz Han. Het Ciconia Consort 
zal van hem het zoete ‘Gondal Sparks’ ten gehore 
brengen. De reis wordt voltooid in het maanlicht 
aan de Bosporus. 

€12,50 / t/m 27 jaar €10,00 / t/m 12 jaar €5,00

Ciconia Consort o.l.v. 
Dick van Gasteren 
De Oriënt - Express

 klassiek 

di 05 apr 
20.30 uur

lutherse kerk

Soms vind je eeuwenoude schatten in de modder. 
In de slotgracht van Huize Dever werd een 
zeventiende-eeuwse sopranino-blokfluit gevonden 
die nog steeds bespeelbaar is. En soms duikt uit 
een museumdepot een vergeten instrument op, 
dat ineens van grote waarde blijkt te zijn, zoals de 
Terton-blokfluit die Saskia Coolen in Brielle vond. 
Met haar collega’s bespeelt Coolen in dit concert 
achttiende-eeuwse muziek van De Fesch, 
Nozeman en Schenck en tijdgenoten op échte, 
originele instrumenten, elk met zijn eigen 
verhaal. 

‘In de slotgracht van Huize Dever werd een 
zeventiende-eeuwse sopranino-blokfluit 
gevonden die nog steeds bespeelbaar is.’

€25,50 / CJP en t/m 27 jaar €12,50 

Saskia Coolen
De Blokfluit uit de Slotgracht

 kamermuziek 

ap
ril
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zo 10 apr 
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

“Verboden op het gras te lopen! Niet door rood 
rijden! Ssst! Denk aan de buren! Na het plassen 
handen wassen.” De wereld hangt aan elkaar van 
regels. Logische regels, domme regels. Regeltjes 
die alleen maar in de zomer gelden of juist in de 
winter. En sommige regels gelden wel voor jou 
maar niet voor mij. Ingewikkeld dus. Probeer het 
dan maar eens goed te doen, voor je het weet 
bega je een overtreding. Lastig hoor! Kunnen we 
niet wat doen aan al die regeltjes?  

“Niet Huppelen! is een tegendraads en spran-
kelend lesje maatschappijleer in opperbeste 
theatersfeer.” - Juryrapport VSCD Theaterprijzen 2014

Niet Huppelen 
BonteHond / Raaijmakers 
& Geerlings

€10,00

 jeugd & familie 

Wanneer de oersterke Jerom op mysterieuze 
wijze wordt ontvoerd, springen Suske en Wiske 
in een nieuw avontuur. Lambik is dit keer echter 
niet van de partij, hij is in de smaak gevallen bij de 
ringmeester van een groot circus (Ben Cramer) 
die Lambik een baan als Circusbaron aanbiedt. 
Lambik neemt de baan aan, maar ontdekt al 
snel aanwijzingen die leiden in de richting van 
de verdwenen Jerom. Hij besluit zijn vrienden 
in te schakelen en zo belanden Suske, Wiske, 
Sidonia, Lambik en Jerom in de wereld van het 
Circus, vol list en bedrog. Zouden onze helden 
ook dit avontuur weer tot een goed einde kunnen 
brengen? 

Cast: Ben Cramer, Robbert van Unnik, Stijn Mac Gillavry, 

Liset Vrugteveen, Eline Schmidt, Erik Plageman e.a. 

Er zijn van die platen, die nummer voor nummer 
en noot voor noot onderdeel zijn gaan uitmaken 
van ons collectieve muziekgeheugen. Zoals 
Songs In The Key of Life: het muzikale meester-
werk van Stevie Wonder met onvergetelijke hits. 
Een plaat met inhoud, samengevat in Stevies 
formule voor de mensheid: Love + Love – 
Hate = Love. 

Legendary Albums Live presenteert Songs In 
The Key of Life in de regie van Jos Thie (Jochem 
Myjer, Armin van Buuren) wat garant staat voor 
een muzikaal en visueel indringende uitvoering 
van dit swingende soulalbum.  

Met: o.a. Sabrina Starke, Erica Yong, Ricardo Burgrust 

Suske en Wiske 
De Circusbaron

€20,00 / €12,50 €20,50 / €28,00 / €32,50 / CJP €28,00

Legendary Albums Live 
Stevie Wonders ‘Songs in the 
Key of Life’ 

 jeugd & familie  muziek 

za 09 apr 
19.00 uur

za 09 apr 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

theater de spiegel
rabozaal

6+ 5+

vr 08 apr 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

De Staat van Verwarring is een anti-talkshow in 
het theater, met gastheren Pieter Jouke en Ronald 
Snijders. In 2006/2007 was de gelijknamige late 
night show op televisie te zien bij de VPRO. 
Nu dus ook in het theater met o.a. twee interes-
sante gasten uit de stad waar de voorstelling 
plaats vindt, ontregelende filmpjes, live chat-
gesprekken met wildvreemden, een spek & 
bonen quiz, neologismen van de Alfabetweter 
en wat dies meer zij. Maar wat zei Dies meer? 
Helemaal niets! Ook goed.

Het enige wat u nu nog moet doen is kaartjes 
kopen, in het publiek gaan zitten en wachten tot 
het afgelopen is. Zo eenvoudig kan theaterbezoek 
dus OOK zijn!

De Staat van Verwarring 
Absurdistische anti-talkshow 
met Ronald Snijders & 
Pieter Jouke

€17,00 / CJP €14,00

 cabaret 

ap
ril



135135

Internationaal

Dans
festival

ma 11 - za 16 april dans

Wat u kunt verwachten tijdens ons festival? O.a. een workshop van Schwalbe, gebaseerd op de bejubelde 
voorstelling MASSA, Liefdesverklaring van Fabuleus ism 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.

Ons advies: zet alvast een dikke streep in de agenda met de letters D-A-N-S. Hopelijk tot dan!

Keimpe de Jong & Stella van Leeuwen
Programmeurs Zwolse theaters

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. In Zwolle moet u zijn!
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€22,00

za 16 apr 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Voor de vierde maal in haar 25-jarig bestaan 
presenteert het pop- en musicalkoor de Melody-
singers uit Zwolle een wervelend en avondvullend 
programma in de Spiegel, dat garant staat voor 
mooie muziek, vrolijkheid, ontroering en verras-
sing. Het koor bestaat uit 65 gedreven zangers 
en zangeressen met een passie voor samen 
musiceren. Hierbij wordt het koor live begeleid 
door Henk Doest en band. Dit alles staat onder 
leiding van dirigent Martin Glas.
In “Time after Time” nemen de Melodysingers 
u mee op een muzikale reis door de tijd. 
Van vergeten nummers uit vervlogen tijden, 
naar bekende klassiekers uit de vorige eeuw 
tot aanstekelijke hedendaagse songs. In hun 
jubileumjaar zullen de Melodysingers op hun 
geheel eigen wijze wederom alles uit de kast 
halen om u een onvergetelijke avond te 
bezorgen.

Melody Singers |
Time after time 
Muziek van alle tijden

 muziek 

€12,50 / €16,50 / €21,00 / CJP €16,50 €27,50 /CJP en t/m 27 jaar €12,50

vr 15 apr 
20.15 uur

grote kerk

Peter Dijkstra stelt met dit programma zijn eerste 
a capella programma samen als chef-dirigent van 
het Nederlands Kamerkoor. Zijn aanstelling is – 
zo is de algemene opinie – een enorme stimulans 
voor de koormuziek in Nederland.

Zijn openingsprogramma wordt een feest voor de 
liefhebber van het Franse repertoire. Het Neder-
lands Kamerkoor brengt een aantal van de groot-
ste werken uit het Franse koorrepertoire. Stukken 
die ook deel uitmaken van het vaste repertoire 
van het Nederlands Kamerkoor, zoals Mahlers 
symfonieën deel uitmaken van het repertoire van 
het Koninklijk Concertgebouworkest. Een debuut 
met een grote gouden rand, waar iedereen naar 
uitkijkt. 

Zang: Nederlands Kamerkoor

Dirigent: Peter Dijkstra

Nederlands Kamerkoor 
De Mis van Martin 
o.l.v. Peter Dijkstra

 kamermuziek 

Homo’s vinden dat hij mee moet varen op 
de Marokkaanse boot tijdens de Gay Pride. 
Imams vinden dat hij vaker de islam moet 
prediken op TV. Nederlanders vinden dat hij 
de Marokkaanse jeugd moet aanspreken ‘want 
naar jou luisteren ze tenminste.’ Politici vinden 
dat hij in het openbaar afstand moet nemen van 
IS. Boze Marokkanen vinden dat hij een kaaskop 
is geworden. GeenStijl noemt hem valse Messias, 
linkse marionet en doortrapte weldoener. En zo 
zijn er allerlei groepen die precies weten wie Ali 
is en wat hij zou moeten doen. In ‘Je suis Ali’ 
kiest hij zelf, maar wat kiest hij? 

Regie: Titus Tiel Groenestege

Ali B
Je Suis Ali

 cabaret 

wo 13 apr 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

di 12 + wo 13 apr 
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

Niet alleen in thuisbasis Amsterdam, maar ook 
daarbuiten wijdt Het Nationale Ballet dit seizoen 
een compleet programma aan het oeuvre van 
Nederlands grootste choreograaf: 
Hans van Manen. Uit zijn omvangrijke schatkist 
selecteerden zij drie ‘goudstukken’, die in het 
voorjaar in diverse Nederlandse steden te zien 
zullen zijn: Metaforen, Two Gold Variations en 
Adagio Hammerklavier. 

“Een grote gebeurtenis in de Nederlandse 
kunst en de grootste in de Nederlandse 
danskunst. Wie hieraan voorbijgaat, of wie 
niet gaat kijken op zijn minst, doet schade
aan zijn ziel.” - Vrij Nederland

€24,50 / €33,50 / €39,00 / CJP €33,50

Het Nationale Ballet 
Hans van Manen Gold

 dans 

pre
m

iè
re
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Deze 14e Mexicaanse Hond voorstelling schrijft 
Van Warmerdam op maat voor de acteurs Annet 
Malherbe, Eva van de Wijdeven en het voltallige 
Olympique Dramatique. Topkwaliteit kunnen we 
u nu al garanderen. Dat zijn de stukken van Van 
Warmerdam namelijk altijd. 

De Volkskrant (*****) over kanaal naar links: 
“Het stuk, dat gaandeweg steeds meer bizarre 
wendingen neemt, behoort tot zijn beste werk.” 
“Vooral Malherbe is met haar soepele en perfecte 
timing heer en meester over de tekst.” 
Moeten we nog meer zeggen?”  

Tekst, regie, muziek: Alex van Warmerdam 

Cast: Tom Dewispelaere, Geert Van Rampelberg, Stijn Van 

Opstal, Ben Segers, Eva van de Wijdeven, Annet Malherbe 

“Zo eenvoudig. Zo helder, zo fris. Ik durf zelfs 
te stellen: zo geniaal.” 
- De Morgen over Kanaal naar Links

€17,50 / €24,00 / €27,50 / CJP €24,00€19,00 / CJP €16,00

De nieuwe Alex van 
Warmerdam
De Mexicaanse Hond i.s.m. 
Olympique Dramatique 

 toneel 

wo 20 apr 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

zo 17 april 
16.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Het zijn de jaren ’50 van de vorige eeuw. In grote 
delen van Amerika leven zwart en blank geschei-
den maar in Carnegie Hall, New York bezoekt de 
blanke elite een concert van een zwarte zangeres: 
Billie Holiday. Vlak voor middernacht bereidt ze 
zich voor op een legendarisch optreden. De ster 
is één van de invloedrijkste jazz-zangeressen 
aller tijden maar ze heeft moeite zich staande te 
houden in de wereld. Aan de hand van hits als 
‘Strange Fruit’, ‘Them There Eyes’ en ‘End of 
the Affair’ zien we hoe Billie met al haar ups 
en peilloos diepe downs toch altijd wist vast te 
houden aan het grootste goed in haar leven:  
de muziek.
  
‘Zit je daar met je hele hebben en houden in 
de kleedkamer van Carnegie Hall. Met je witte 
jurk, je witte handschoenen, je witte garde-
nia’s, je witte orkest... en je zwarte strot.’

Sophia Wezer als 
Billie Holiday 
Addicted to Blues

€17,50 / CJP €14,50

 muziektheater 

di 19 apr 
20.30 uur

In Ik speel geen Medea, zien we drie actrices 
(Raymonde de Kuyper, Jose Kuijpers en Ria 
Marks) anderhalf uur voor aanvang van de 
voorstelling. Het stuk speelt zich af op het 
achtertoneel, in de kleedkamer. Daar waar er 
nog niet geacteerd hoeft te worden slaat de 
vertwijfeling toe. De angst en de diepe haat-
liefde-verhouding ten aanzien van het vak 
wordt zichtbaar. 
Ik speel geen Medea is een liefdevol portret, 
een ode aan en een harde ontmanteling van 
het vak, en het actrice-zijn.

Regie: Paul Knieriem

Cast: José Kuijpers, Raymonde de Kuyper, Ria Marks 

‘Wij spelen geen tragedie, wij zijn tragedie. 
Tragedie speelt zich dagelijks in onze levens 
af... wat ik meemaak gaat dieper dan de 
stukken waarin ik sta - het theater is een 
oppervlakkig en getemd wezen, en iedereen 
eet uit zijn hand.’

Ik speel geen Medea 
Magne van de Berg 
Rudolphi Producties

 toneel 

We gaan honderd jaar terug in de tijd naar het 
Interbellum, oftewel de periode tussen de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog. Een jong meisje danst 
in haar rode schoentjes door allerlei stijlen uit 
die periode. Van tapdans tot ballet naar tango. 
Op een gigantisch doek worden prachtige 
projecties geplaatst. Volg hoe ze de projecties 
maken, de spelers staan voor het doek! 
Een voorstelling voor mensen van 6 tot 106 met 
live muziek.

De Lichtbende 
TUTU

€10,00

 jeugd & familie 

zo 17 apr 
14.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

6+

schouwburg odeon
dommerholtzaal

ap
ril
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do 21 apr 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

In 1989 worden vier kinderen geboren in een 
veilig bed. Eentje in Iran, eentje in Syrië, twee in 
Bosnië. In de daaropvolgende elf jaar vluchten 
ze stuk voor stuk naar Nederland. In 2009 
ontmoeten ze elkaar op de toneelschool in 
Maastricht. Vijf jaar later vertellen ze hun 
onwaarschijnlijke levensverhalen in Nobody 
Home. Theatermaker Daria Bukvic gaat samen 
met haar drie acteurs en hun families op zoek 
naar de wortels van hun bestaan in Nederland. 
Een land waarin de afgelopen twintig jaar het 
vluchtelingenbeleid drastisch veranderde en 
de dynamiek tussen wij en zij voortdurend 
onderhevig is aan de waan van de dag. 
 
Regie: Daria Bukvic

Tekst & spel: Vanja Rukavina, Majd Mardo en Saman Amini 

“Veel verhalen komen als mokerslagen aan. 
Bukvic laat het geheel prettig transparant en 
open.” - NRC ****

Nobody Home 
Soms moet je toneelspelen 
om te overleven

€17,50 / CJP €14,50

 toneel 

A House in Asia verwijst naar de huizen van 
Bin-Laden: het echte in Pakistan, het nagebouw-
de in de VS waar de commando’s de aanval 
trainden, een versie in Jordanië op de filmset 
van Zero Dark Thirty. Het vierde huis staat als 
maquette op het podium. 

Agrupación Señor Serrano uit Barcelona brengt 
een hallucinerende western over het decennium 
na 9/11; over werkelijkheid en de verbeelding 
daarvan, over waarheid en manipulatie. 
Het publiek reist terug naar de slagvelden van het 
verleden: Met handcamera’s, maquettes, speel-
goedindianen, flarden film en linedancers zetten 
de spelers de aanval in op onze perceptie van 
de werkelijkheid. 

Na Romeo & Julia regisseert Lucas De Man dit 
seizoen wederom een Shakespeare: Macbeth, 
dé klassieker over de zucht naar macht en status. 
Maar waar zijn deze tegenwoordig nog te halen? 

Voor Lucas gaat deze Macbeth over de relatie 
tussen de politiek en de media. Media maken 
en kraken openbare figuren. Mediatycoons - de 
heksen in deze bewerking – regeren Macbeth. 
MacBeth is geïnspireerd op Peter van Uhm, 
voormalig commandant der Strijdkrachten die zijn 
zoon verloor in de oorlog waar hij leiding aan gaf. 
Kun je je staande houden als alles wat je zegt 
openbaar is? 

Regie: Lucas De Man

Cast: Eva Duijvestein, Jeroen Perceval e.a.

Ik kom terug is een tragikomedie over een verstik-
kende band tussen een moeder en zoon, maar 
laat ook zien hoe belangrijk verhalen zijn. Verhalen 
die het verleden draaglijk maken. De verhalen 
moeten verteld worden en zoonlief niet langer 
buitengesloten. Hij mag haar leven gebruiken, 
verzinnen zelfs. Op één voorwaarde: in ruil moet 
hij haar een zachte dood bezorgen. 

In Olga Zuiderhoek vond Van Dis een perfect 
koppige en dwarse moeder. Het boek won in 
2015 de Libris Literatuurprijs.  

Tekst: Adriaan van Dis 

Cast: Adriaan van Dis en Olga Zuiderhoek

A House in Asia 
Een visuele reconstructie in 
het huis van Bin-Laden

MacBeth
Het Zuidelijk Toneel

€19,00 / €16,00€12,50 / €19,50 / €25,00 / CJP €19,50 €12,50 / €17,50 / €22,50 / CJP €17,50

Ik kom terug
Adriaan van Dis &
Olga Zuiderhoek

 special  toneel  toneel 

wo 20 apr 
20.30 uur

wo 20 april 
20.00 uur

do 21 apr 
20.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

schouwburg odeon
hemminkzaal

schouwburg odeon
hemminkzaal

ap
ril
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za 23 apr
16.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Esther Apituley’s Locomotive trekt het land in. 
De crew bestaat uit een bont gezelschap, een 
strijkkwartet dat ook kan zingen, een bassist die 
klassiek strijkt en elektrische geluiden tovert, een 
saxofonist die mond orgelt, een concertpianist 
die swingt, een virtuoze percussionist, een mooie 
actrice en een verleidelijke bariton. Op locatie 
wordt contact gelegd met het Leerorkest of het 
Jeugdorkest, het plaatselijke koor en een bekende 
stadsgenoot. Met hen wordt samengewerkt aan 
de verschillende onderdelen van het ééndaagse 
Locomotive Festival.

Esther Apituley’s 
Locomotive

diverse prijzen per onderdeel, 
meer info op website

 klassiek 

Country is hot! Sinds de aandacht voor dit 
genre in DWDD en de Popprijs 2014 voor  
The Common Linnets is de populariteit van 
deze muziek gegroeid bij een breed publiek. 
In It’s Jukebox Time spelen de beste musici van 
Nederland authentieke country, Americana en 
West Coast muziek. Geen tierelantijnen, maar 
back to the basics. 

Nederlands meest fantastische en meermaals 
bekroonde muzikanten uit de countryscene 
zorgen voor een warme en ontspannen sfeer. 
En vertellen anekdotes uit de geschiedenis van 
de country. 

Drie bloedmooie, jonge vrouwen willen maar één 
ding: voetbalvrouw worden. Ze dromen van roem, 
rijkdom en knappe voetbalhelden; van mode-
shows, rode lopers, spelprogramma’s en een 
eigen lingerielijn. Hun plan lijkt te werken, maar 
de hotste en beste voetballer wil niets van hen 
weten. In deze musical wordt niemand uit ‘het 
wereldje’ gespaard. Iedereen die iets is of was 
in het Nederlandse voetbal passeert de revue: 
Wesley, Robin, Arjen, mopperaars Mulder en 
Derksen en natuurlijk Cruijff en taalkunstenaar 
Van Gaal. Deze parodie duurt precies 2x45 
minuten inclusief blessuretijd met rust, sudden 
death en strafschoppen. Welke Assepoester 
past de gouden pump? 

Regie: Jasper Verheugd 

Cast: Birgit Schuurman, Han Oldigs, Maaike Martens, Jolanda 

van den Berg e.a.

Country Café 
It’s Jukebox Time

€21,00 / CJP €19,00 €20,50 / €28,00 / €32,50 / CJP €28,00

Pumps & Penalties
Over de wereld van de 
voetbalvrouw

 muziek  musical 

vr 22 apr 
20.30 uur

za 23 apr 20.00 uur + 
zo 24 apr 19.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

theater de spiegel
rabozaal

vr 22 apr 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Er zijn van die momenten in je leven dat het er op 
aankomt: hobbel je voort over het veilige pad of 
neem je een onverwachte afslag? Ga je voor een 
zacht briesje of voor een frisse wind? Veldhuis & 
Kemper zijn bij dat keuzemoment aanbeland. 
De heren trekken in ‘Of de gladiolen’ totaal 
verschillende conclusies. Maar over één ding 
zijn ze het eens: zelfs als je het fout doet, doe 
het dan goed! 

De mannen zijn tijdgeestiger, muzikaler en 
hilarischer dan ooit. Da’s niet niks. Dat is alles! 
Of de gladiolen!

Regie: Geert Lageveen 

“Het onvertaalbare woord ‘feelgood’ is door 
Veldhuis & Kemper uitgevonden” - De Stentor

€16,50 / €21,50 / €25,00 / CJP €21,50

Veldhuis & Kemper
Of de Gladiolen

 cabaret 

ap
ril
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Zijn het gladde jongens? Ja, maar ze kunnen ook 
prikkelen!

Al meer dan 25 jaar staat Het Groot voor humor, 
goede muziek, theater en muzikale grappen. 
Messcherp of met een baard…

In razende vaart wisselen de scènes elkaar af 
en schiet u vanuit ontroering in de slappe lach.
Louis, Chris, Peter, Jochem en Sjoerd gaan 
nog steeds geen instrument of genre uit de weg, 
en weten ieder publiek uit de stoelen te spelen. 

‘Shave, Rattle and Roll’ is feelgood muziek- 
theater: een goodiebag met voor ieder wat wils. 
Ervaar het zelf!

€12,50 / €21,00 / €27,00 / CJP €21,00

Het Groot Niet Te 
Vermijden 
Shave, Rattle and Roll

 show 

vr 29 apr 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Weinig mensen weten dat de cabaretiers Harrie 
Jekkers en Jeroen van Merwijk al zeer lang, zeer 
goed bevriend zijn en dat ze in 1987 al een keer 
samen op de planken hebben gestaan, ver voor-
dat ze allebei als soloartiest bekendheid kregen. 

Het idee om samen een programma te maken 
is al oud, maar nu gaat het er dan eindelijk van 
komen!
Ze zullen met nieuwe liedjes, verhalen en dialogen 
laten zien wat ze gemeenschappelijk hebben, 
maar ook waardoor ze zich van elkaar onder-
scheiden. 

€17,50 / €24,00 / €27,50 / CJP €24,00

Jekkers & Jeroen 
Als we zo vrij mogen zijn

 muziek    cabaret 

vr 29 apr 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Het Utrechtse viertal Mister and Mississippi 
schrijft liedjes die in de Nederlandse theaters 
nog meer glans, inhoud en zeggingskracht zullen 
krijgen. Tijdens de voorstelling krijgt het publiek 
het volledige muzikale spectrum te horen: klein 
en intiem, of zelfs puur akoestisch en zonder 
enige vorm van versterking; je adem stokt als je 
luistert naar de loepzuivere samenzang, die intiem 
en toch krachtig zal weerklinken. Aan de andere 
kant luister je naar de dynamische, energieke en 
elektronische kant van de band, met snijdende 
gitaarpartijen, stuwende drums en opzwepende 
synthpartijen.

Mister and Mississippi 
For Us to Remember

€12,50 / €15,00 / €19,50 / CJP €15,00

 muziek 

do 28 apr
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

zo 24 apr 
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Waar ga je naar toe als je droomt en wat kun je 
doen als het donker je bang maakt. En wat als je 
niet meer wakker wordt? Blijf je dan voor altijd 
in je droom? De wereld tussen werkelijkheid en 
fantasie. Over slapen, dromen en angst voor het 
donker en een gevoel te verdwijnen. Project Sally 
presenteert opnieuw met Dekbed een autonome 
wereld. Wat gebeurt er als je je ogen sluit? 
Een groot verhaal voor kleine mensen. 

€10,00

Project Sally
Dekbed

 jeugd & familie    dans 

4+

bijg
eboekt!

ap
ril
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za 30 apr 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

‘Als we de ander zouden kunnen begrijpen, 
bekennen en bezitten, dan zou hij de Ander 
niet zijn.’ - Emmanuel Levinas, Die Zeit und der 
Andere

Lulu (regie Marcus Azzini) gaat over het verlangen 
van de mens om de ander te bezitten en de 
destructie waartoe dit kan leiden. Het is een 
stuk over een jonge vrouw en haar geliefden, 
die elkaar zowel in extase brengen, als de dood 
in helpen. Tussen omhelzen en wurgen zit immers 
maar een klein verschil. Kirsten Mulder is de 
gedroomde actrice voor de titelrol.

Regie: Marcus Azzini 

Cast: Kirsten Mulder, Marisa van Eyle, Benja Bruijning, Kees 

Hulst, Jelle de Jong, Teun Luijkx en Martijn Nieuwerf

Toneelgroep Oostpool 
Lulu | Monstertragedie van 
Frank Wedekind

€12,50 / €19,50 / €25,00 / CJP €19,50

 toneel 

advertentie

Posthoornsbredehoek 14 • 8011 XB Zwolle
(038) 423 17 15 • www.proot.nl • info@proot.nl

Posthoornsbredehoek 14 • 8011 XB Zwolle
(038) 423 17 15 • www.proot.nl • info@proot.nlSinds 1993

on tour
10.12.10
13.00 - 18.00 uur

Hé 
student! 

Naar 
Mister and
Mississippi
voor een 
tientje? 

Voorwaarden studentenregeling: 
-  Een theaterkaartje kost voor studenten €10,00. 
 Maximaal 1 kaartje per student.
-  Dit geldt alleen voor voorstellingen die niet zijn 
 uitverkocht. 
-  Reserveren kan vanaf 3 dagen voorafgaand aan de 
 voorstelling bij de Kassa in Café Foyé (Blijmarkt 25)  
 of via 0900-1435.
-  Bij de reservering worden je gegevens opgenomen  
 in het systeem.
-  Een collegekaart en een legitimatiebewijs zijn  
 verplicht bij reservering én bij toegang naar de zaal.
-  Deze regeling geldt voor studenten van Deltion  
 College,  Landstede locatie Dokterspad, Cibap,  
 AOC De Groene Welle en Hogeschool Windesheim.
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programma

The Common Linnets - theatertour / di 10 mei / theater de spiegel mei
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di 10 mei 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Het is uniek, een Nederlands-Amerikaanse band! 
Ilse DeLange, initiatiefneemster van de band, en 
JB Meijers zijn de motor van de groep bestaande 
uit 5 singer-songwriters. The Common Linnets 
zijn geïnspireerd door Americana, country, folk 
en bluegrass. Na een geweldig resultaat op het 
Eurovisie Songfestival en een succesvolle tour 
hebben zij de harten van vele muziekliefhebbers 
in Europa gestolen. Dit blijkt uit de vele Gouden 
en Platina Platen die de band ontving naast de 
vele Awards, zoals de Edison, de Popprijs en de 
Duitse Echo Award. Nu is daar het tweede album 
II. Geniet van The Common Linnets!

Common Linnets is een echte band geworden.
- Volkskrant ****

The Common Linnets 
Theatertour

€29,50 / €41,00 / €47,50 / CJP €41,00

 muziek 

Al een aantal jaren brengen studenten van het 
ArtEZ Conservatorium in Zwolle een eerbetoon 
aan tekstdichters, componisten en artiesten uit 
de Nederlandse kleinkunst, theater en muziek- 
geschiedenis. Met dat programma touren zij 
een week langs diverse theaters in Nederland. 
Zo was er in het verleden aandacht voor Ramses 
Shaffy, Willem Wilmink, Annie M.G. Schmidt, 
Robert Long, Frans Halsema, Lennaert Nijgh, 
Theatergroep Purper, Hennie Vrienten, Jules de 
Corte en Ivo de Wijs. Dit jaar worden de liedjes 
en teksten van Maarten van Roozendaal in het 
zonnetje gezet door een groep studenten. 

Regie: Dennis van Galen 

‘Studenten van het ArtEZ Conservatorium 
Zwolle brengen een hommage aan de teksten 
en liedjes van Maarten van Roozendaal.’

ArtEZ Conservatorium 
Ode aan Maarten van 
Roozendaal

€12,50 / studenten €5,00

 muziek 

ma 09 mei 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Zijn onmiskenbare stem, de liedjes uit het hart, 
zijn band die past als een warme jas. Frank 
Boeijen geraakt met zijn persoonlijke verhaal 
in het hart van de theaterbezoeker. Om daar 
vervolgens lange tijd te blijven. Want zijn teksten 
beklijven en de muziek vervoert. ‘Hits van toen’, 
‘De Verzoening’, ‘Zeg me dat het niet zo is’, 
‘Koud in mijn hart’ of ‘Vaderland’ worden op 
een verrassende manier naar het heden gehaald. 
Een avond waarin de bezoeker een reis maakt 
door de tijd van de jaren ’80 naar het heden.

“Frank Boeijen weet met zijn theatertour als 
vanouds vernieuwend voor de dag te komen. 
Er valt veel te genieten tijdens zijn voor-
stelling.” - Popmagazine Heaven 2015

Frank Boeijen 
Theatertour 2016

€12,50 / €21,00 / €27,00 / CJP €21,00

 muziek 

wo 11 mei 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

gratis toegang 

Vanaf seizoen 2015/2016 presenteren we iedere 
eerste zondag van de maand een zondagochtend- 
concert klassiek. U treft iedere keer andere 
muzikanten. Zodra het programma bekend is, 
zullen we deze op de website publiceren.

Zondagochtendconcert 
klassiek

 klassiek 

zo 01 mei 
11.00 uur

schouwburg odeon
café foyé

m
ei
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vr 13 mei 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Tja, daar zit ze dan. Aan de rand van de Veluwe 
in een houten huisje met een koekoeksklok en 
een kind. De wereld staat in brand. Het nest ligt 
aan flarden. Dan maar een moestuin. Hoe verder?

In Louter staat Nathalie op blote voeten onder 
het maanlicht, klaar om te gaan. Ze ramt op 
het traporgel. Doet in haar eentje een complete
klompendans. Ze buldert haar zaligheid de 
zaal in. Het gaat over hem, over haar, over ons. 

Met Louter weet je het nooit zeker. En met 
Nathalie al helemaal niet. Ze is bloedeigen en 
schaamrood eerlijk. 

“Deze fijnzinnige cabaretière blijft verrassen 
en ontroeren.” - De Stentor****

€18,00 / CJP €15,00

Nathalie Baartman 
Louter

 cabaret 

do 12 mei 
20.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

Het gaat goed met Martijn. Vindt hij zelf. En als 
je zelf vindt dat het goed met je gaat, vinden 
anderen dat meestal ook. En wanneer niet alleen 
jijzelf, maar ook de anderen vinden dat het goed 
met je gaat, ja, dan zal het wel waar zijn. 

In “De man in bonus” gaat Martijn op zoek naar 
het geheim van de voorspoed. Met hilarische 
muzikale acts, rake typeringen en scherpe 
overdenkingen neemt hij u mee op zijn zoektocht. 
Natuurlijk. Om tot het positieve te komen moet 
soms ook het negatieve worden ondergaan. 
Maar uiteindelijk zult u in de plus eindigen. 
Dat is beloofd.

Naast zijn cabaretvoostellingen werkt Martijn 
o.a. voor Het Klokhuis, Spijkers met Koppen en 
Kanniewaarzijn!

€15,00 / CJP €12,00

Martijn Hillenius 
De man in bonus

 cabaret 

WONDERLAND is een voorstelling vol fantasie 
en avontuur. De werken van de Amerikaanse 
choreograaf Alwin Nikolaïs hebben al jaren 
een prominente plek binnen het reperotire 
van Introdans. Nikolaïs  voert je mee in een 
magische, kleurrijke wereld waarin dans, licht, 
decor, kostuums, projecties en attributen als 
elatstieken en spiegels in een naadloze combi-
natie voor betoverende beelden – en veel oh’s 
en ah’s – zorgen. Daarnaast danst het ensemble 
choreografieeen van Inbal Pinto & Avshalom 
Pollack en de Zweed Alexander Ekman en 
Spanjaard Cayetano Soto. 

Introdans Ensemble voor 
de Jeugd 
Wonderland

€12,50 / €15,50 / €17,50 / CJP €15,50

 jeugd & familie / dans 

za 14 mei 
19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

6+

Een boer, een boerin, het platteland en zes 
koeien, waaronder weidekoeien, luchtkoeien en 
een waterkalf. Een bijenkorf aan de hemel, en de 
betoverende Almide voor wie de boer dreigt te 
zwichten. Ziedaar de oer-Hollandse en tegelijk 
licht surrealistische setting die Misha Mengelberg 
(Kiev 1935) bedacht voor zijn muziektheaterwerk 
Koeien. Een stuk met o.a. Pierre Bokma, Olga 
Zuiderhoek en Beppe Costa.  

Regie: Cherry Duyns 

Cast: Pierre Bokma, Olga Zuiderhoek, Beppe Costa

“Coherent muzikaal, ongerijmd, schitterend.” 
- Het Parool *****

€18,00 / €24,00 / €28,00 / CJP €24,00

Koeien | Pierre Bokma e.a.  
Een muziektheaterproductie 
van Misha Mengelberg

 muziektheater 

do 12 mei 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

m
ei
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wo 18 mei 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Michel Sluysmans en Vincent van Warmerdam 
maken i.s.m. schrijver Jan Veldman, cabaretier 
Jan Jaap van der Wal en acteur/komiek René 
van ’t Hof een anarchistische variety show 
geïnspireerd op het rijke materiaal van Tommy 
Cooper’s leven. De voorstelling speelt zich af 
in het schemergebied tussen echt en onecht, 
tussen droom en werkelijkheid. Een wrange 
muzikale komedie over de verstikking van het 
huwelijk, over succes, over de lach die pijn doet. 
Het fenomeen Tommy Cooper zelf is de grote 
afwezige… 

Regie: Servé Hermans 

Cast: René van ‘t Hof, Jan Jaap van der Wal, Joke Emmers, 

Vincent van Warmerdam, Michel Sluysmans, Kees van der Vooren 

& Hein Offermans  

In coproductie met èn van Van Warmerdam

€16,00 / €21,50 / €25,00 / CJP €21,50

Not the Tommy 
Cooper Story 
Toneelgroep Maastricht

 toneel 

di 17 mei 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Nederland heeft al vele internationaal vermaarde 
cellisten voortgebracht. De nog jonge cellist 
Bas Jongen lijkt de volgende in de reeks. 
Zijn ontwikkeling begon bij de Jong Talent Klas 
van het Amsterdams Conservatorium en 
inmiddels klinkt zijn naam op de internationale 
podia. Met de Cellosonate van Richard Strauss 
en Beethovens Variaties over Mozarts Ein 
Mädchen oder Weibchen als hoekpunten getuigt 
hij van een originele programmakeuze. Ook de 
Chinese pianist Chen Guang kan ondanks het 
feit dat hij de twintig net gepasseerd is al bogen 
op een grote internationale ervaring. Hij won al 
diverse competities en hij geeft vandaag met de 
sonates van Schumann en Prokofjev een krachtig 
visitekaartje af. 

€12,50 / €21,50 / €27,50 / CJP t/m 27 jaar €12,50 

New Masters on Tour 
Krachtig visitekaartje van 
jongste generatie

 kamermuziek 

wo 18 mei 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

“Dit is comedy op het hoogste niveau” en “met 
zijn snedige, intelligente humor en een beetje hulp 
van Wim Helsen, zet de comedian een topshow 
neer.” schreef De Standaard over ‘Van mij mag 
het’ en bekroonde het met vier sterren. Vlaming 
Bert Gabriëls is bekend in eigen land door één 
van de grootste Vlaamse tv-successen van het 
afgelopen decennium: Zonde van de Zendtijd. 
Nu in Nederland in het theater.

€17,50 / CJP €14,50

Bert Gabriëls
Van mij mag het

 cabaret 

di 17 mei 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Amerikaanse dansmakers, componisten en ont-
werpers staan centraal in ABSOLUUT AMERIKA. 
De vier choreografen – Karole Armitage, Lucinda 
Childs, Jennifer Muller en Robert Battle – hebben 
ieder een volstrekt eigen stijl: van ‘punky’ en 
overdadig tot onverbiddelijk geometrisch, en 
van diep menselijk tot acrobatisch gespierd. 
Maar hun creaties vinden elkaar in hun pit en 
dynamiek én in de grote uitdaging die ze voor 
de dansers vormen. De muziek komt van groot- 
heden als Jimi Hendrix en Philip Glass en 
beroemde kunstenaars als Jeff Koons en 
Sol LeWitt tekenden voor de decors. 

Introdans  
Absoluut Amerika

€16,00 / €21,50 / €25,00 / CJP €21,50

 dans 

m
ei
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do 19 mei 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

In ‘Landverrader’ speelt Helmert Woudenberg zijn 
grootvader Hendrik Jan, die tijdens de bezetting 
door de Duitsers werd benoemd tot leider van het 
Nederlandse Arbeidsfront.
Over hoe hij als bemiddelaar optrad tussen 
kopstukken als Rost van Tonningen en Mussert 
en ook zijn levenslange controverse met zijn broer 
Kees, de socialistische voorman komt aan bod. 
En hoe hij tenslotte opzij werd gezet door de 
Duitsers, die hier met ijzeren hand regeerden 
vanuit een verdorven, haatdragende politiek. 
Een politiek die helaas in het Europa van nu 
weer danig de kop op begint te steken.

Helmert Woudenberg 
Landverrader

€19,00 / CJP €16,00

 toneel 

vr 20 mei 19.30 uur + 
za 21 mei 20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

De muziek van Blaze Club Fever bevat een brede 
range van stijlen. Van vette dancetunes van dj’s 
als Tiësto, Fedde Le Grand en Armin van Buuren 
tot hippe songs van singer-songwriters als Ed 
Sheeran, Sam Smith en Adèle. Met 16 dansers 
(uit o.a. SYTYCD) en Anthony van Laast 
(Batman) als regisseur wordt het een show die 
zijn weerga niet kent. Van Laast: “Blaze Club 
Fever wordt een overdonderend spektakel 
waarbinnen we een verhaal gaan vertellen over 
ambitie, liefde en succes. Clubs als Jimmy Woo 
in Amsterdam, de Hakkasan in Las Vegas en de 
Pacha op Ibiza dienden als voorbeeld voor deze 
show.

€ 23,50 / €32,50/ €37,50 / CJP €32,50

Blaze | ClubFever
The Sensational 
International Dance Show

 dans 

Is je auto total loss, dan doe je hem weg. 
Maar wat als je collega iets mankeert? 
Doe je die dan ook weg? 
Eén ding is zeker: Femke, Charlotte, Kim en 
Dookje zijn niet bang om flink wat deuken op 
te lopen! Met hun indrukwekkende muzikaliteit, 
scherpe teksten en fysieke uitspattingen blijft 
LOS het publiek verbazen.
In het derde programma van dit knettergekke 
viertal gaan de meiden van LOS verder, sneller 
en harder dan ooit. Ze gaan niet gewoon LOS, 
ze gaan TOTAL LOS. 

Regie: Silvester Zwaneveld 

“De show is ook voor de echte kerels onder 
ons een must, en dan niet alleen omdat je 
bijna twee uur ongegeneerd naar vier lekkere 
meiden mag zitten kijken, maar bovenal door 
de geweldige pakkende show die mij meer 
dan verbaasd heeft.” - Cultuurpodium.nl

LOS Muziektheater
Total LOS

€12,50 / €15,00 / €19,00 / CJP €15,00

 cabaret 

vr 20 mei 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

In Mijn Nachten met Churchill probeert Neder-
lands enige echte stand up historyteller Diederik 
van Vleuten antwoord te krijgen op de vraag 
waarom zijn vader, in plaats van hem vertrouwelijk 
in te wijden in de wereld van seks, drank, voetbal 
en geld - de onwrikbare pijlers van het mannen-
bestaan -, zijn zoon liever complete redevoeringen 
van Winston Churchill leerde, inclusief diens stem 
en gebaren. En waarom hij meer dan vijftig jaar 
na het overlijden van Churchill bijna iedere dag, 
maar zeker iedere nacht aan de legendarische 
oorlogsleider denkt.  

“Samen met regisseur Berend Boudewijn, 
en met enkele ragfijne liedteksten van Jan 
Boerstoel, heeft Diederik van Vleuten iets 
groots verricht.” 
- NRC Handelsblad (*****) over Daar Werd Wat Groots Verricht

Diederik van Vleuten 
Mijn nachten met Winston 
Churchill

€12,50 / €17,50 / €22,50 / CJP €17,50

 cabaret 

do 19 mei 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

m
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wo 25 mei 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Een bekende nieuwslezer wordt ontslagen 
wegens dalende kijkcijfers. Als hij vervolgens 
live op tv zijn zelfmoord aankondigt, schieten de 
kijkcijfers omhoog. Reden voor de zender om 
hem een nieuw format aan te bieden: hij mag elke 
avond zijn waarheid spuien. De show wordt een 
kijkcijferhit, het hele volk omarmt zijn leus “I’m 
mad as hell and I am not gonna take it anymore”. 
Maar als zijn waarheid iets te waar wordt, als hij 
de kijkers en hun kuddegedrag gaat uitfoeteren, 
daalt zijn populariteit weer net zo snel. De media-
bonzen bedenken een nieuwe kijkcijferknaller om 
hem de mond te snoeren. 

Tekst en regie: Joost Van Hezik

Cast: Stefan de Walle, Hannah Hoekstra, Jaap Spijkers, Rick Paul 

van Mulligen e.a

‘De Zender is een zwarte satire over de roerige 
wereld van de media met een ijzersterke cast.’ 

De Zender | Opstand van 
een nieuwslezer 
Toneelschuur producties i.s.m. 
Het Nationale Toneel

€20,00 / CJP €17,00

 toneel 

wo 25 mei
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Johan Cruijff imiteren doet Viggo Waas al een tijd 
niet meer, zegt hij vaak. Maar klopt dat wel? En 
is het echt waar dat hij auditie deed voor de film 
Pipo en de P-P-Parelridder? Cruijff en Pipo is een 
cabaretprogramma over heldendom, waarheid 
en leugen. Over wie je wilt zijn en wie je bent 
geworden. Hoe leugen zomaar ineens waarheid 
kan zijn en andersom.

Viggo is lid van de succesvolle cabaretgroep 
NUHR en zal dat tot zijn dood blijven. Maar net 
als bij de Rolling Stones is het gezond om soms 
even iets apart van elkaar te doen.
Zegt hij...

€12,50 / €16,50 / €20,00 / CJP 16,50

Viggo Waas
Cruijff en Pipo

 cabaret 

€12,50 / €24,00 / €32,50 / CJP €24,00

Rasentertainer en muziekkomiek, Hans Liberg, 
komt met een show, die alléén dit seizoen in de 
Nederlandse theaters te zien is; Dus grijp uw 
kans om deze virtuoze, muzikale entertainer te 
zien en te beleven! In Jazz & Pop-Up Comedy 
laat Liberg zich van zijn jazzy kant zien en toont hij 
aan, dat humor swingt! Met Ralph Adriaansen op 
slagwerk en Remy Dielemans op bas, zorgt het 
‘Hans Liberg Trio’ weer voor een avond vol 
entertainment. Jazz & Pop-Up Comedy is 
wederom een show van internationale allure, 
vol bruisende energie en grote muzikaliteit.

‘Hans is onnavolgbaar!’

Hans Liberg 
Jazz & Comedy

 cabaret    show 

do 26 mei 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

De vierde editie van het Frion Festival. Een grens-
verleggend evenement, waarbij het veelzijdige 
talent, van mensen met en zonder een beperking, 
centraal staat. Het Frion Festival is een middag-
programma en bestaat uit verschillende onder-
delen: een markt, een theatervoorstelling en een 
sponsoren diner met een veiling. Vanaf 13.00 uur 
is er de markt met verschillende kraampjes, een 
buitenpodium en attracties. Om 15.00 uur word 
je getrakteerd op een spetterende muzikale show, 
waarin artiesten vanuit Frion op het toneel staan 
samen met bekende Zwolse artiesten. 
Deze heerlijke middag brengt gegarandeerd 
een glimlach op je gezicht!

€ 15,00

Frion Festival 
Ondersteboven van talent

 muziek 

zo 22 mei 
13.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

m
ei
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€12,50 / €14,00 / €18,00 / CJP €14,00

De winnaar van het VARA Leids Cabaret Festival 
2016 trekt samen met de andere finalisten langs 
de theaters. Tijdens de Finalistentour 2016 krijgt 
u de kans om zelf hun talent te ervaren. Ze doen 
de finaleavond namelijk integraal over!

Sinds 1978 is het VARA Leids Cabaret Festival 
een vooraanstaand podium voor jong cabaret-
talent. Gevestigde namen als Lebbis & Jansen, 
Najib Amhali, Wim Helsen en Paulien Cornelisse 
zijn hier hun carrière begonnen. En zo staan ook 
de finalisten van 2016 in de startblokken. 
Mis hun eerste optredens niet!

Vara Leids Cabaret 
Festival 
Finalistentour 2016

 cabaret 

za 28 mei 
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

€17,50 / CJP €14,50

Emilio Guzman wordt van kleins af aan een 
dromer genoemd. Vaak werd hij de klas 
uitgestuurd omdat hij uit het raam zat te staren. 
Wat hij niet erg vond, want op de gang kon hij 
ongestoord verder gaan met dagdromen. Ook 
nu nog is hij soms plotseling verdwenen in zijn 
fantasie. Vaak als Emilio hardop droomt, wordt 
hij afgeserveerd als fantast. Dan krijgt hij saaie 
woorden te horen als: crisis, cijfers, financiële 
haalbaarheid. Saai, saai, saai! Als Emilio dan 
al niet in slaap is gevallen, dan is hij wel weer 
verdwenen in zijn eigen fantasie.

Emilio Guzman
Alle mensen verzamelen

 cabaret 

vr 27 mei 
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

€12,50 / €15,00 / €19,00 / CJP €15,00

zo 29 mei 
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Her Majesty brengt met ‘Déjà vu’ een puntgaaf 
eerbetoon aan vier legendarische muzikanten 
en hun onvergetelijke songs. In 1969 ontdekken 
Crosby, Stills en Nash dat hun stemmen op een 
fraaie manier bij elkaar kleuren. Van hun eerste 
album, met nummers als ‘Suite: Judy Blue Eyes’ 
en ‘Helplessly Hoping’, hoort u de hoogtepunten. 
Een jaar later voegt Neil Young zich bij hen. 
Ze spelen op Woodstock en maken het meester-
werk ‘Déjà vu’, een album dat door ‘Her Majesty’ 
integraal ten gehore wordt gebracht. Ook muziek 
van The Byrds, Buffalo Springfield en The Hollies 
staan op de setlist. 
Het programma wordt gelardeerd met (film)
beelden.

Gitaar en zang: Bertolf Lentink en Jelle Paulusma

Gitaar, toetsen en zang: Diederik Nomden 

Bas: Dirk Schreuders

Drums en zang: Bauke Bakker

Her Majesty
Déjà Vu

 muziek 

vr: €28,00 / €38,50 / €45,00 / CJP €38,50 
(inclusief afterparty met de Soul Brothers)

za: €24,00 / €33,50 / €39,50 / CJP €33,50 
(geldt voor beide)

zo: €21,50 / €29,50 / €34,50 / CJP €29,50

vr 27 - zo 29 mei 
vr 20.00 uur / za 19.00 + 
22.00 uur / zo 19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

De beste en leukste actrices van Nederland 
trakteren je op een onvergetelijk theaterfeest, 
eentje om je vingers bij af te likken! We Want 
More! is dé toegift van het theaterseizoen! 
Deze muzikale komedie vol hilarische taferelen, 
oud zeer en catchy popsongs speelt zich af 
tijdens de reünie van een meidenkoor. Zoveel 
dames bij elkaar, dat kan gewoonweg niet goed 
gaan. Het publiek is getuige van een ‘gezellige’ 
dag die volledig uit de hand loopt doordat oude 
koeien uit de sloot worden gehaald en eeuwen- 
oude vetes tussen de dames. Maar: zingen 
zullen ze! De band is niet voor niets uitgerukt. 
Op zaterdag is er een aftershow van de Soul 
Brothers! 

Regie: Geert Lageveen 

Cast: Anne-Marie Jung, Peggy Vrijens, Wimie Wilhelm e.v.a.

We Want More!
Dé spetterende toegift aan het 
einde van het theaterseizoen

 show 

m
ei
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We want More!

women’s

World
vr 27 - zo 29 mei show

vr: €28,00 / €38,50 / €45,00 / CJP €38,50 (inclusief afterparty met de Soul Brothers)

za: €24,00 / €33,50 / €39,50 / CJP €33,50 (geldt voor beide)

zo: €21,50 / €29,50 / €34,50 / CJP €29,50

De leukste actrices van Nederland trakteren je op een onver- 
getelijk theaterfeest! Dit is je kans om o.a. Anne-Marie Jung, 
Peggy Vrijens en Wimie Wilhelm samen te zien schitteren in dé 
toegift van het theaterseizoen! We Want More! is een muzikale 
komedie vol hilarische taferelen, oud zeer en catchy popsongs.

‘Ik ben dol op reünies, zeker als de boel escaleert. 
Tel daarbij op dat ik met de beste actrices van Nederland 
mag werken: wat een feest!’ - Geert Lageveen (regisseur)



programma

Daniël Lohues - Theatertournee 2016 / vr 10 juni / theater de spiegel juni
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wo 01 juni 
20.00 uur

do 02 juni
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

theater de spiegel
rabozaal

Regina Giddens (gespeeld door Anniek Pheifer) 
woont in het zuiden van de Verenigde Staten. 
Ze verlangt hartstochtelijk naar een zelfstandig 
bestaan. Weg uit de saaie provincie en weg van 
haar zieke man, de bankier Horace. Regina slaagt 
er met grote vasthoudendheid en zelfbeheersing 
in haar twee oudere broers (Mark Rietman en 
Jappe Claes) het grootste deel van het familie-
vermogen te ontfutselen. Wanneer Horace sterft 
en ze de macht en het geld in handen heeft, 
is ze rijk en vrij. Maar ook volkomen alleen.  
 
Regie: Antoine Uitdehaag

Cast: Jappe Claes, Sallie Harmsen, Anniek Pheifer, Mark 

Rietman, Betty Schuurman, Pieter van der Sman, Joris Smit, 

Bram Suijker

Na twee succesvolle eigen theatershows en 
recente hoofdrollen in de musicals Sister Act 
en Moeder, Ik Wil Bij De Revue keert de veel-
geprezen Grande Dame van de Nederlandse 
theaterwereld Simone Kleinsma dit seizoen 
solo terug in de theaters met een gloednieuwe 
personality show.

Een buitenkans om de vrouw achter de vedette 
beter te leren kennen. Simone! is een intieme 
en persoonlijke theatershow met een absolute 
hoofdrol voor haar prachtige stem. De veelzijdige 
Simone - zangeres, musicalster, kleinkunstenaar 
en actrice – haalt herinneringen op en deelt 
anekdotes die voor verrassingen zullen zorgen. 

Het Nationale Toneel 
Little Foxes

Simone Kleinsma 
Simone!

€16,00 / €21,50 / €25,00 / CJP €21,50 €18,50 / €25,00 / €29,00 / CJP €25,00

 toneel  muziek 

€23,50 / €32,50 / €37,50 / CJP €32,50

Brood, de muzikant. Brood, de kunstenaar. 
Brood, de volstrekt unieke, creatieve geest die 
weigerde volwassen te worden. 2016 is het 
Herman Brood-jaar; de rock & roll-legende zou 
70 geworden zijn. Vijftien jaar na het overlijden 
van zijn vriend schrijft Bart Chabot, in samen- 
werking met Xandra Brood, een eerlijk en liefde-
vol muzikaal portret waarin precaire onderwerpen 
niet worden gemeden.  
Lees meer op pagina 172/173.

Regie: Victor Löw 

Cast: Stefan Rokebrand, Owen Schumacher, Rosa Reuten e.a

CHEZ BROOD 
Eerbetoon aan ‘s lands 
grootste rock & roll-legende

 muziektheater 

vr 03 + za 04 juni 20.00 uur
zo 05 juni 19.30 uur

theater de spiegel
rabozaal

€12,50 / €19,50 / €25,00 / CJP €19,50

za 04 juni  
20.00 uur

Jenny Arean en haar rijke oeuvre zijn van 
onschatbare waarde in het Nederlandse theater. 
Vluchten kan niet meer, ‘t Is over, Zing dan, 
het zijn inmiddels klassiekers. Marijn Brouwers 
oogstte vorig seizoen veel lof met zijn theatrale 
odes aan Frans Halsema en Charles Aznavour. 
In de pers werd hij een moderne chansonnier 
met een fris geluid genoemd. 

Jenny en Marijn kennen elkaar uit de musical 
Foxtrot uit 2001. Al zongen ze toen maar vijf 
regeltjes samen, het smaakte naar meer. 
Nu, staan ze na 15 jaar weer samen op toneel. 
In dit sprankelende theaterconcert hoort u Jenny’s 
eigen favorieten en spiksplinternieuwe liedjes voor 
en door Marijn. Jenny en Marijn zingen. En hoe!

Jenny Arean & 
Marijn Brouwers

 muziek 

schouwburg odeon
hemminkzaal

ju
n

i
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ma 06 + di 07 juni 
20.00 uur

do 09 - za 11 juni 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

schouwburg odeon
hemminkzaal

“De grote zaken in een ander licht zetten en 
ze van hun zwaarte ontdoen. Dat is mijn werk. 
Daarvoor ben ik op de wereld.”, zegt Youp 
regelmatig. Al meer dan dertig jaar doet hij dat 
met veel plezier voor volle zalen.

Nu gaat hij weer de boer op en het heet niet 
heel eigentijds Youp Light, maar gewoon Licht! 
Zelden dekte een titel zo goed de lading.

Tekst & Spel: Youp van ’t Hek

Muziek: Ton Scherpenzeel

De jonge theatermakers van The Young Ones 
gaan in de vorm van onbeleefd muzikaal variété 
aan de haal met een actueel stuk interculturele 
Hengelose geschiedenis. Marktkoopman Menthol 
(bijnaam van Joseph Sylvester, 1890 - 1955) 
was met zijn ‘Mr Bojangles gentleman showman’ 
verschijning een nationale bekendheid en zijn 
huwelijk met het ‘mooiste meisje van de stad’ 
Marie Borchert (bijgenaamd ‘Roosie’) haalde de 
voorpagina’s van alle landelijke kranten. 

Menthol leerde Nederland op hardhandige wijze 
tandenpoetsen. Hij speelde in zijn theatrale 
marktperfomances zo geraffineerd in op de niets 
ontziende vooroordelen van zijn klanten dat zijn 
ruwe verkooptechnieken voor veel mensen juist 
een reden was om zijn kraam te bezoeken. 
 

Regie: Jeroen Kriek   Tekst: Paul Feld  

Muziek: Laurens van Rooijen e.a.

Youp van ´t Hek
Licht

Menthol 
The Young Ones

€19,50 / €27,00 / €31,00 / gouden rang €36,00 / 
CJP €27,00 €12,50 / €15,00 / €17,50 / CJP €15,00

 cabaret  muziektheater 

€15,00 / €21,50 / €25,00 / CJP €21,50

Met een hoofd vol muziek en verhalen gaat 
Daniël op pad langs de theaters van Nederland. 
Zelfgemaakte songs over de liefde en het leven. 
Verhalen over ver weg en dichtbij. Waar komen 
we vandaan, waar gaan we naar toe? Van het 
grote wereldnieuws naar de gebeurtenissen in de 
buurt: het is maar een klein eindje fietsen. Of ziet 
Daniël de wereld opeens anders, nu hij laatst zijn 
rijbewijs heeft gehaald? 

Een nieuwe voorstelling vol relativerende humor 
vanuit de diepte. Ernst en vrolijke levenslust gaan 
roerloos in elkaar over. Zieleroerselen van een 
duizendpoot die als een moderne minstreel vanuit 
zijn huis op het platteland langs de steden trekt. 

‘Daniël brengt u met liefde een bijzondere 
avond rechtstreeks uit het hart, rechtstreeks 
in het hart.’

Daniël Lohues 
Theatertournee 2016

 muziek 

vr 10 juni 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

gratis toegang 

Vanaf seizoen 2015/2016 presenteren we iedere 
eerste zondag van de maand een zondagochtend- 
concert klassiek. U treft iedere keer andere 
muzikanten. Zodra het programma bekend is, 
zullen we deze op de website publiceren.

Zondagochtendconcert 
klassiek

 klassiek 

zo 05 jun 
11.00 uur

schouwburg odeon
café foyé

ju
n

i
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di 14 juni + wo 15 juni 
20.00 uur

theater de spiegel
rabozaal

Wie anders dan Huub Stapel kan beter Philippe 
spelen, de miljonair in de rolstoel. Zijn wereld 
wordt op zijn kop gezet door zijn nieuwe 
persoonlijk verzorger. Een kleine crimineel uit de 
banlieus van Parijs. De mannen dagen elkaar uit, 
zoeken het gevaar en zo ontstaat er een even 
ontroerende als intense vriendschap. Dick van 
den Heuvel en Peter de Baan schrijven het 
script en De Baan regisseert het ook. 

Cast: Huub Stapel en Cyriel Guds e.a. 

Regie: Peter de Baan 

Script: Dick van den Heuvel en Peter de Baan

‘Naar de film Intouchables (Onaantastbaar) van 
Olivier Nakache en Éric Toledano.’

Intouchables 
met Huub Stapel, Cyriel 
Guds e.a. 

€22,00 / €30,00 / €35,00 /CJP €30,00

 toneel 

€17,50 / €24,00 / €27,50 / CJP €24,00 

za 11 juni 
20.00 uur

Eeuwenlang werden de best bewaarde geheimen 
van circusfamilies over de hele wereld zorgvuldig 
van generatie op generatie doorgegeven. Totdat 
ze terecht kwamen bij de grootste kinderen van 
de theaterwereld: de Ashton Brothers. Zij doop-
ten de ongelofelijkste acts en trucs om tot een 
bonte mix van acrobatiek, muziek en regelrechte 
tovenarij. Doe eens gek en trakteer iemand op 
een flinke dosis adrenaline, spanning en een toef-
je betovering. Welkom bij de splinternieuwe show 
van de Ashton Brothers, ENFANTS TERRIBLES!

Ashton Brothers
Enfants Terribles

 show 

theater de spiegel
rabozaal

www.hemmink.nl Tel. 038-4698200 info@hemmink.nl

Importeur met kennis en sterke merken

www.hemmink.nl

Hemmink B.V. is een Zwolse importeur van producten 

op het gebied van domotica, bevestiging, beveiliging,

industrie, verlichting en componenten voor dataverkeer.

Als werkgever hechten we waarde aan uitdagende

functies voor onze medewerkers met ruimte voor

ontwikkeling en initiatief.

Geïnteresseerd in een job bij Hemmink?

Kijk voor eventuele mogelijkheden op onze website.

Hemmink, zowel zakelijk als 
maatschappelijk betrokken

Bevestigingsmateriaal Rook-, hitte- en CO melders Kabelwartels

Inhome - coax voor thuis Kabel

Ontvangststations Beschermslangen Data over coax

Hemmink-DeSpiegel-april-2015.indd   1 30-10-15   11:14

advertentie

Studenten in 
de spotlights
De Zwolse theaters en Landstede hebben 
een intensief partnerschap. Hierdoor 
kunnen onze studenten binnen de theater-
omgeving hun talenten op allerlei 
gebieden ontwikkelen.

Op deze manier kunnen zij een waarde-
volle invulling geven aan hun opleiding 
en maken ze kennis met cultuur.

We zijn dan ook bijzonder trots op onze 
samenwerking en willen u die graag 
presenteren in al haar veelzijdigheid.

www.landstede.nl



theater 
de spiegel

chez
brood

vr 03 - zo 05 juni muziektheater

€23,50 / €32,50 / €37,50

Chez BROOD is geen musical, laat dat meteen gezegd zijn. 
Het is een muziektheater, een biografisch portret van een van 
de meest kleurrijke levenskunstenaars van Nederland, waarbij de 
ongecultiveerde rock-‘n-rollsongs van Brood ook langskomen.

Herman Brood was muzikant, liedjesschrijver, kunstenaar, dichter en, zeker de laatste jaren van zijn leven, 
een mediapersoonlijkheid. Maar hij was ook een intensief drugs- en drankgebruiker, waardoor zijn lichaam 
verwoest was. Een bijzondere en complexe man met een veelbewogen leven dat al voor een groot deel 
is opgetekend door schrijver en vriend Bart Chabot. Die schreef op basis daarvan ook Chez BROOD. 
Voor een acteur als Stefan Rokebrand een geweldige uitdaging. “Als acteur wil je niets liever dan een 
rol spelen die ‘larger than life’ is. De buurman spelen kan altijd nog. Het is tof om iemand te spelen die 
zo buiten de geijkte paden gaat.”

“We gaan stukken uit de voorstellingen met zijn kompanen Jules Deelder en Bart Chabot doen. Owen 
Schumacher (Koefnoen) speelt Chabot en Tibor Lukács (o.a. Flikken Maastricht) is Deelder. Dan zie 
je de totale gekte van die drie idioten op het toneel, bijna anti-theater. Het is freaken op het podium.”

Rokebrand: “Hij wist dat hij zich soms sociaal moest gedragen, waar hij eigenlijk niet goed in was. 
Daarom vluchtte hij in de drugs. Hij vertelde: ‘Dan nam ik meteen een shot en zette het toneeltje 
neer, even Broodje spelen.’ Hij voelde dat hij weer in zijn rol moest. Dat maakt het heel intrigerend 
wie hij was als er niemand keek.”

Rokebrand switcht tussen de jonge, vitale Brood en de oude, afgetakelde man.F
ot
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Deze rol
is larger
than life
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vrienden van zwolse theaters

Als kloppend cultuurhart van de stad verbindt Zwolse 
theaters mensen. Naast de prachtige, hilarische en 
ontroerende voorstellingen die we bieden, zijn we 
een plek waar mensen elkaar graag ontmoeten. 
Voor theater, muziek, hoogwaardige horeca en 
gezelligheid. Voor een debat, workshop of college. 
Ons publiek voelt zich thuis in onze theaters.

Een club betrokken vrienden helpt 
Zwolse theaters cultureel én financieel 
verder. Door de bijdrage van deze 
vrienden houden we de programmering 
op hoog niveau, stimuleren we jong 
talent en kunnen we initiatieven blijven 
ontplooien die inspringen op de kansen 
en uitdagingen van deze tijd.

Uiteraard staat daar iets tegenover. Zo worden onze 
vrienden als eerste geattendeerd op bijzondere 
voorstellingen en activiteiten, kunnen zij met voorrang 
reserveren en trakteren wij hen regelmatig op unieke 
vriendenacties.

Voor €75,00 per theaterseizoen (€100,00 voor 
2 personen) bent u Vriend van Zwolse theaters. 
U ontvangt dan van ons een persoonlijke vriendenpas 
en u:

• krijgt een rondleiding achter de schermen;
• bent als allereerste op de hoogte van bijgeboekte 
 voorstellingen;
• kunt samen met een vriend gebruikmaken van minimaal   
 2 exclusieve vriendenacties per theaterseizoen;
• mag voorafgaand aan de start van de kaartverkoop als  
 allereerste kaarten bestellen. (max. 4 per voorstelling);
• ontvangt de programmagidsen bij u thuis;
• ontvangt een uitnodiging voor het bijwonen van een première;
• krijgt een toelichting op de programmering door onze directie  

 & programmeurs.

Wilt u Vriend worden van Zwolse theaters? Dat kan! 
Sterker nog: we kijken ernaar uit u te verwelkomen in 
onze vriendenclub! 

Voor meer informatie over de Vriendenclub of om direct 
Vriend te worden kunt u contact met ons opnemen 
via telefoonnummer 0900 - 1435 (€0,45 / minuut) of via 
info@zwolsetheaters.nl.

Uiteraard staat daar iets tegenover. Zo worden onze 

ik,
ROBERT

ben 
vriend

TM: 

56157

Orgel Vreten & Het Zuidelijk Toneel - En de ander  staconcert  / vr 13 nov / schouwburg odeon
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 zaterdagmiddagserie

In het nieuwe jaar start de Grote Kerk met een 
serie concerten op de zaterdagmiddag. Avontuur-
lijke concerten die geschikt zijn voor een breed 
publiek. De concerten worden aangekondigd maar 
u weet pas kort van tevoren wie er daadwerkelijk 
komt. Dat het kwaliteit is, daar kunt u vanuit gaan! 

 Simone Lamsma  
       Bach / Ysaÿa
            za 20 feb / 20.15 uur

Geroemd voor haar, “brilliant... polished, expressive 
and intense” (Cleveland Plain Dealer) en “absolutely 
stunning” (Chicago Tribune) spel, wordt Nederland-
se violiste Simone Lamsma wereldwijd gerespec-
teerd door pers, collega’s en publiek als één van de 
meest opvallende en boeiende muzikale persoonlijk-
heden in de klassieke muziek. 
Door dirigent Jaap van Zweden, met wie Simone 
een regelmatige samenwerking geniet, wordt ze 
omschreven als één van de meest toonaangevende 
violisten ter wereld.

 Sarah’s Passion
            za 05 mrt / 20.15 uur 

In samenwerking met Ragazze Kwartet maakt 
Ensemble Silbersee dit seizoen een nieuwe, 
moderne Passion. Sarah’s Passion is een 
concertprogramma met vier composities van 
Arvo Pärt, een betoverend ritueel. De muziek 
van Pärt vormt een bespiegeling op de wezenlijke 
vraagstukken van het menselijk bestaan. Laat u 
betoveren door negen musici en een danser die u 
meenemen langs fundamentele levenservaringen: 
geboorte, de meeslepende kracht van de hartstocht 
en ten slotte de confrontatie met de dood.  

 Studium Chorale 
       Mendelssohn
            za 28 mei / 20.15 uur  

Een heel speciaal concert. Studium Chorale 
behoort tot de Top 3 Kamerkoren van Nederland. 
Buiten Limburg treedt het koor alleen op in de 
Randstad dus dat ze nu in Zwolle te zien en 
te horen zijn is speciaal. Vanwege het befaamde 
Schnitgerorgel in de Grote Kerk maakte artistiek 
leider Hans Leenders een speciaal programma 
met de werken van Mendelssohn. 
Een aantal van deze werken wordt zelden 
uitgevoerd vanwege de moeilijkheidsgraad maar 
kenmerkt zich muzikaal door een uitzonderlijk 
hoge kwaliteit. 

 Een kaartje voor Sarah’s Passion 
 en Studium Chorale kunt u zowel  
 reserveren via www.grotekerkzwolle.nl  
 als www.zwolsetheaters.nl

Zwolse theaters werkt 
nauw samen met de Grote 
Kerk om een reeks prach- 
tige klassieke concerten 
te presenteren. We atten-
deren u graag alvast op 
deze vier highlights:

grote kerk schouwburg
odeon

zwolsetheaters.nl
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sociëteit 
cortegaerdt 
Sociëteit Cortegaerdt bestaat sinds de opening van  
Theater De Spiegel en heeft de bouw mede mogelijk 
gemaakt. Sindsdien draagt Cortegaerdt financieel 
bij aan de culturele programmering en daaraan 
gerelateerde culturele activiteiten. Een brede 
programmering van voorstellingen van grote, bekende 
maar ook kleine, onbekende gezelschappen, komt zo 
binnen handbereik van het Zwolse theaterpubliek. 
Acht avonden per jaar is de Sociëteit bij ons te gast 
om te dineren en een voorstelling te bezoeken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het secretariaat. 

Leden Sociëteit Cortegaerdt
ABN AMRO 

Baker Tilly Berk N.V.

BAM Utiliteitsbouw B.V. Regio Oost

Benthem Gratama Advocaten

Bouwbedrijf J. Heldoorn. B.V.

BPD

Old Vic 

De Bruin Architecten B.V.

Buisman Warehousing B.V.

De Eenhoorn

De Graaf van Vilsteren bv, Makelaars & Taxateurs o.g.

deltaWonen

De Stentor B.V.

DLH Ontwikkeling Zwolle B.V.

Dommerholt Advocaten N.V.

Dutch Golf

EmerparkAuto

Energiewacht Groep

Ferm B.V.

HekonValentijn B.V.

Het Notarieel

ING 

Molecaten B.V.

Nooter Technische Installaties B.V.

Nysingh advocaten-notarissen N.V.

PwC 

Rabobank IJsseldelta

Unica Groep B.V.

Uni Vastgoed B.V.

Verschure & Partners

Windesheim

Waanders In de Broeren

Wadinko N.V.

Privépersoon: Mevr. C. Wensink

Bestuur Sociëteit Cortegaerdt
De heer A.W.C.A. Cornelissen - voorzitter

De heer J.J. de Leur - secretaris / penningmeerster

De heer W. Bramer - ledenbeleid

Mevrouw A. van Limburg - secretariaat

(cortegaerdt@gmail.com)
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sponsoren bedankt!

Ontzettend blij zijn wij met onze sponsoren. Stuk voor stuk bedrijven die betrokken zijn bij Zwolse theaters. 
Bedankt voor jullie bijdrage:

Aberson B.V.
ALM Afbouwtechniek
Arslan & Ter Wee Advocaten
BaiYok Thais Restaurant
BEMOG
Countus Accounts en Adviseurs
Van Ede en Partners
Dommerholt Advocaten N.V.
De Graaf Muziek BV
Hemmink BV
Noordhuis thuis op kantoor
Nysingh advocaten-notarissen

Rabobank IJsseldelta
ROVA
SCANIA Production Zwolle BV
Sociëteit Cortegaerdt
De Stentor BV
Van Wijhe Verf
Waanders in de Broeren
Wavin
Wensink
Wecovi BV
Wehkamp.nl

Wilt u zich als bedrijf verbinden aan Zwolse theaters? 

Neem contact op met de afdeling Sponsoring voor de mogelijkheden.

       038 - 42 77 383

       sponsoring@zwolsetheaters.nl
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plattegrond hemminkzaal (schouwburg odeon)
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Introdans Ensemble voor de Jeugd - Wonderland / za 14 mei / theater de spiegel

cabaret

10/12/15 • Dian Liesker / Aangeschoten Wild
18/12/15 • Erik van Muiswinkel / De Olieworstelaar
13/01/16 • Pieter Derks / Zo Goed Als Nieuw
14/01/16 • Pieter Derks / Zo Goed Als Nieuw
21/01/16 • Ellen Dikker / Groene Vingers
22/01/16 • Tineke Schouten / Gewoon DOEN
23/01/16 • Tineke Schouten / Gewoon DOEN
27/01/16 • Van der Laan & Woe / Alles eromheen
28/01/16 • Ton Kas / JABROER - Onemanshow
04/02/16 • NUHR / Draai het eens om
05/02/16 • Groninger Studenten Cabaret Festival / Finalistentour 2016
05/02/16 • Henk / Schudden
11/02/16 • Lebbis / De Paardenpoetser
11/02/16 • Bert Visscher / Zelden Zoiets Gezien
12/02/16 • Bert Visscher / Zelden Zoiets Gezien
13/02/16 • Maartje & Kine / De Goldberg Machine
16/02/16 • Roué Verveer & Murth Mossel / Op het laatste moment / Voors en Tegens
22/02/16 • Plien & Bianca / Gaat het nog door?
23/02/16 • Plein & Bianca / Gaat het nog door? 
10/03/16 • Johan Goossens / Daglicht
10/03/16 • Jandino Asporaat / Hoe Dan Ook
24/03/16 • Javier Guzman / Absurd Verlicht
24/03/16 • Vrijdag & Sandifort / Löyly
29/03/16 • Ronald Goedemondt / Nieuwe voorstelling | try-out
30/03/16 • Lenette van Dongen / Tegenwind
02/04/16 • Kees Torn & Onno Innemee / Eraf met dat dak!
08/04/16 • De Staat van Verwarring / Absurdistische anto-talkshow met Ronald Snijders & Pieter Jouke
13/04/26 • Ali B / Je suis Ali
22/04/16 • Veldhuis & Kemper / Of de Gladiolen
29/04/16 • Jekkers & Jeroen / Als we zo vrij mogen zijn
12/05/16 • Martijn Hillenius / De man in bonus
13/05/16 • Nathalie Baartman / Louter
18/05/16 • Bert Gabriëls / Van mij mag het
19/05/16 • Diederik van Vleuten / Mijn nachten met Churchill
20/05/16 • LOS Muziektheater / Total LOS
25/05/16 • Viggo Waas / Cruijf & Pipo
26/05/16 • Hans Liberg / Jazz & Comedy
27/05/16 • Emilio Guzman / Alle mensen verzamelen!
28/05/16 • VARA Leids Cabaret Festival / Finalistentour 2016
06/06/16 • Youp van ’t Hek / Licht
07/06/16 • Youp van ’t Hek / Licht

genreoverzicht december t/m juni • theater de spiegel    • schouwburg odeon   • extern
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dans

03/12/15 •  Isabelle Beernaert / Under My Skin
18/12/15 •  Amos Ben Tal / Might 
30/12/15 •  Het Zwanenmeer / Oekraïens Staats Opera en Ballet theater 
26/01/16 • Introdans / Something Old Something New
19/02/16 • Nanine Linning / Hieronymus B
12/03/16 • Nederlands Dans Theater 2 / Straight around
18/03/16 • Cinderella / Oekraïns Staats Opera & Ballet Theater
25/03/16 • Jens van Daele / Over Onze Vader
11/04/16  • Dansfestival
12/04/16 • Dansfestival
12/04/16 • Het Nationale Ballet / Hans van Manen Gold
13/04/16 • Dansfestival
13/04/16 • Het Nationale Ballet / Hans van Manen Gold
14/04/16 • Dansfestival
14/04/16 • Iván Pérez / Exhausting Space
15/04/16 • Dansfestival
16/04/16 • Dansfestival
17/04/16 • Dansfestival
17/04/16 • Introdans / Absoluut Amerika
20/05/16 • Blaze / ClubFever
21/05/16 • Blaze / ClubFever

jeugd & familie

02/12/15 • De Sint Show / Een vrolijke familievoorstelling 3+ 
12/12/15 • De tour van Fien / Reuring Theater 8+  
13/12/15 • Hemelsblauw / Pantalone 0+ 
20/12/15 • Spijt / naar het boek van Carry Slee 12+ 
22/12/15 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
23/12/15 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
24/12/15 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
25/12/15 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
26/12/15 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
26/12/15 • Smakelijke Sprookjes / Theatra 4+ 
27/12/15 • Theater Artemis / De man die alles weet 4+ 
27/12/15 • Angelino en de 3 Koningen / Gebaseerd op het boek 3+ 
27/12/15 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden  
28/12/15 • Liegpeuk / Talenstroom van de Verhalenboot 4+ 
28/12/15 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
28/12/15 • Koos Wieman / Er was eens 4+ 
28/12/15 • Efteling Theaterproducties / Sprookjesboom de musical 4+ 
28/12/15 • Ad en Eefje (en het verloren paradijs) / Tafel van Vijf 6+ 
28/12/15 • De Klokkenluider van de Notre Dame / Opus One  
28/12/15 • Meespeeltheater Sneeuwwitje en de 7 dwergen / 5+ 
28/12/15 • Meespeeltheater Doornroosje / 5+ 

28/12/15 • Sprookjeswandeltocht met Stan Fritschy / 5+  
29/12/15 • Liegpeuk / Talenstroom van de Verhalenboot 4+ 
29/12/15 • Meespeeltheater Sneeuwwitje en de 7 dwergen 5+ 
29/12/15 • Meespeeltheater Doornroosje / 5+ 
29/12/15 • Sprookjeswandeltocht / met Stan Fritschy 5+ 
29/12/15 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
29/12/15 • Toneelgroep Fraseur / De zangeres van de Nijl 7+ 
29/12/15 • Het geheim van de Nachtegaal / Sanne Zweije 6+
29/12/15 • Rapunzel de musical / Met Sita e.a. 4+ 
29/12/15 • De magische schoentjes / Raak! 3+  
29/12/15 • Luna en haar toverfluit / 4+ 
30/12/15 • Liegpeuk / Talenstroom van de Verhalenboot 4+ 
30/12/15 • Meespeeltheater Sneeuwwitje en de 7 dwergen 5+ 
30/12/15 • Meespeeltheater Doornroosje 5+ 
30/12/15 • Meespeeltheater Wolfsmeisje uit Zwolle 5+ 
30/12/15 • Sprookjeswandeltocht met Stan Fritschy 5+ 
30/12/15 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
30/12/15 • Luna en haar toverfluit 4+ 
30/12/15 • Prins Heerlijk / Poppentheater Fatsenerran 4+ 
30/12/15 • Expeditie Peter Pan / Laagland 8+ 
30/12/15 • Het Prentenpaleis / Opslag van Cacao 3+ 
31/12/15 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
01/01/16 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
02/01/16 • Het land van Melk en Honing / De Jonge Honden
10/01/16 • De Wolkenfabriek / Irene Laros 4+
22/01/16 • Know me / BonteHond 12+
24/01/16 • Tijgers op de trap / Oorkaan 5+
30/01/16 • Buurman & Buurman worden beroemd 3+
30/01/16 • Buurman & Buurman worden beroemd 3+ 
31/01/16 • Buurman & Buurman worden beroemd 3+  première 

07/02/16 • Op avontuur in de muziek / Wagner - Op zoek naar de gouden ring 8+
07/02/16 • Water en zand / Virga Lipman 4+
20/02/16 • Freddie en de worstenkoning / Theater Gnaffel 4+  première 

21/02/16 • Freddie en de worstenkoning / Theater Gnaffel 4+
21/02/16 • Thomas en het circus 2+
28/02/16 • Holland Opera / 4 Musketiers 8+
02/03/16 • Lelijk 1dje / Theater Sonnevanck 6+
05/03/16 • Alice in Wonerland / MAAS theater en dans 8+
06/03/16 • 10x Daan = Moed / Krijt 4+
13/03/16 • Bonte avond in Sesamstraat / Sesamstraat theater 2+
16/03/16 • De gelaarsde poes / RO Theater 8+
20/03/16 • Dirk Scheele / Lekker weertje, Dikkie Dik 2+
25/03/16 • Koning Arthur / Theater Terra 8+
27/03/16 • Raad eens hoeveel ik van je hou / Theater Terra 4+
03/04/16 • Toetie Froetie / Valentijn productiehuis 3+
04/04/16 • Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel & Theater Gnaffel / Peer Gynt
09/04/16 • Suske en Wiske De Musical / De Circusbaron 6+
10/04/16 • Niet huppelen! / BonteHond/Raaijmakers en Geerlings 5+
17/04/16 • TUTU / De Lichtbende 6+

genreoverzicht december t/m juni • theater de spiegel    • schouwburg odeon   • extern genreoverzicht december t/m juni • theater de spiegel    • schouwburg odeon   • extern
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24/04/16 • Dekbed / Project Sally 4+
14/05/16 • Introdans Ensemble voor de Jeugd / Wonderland 6+

klassiek + kamermuziek

02/12/15 • Musica Temprana / Rondom Tomás de Orejón y Aparicio
11/12/15 • Nederlands Blazers Ensemble / Op weg naar het Nieuwsjaarsconcert 
13/12/15 • Ernst Reijseger / Cello 
21/12/15 • The Messiah | Händel / De Nieuwe Philharmonie Utrecht & 
  Nieuw Nederlands Vocaal Ensemble
29/12/15 • Toon Hagen / Canto Ostinato | orgelconcert
07/01/16 • HET Symfonieorkest - orkest van het oosten / Nieuwjaarsconcert
10/01/16 • Residentie Orkest en Paul van Vliet / Nieuwjaarsconcert
12/01/16 • New Masters on Tour / Celloklassiekers en hogeschoolpianistiek
19/01/16 • Wende & Amsterdam Sinfonietta / Breder dan Klassiek
20/01/16 • Cora Burggraaf, mezzosopraan en Phyllis Ferwerda, piano / Ik zing voor jou
26/01/16 • Ensemble Nevermind / Kwartetten en trio’s
29/01/16 • Tania Kross in concert met HanzeOrkest / Jubileumconcert
07/02/16 • Zondagochtendconcert klassiek
10/02/16 • Maarten Koningsberger, Olga Franssen & Esther Steenbergen / Schubert: 
  Die schöne Müllerin
01/03/16 • New Masters on Tour / Ode aan geboortegrond
06/06/16 • Zondagochtendconcert klassiek
13/03/16 • Dominic Seldis
18/03/16 • Capella Amsterdam en Het Orkest van de 18e Eeuw
22/03/16 • Passio – Arvo Pärt / Een multidisciplinaire muziektheater voorstelling
23/03/16 • Mattheus Passion / De Nieuwe Philharmonie Utrecht o.l.v. Johannes Leertouwer
27/03/16 • Thomas Beijer en Lucas van Woerkom / Oog & oorstrelend pianorecital
03/04/16 • Britten Jeugd Strijkorkest / Springtime!
05/04/16 • Saskia Coolen / De blokfluit uit de Slotgracht
07/04/16 • Ciconia Consort o.l.v. Dick van Gasteren / De Oriënt - Express
15/04/16 • Nederlands Kamerkoor / De mis van Martin o.l.v. Peter Dijkstra
23/04/16 • Esther Apituley’s Locomotive
17/05/16 • New Masters on Tour / Krachtig visitekaartje van jongste generatie

opera

23/01/16 • Barokopera Amsterdam / Don Giovanni, anno 1815
25/02/16 • Nederlandse Reisopera / Cosi fan Tutte | W.A. Mozart
02/04/16 • Oekraïns Staats Opera en Ballet Theater / La Traviata | Charkov Opera

musical

03/02/16 • Willem Ruis / De show van zijn leven
17/02/16 • Paul Groot als Robert Long / Zijn liedjes, zijn leven
26/02/16 • Grease / met Tim Douwsma, Vajèn van den Bosch, Rene van Kooten e.a.

27/02/16 • Grease / met Tim Douwsma, Vajèn van den Bosch, Rene van Kooten e.a.
28/02/16 • Grease / met Tim Douwsma, Vajèn van den Bosch, Rene van Kooten e.a.
29/03/16 • Piaf, de musical / Els de Schepper als Edith Piaf
06/04/16 • Nonsens / met Marjolijn Touw, Mariska van Kolck e.a.
23/04/16 • Pumps & Penalties / De Voetbalparodie
24/04/16 • Pumps & Penalties / De Voetbalparodie

muziek

03/12/15 • The Stones Tribute / The early years | staconcert
04/12/15 • Erwin Nyhoff / The Kings of Rock´N´Roll 
19/12/15 • Symfo Classics / The Best of Symphonic Rock
20/12/15 • Dorona Alberti (Gare du Nord) / Dorona Alberti´s Käsebrot
22/12/15 • The New York Gospel Singers Show / Troyson James en de Gospel Singers
26/12/15 • Top 2000 Live! / Revolution theater de spiegel
03/01/16 • Lions Club / HET Nieuwjaarsconcert: van Brel tot Pharrell
06/01/16 • Milow | Solo / i.s.m. Hedon
27/01/16 • Artvark & Ntjam Rosie / Homelands
30/01/16 • Danny Vera / The New Black & White
31/01/16 • JW Roy & Leon Verdonschot / Dry Goods and Groceries
06/02/16 • Golden Earring / Unplugged
06/02/16 • Roos Blufpand / Theatertour
12/02/16 • Fling / A Sunny Day in The Rain
18/02/16 • Sandra van Nieuwland / Nieuwe show
19/02/16 • Nico Dijkshoorn & Herman Brusselmans
20/02/16  Edwin Evers Band / Theatertour  laatste kaarten 

21/02/16 • Mathilde Santing / Both Sides Now
04/03/16 • Leo Blokhuis & Ricky Koole / New Orleans
06/03/16 • Anneke van Giersbergen feat. De IJslandse band / Verloren verleden
08/03/16 • Simon Keizer / Ik & Simon
11/03/16 • Boudewijn de Groot / Achter glas
12/03/16 • Zwolse Zangraad / Zwolle zingt Beestachtig
13/03/16 • JazzArt Orchestra / Al 10 jaar hét Jazzorkest van Zwolle
19/03/16  African Mama’s & Leoni Jansen / Graceland: De muziek en het verhaal
19/03/16 • Gé Reinders solo / ’n Man, een paar gitaren en een vleugel
20/03/16 • Lilian Vieira (Zucco 103) / Brasil Beyond de Bundas
23/03/16 • Racoon
26/03/16 • O’Dreams / Irish Ways and Irish Laws
30/03/16 • Paskal Jakobsen / Stedentrip
05/04/16 • Stef Bos | 25 jarig jubileum / Een sprong in de tijd
09/04/16 • Legendary Albums Live presenteert / Stevie Wonders “Songs in the key of life”
16/04/16 • Melody Singers | Time after time / Muziek van alle tijden
22/04/16 • Country Café / It’s Jukebox Time
28/04/16 • Mr and Mississippi / For Us To Remember
29/04/16 • Het Groot Niet Te Vermijden / Shave, Rattle and Roll
30/04/16 • Simone Kleinsma / Simone! uitverkocht
09/05/16 • ArtEZ Conservatorium / Ode aan Maarten van Roozendaal
10/05/16 • The Common Linnets / Theatertour
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11/05/16 • Frank Boeijen / Theatertour 2016
29/05/16 • Her Majesty / Déjà Vu
02/06/16 • Simone Kleinsma / Simone!
10/06/16 • Daniël Lohues / Nieuwe voorstelling

muziektheater

06/12/15 • Nina Simone (A) Live / met Hans Dagelet, Sabrina Stark e.a.  
17/04/16 • Sophia Wezer als Billie Holiday / Addicted to Blues
12/05/16 • Koeien | met Pierre Bokma, Loes Luca e.a. / een muziektheaterproductie 
  van Misha Mengelberg
03/06/16 • Chez BROOD / Eerbetoon aan ´s lands grootste rock & roll legende
04/06/16 • Chez BROOD / Eerbetoon aan ´s lands grootste rock & roll legende
04/06/16 • Jenny Arean & Marijn Brouwers 
05/06/16 • Chez BROOD / Eerbetoon aan ´s lands grootste rock & roll legende
09/06/16 • Menthol / 4Oost i.s.m. The Young Ones
10/06/16 • Menthol / 4Oost i.s.m. The Young Ones
11/06/16 • Menthol / 4Oost i.s.m. The Young Ones

show

13/12/15 • Chippendales / Get Lucky 2015 Tour
27/12/15 • Rhythm of the Dance / the Christmas Show
09/01/16 • Mini & Maxi / Nu!
29/01/16 • Glenfiddich’s Virtuele Whiskyreis / World of Whisky - met proeverij 18+
02/02/16 • Horror | reprise / Jakop Ahlbom
03/02/16 • Opvliegers! / De revue over de overgang / Ode aan de rijpe vrouw
05/02/16 • Paul de Leeuw & Miguel Wiels Band / Zingen zolang het duurt
07/02/16 • Carnavalsbrunchconcert 
16/02/16 • Jeans 25 / Jubileum concert
06/04/16 • Chakra’s & Chardonnay / Komisch gevecht tussen spiritualiteit en ijdelheid
27/05/16 • We Want More! / Dé spetterende toegift van het theaterseizoen
28/05/16 • We Want More! / Dé spetterende toegift van het theaterseizoen
29/05/16 • We Want More! / Dé spetterende toegift van het theaterseizoen
11/06/16 • Ashton Brothers / Enfants terribles

theatercollege

07/02/16 • Olga Franssen / Opmaat concert
03/04/16 • Hans Aarsman / Zelf Weten

genreoverzicht december t/m juni • theater de spiegel    • schouwburg odeon   • extern

toneel

04/12/15 • De Gelukkigste Dag / Johnny de Mol & Johanna ter Steege e.a. 
10/12/15 • La Voix Humaine / Toneelgroep Amsterdam
10/12/15 • Toneelgroep Amsterdam / Song from far away
10/01/16 • Vrouwen van later / Ingeborg Elzevier, Nelly Frijda en Trudy Labij
14/01/16 • Waterdragers / Het Zuidelijk Toneel
29/01/16 • Een soort Hades | Lars Norén / Theater Utrecht
03/02/16 • Opium voor het Volk / Project Homunculus deel 1: De Allesgelover
06/02/16 • Zij is de baas | Romantische Cabaret Comedy / Bastiaan Ragas, Anne Marie Jung &  
  Lieneke le Roux
10/02/16 • They are just kids / Toneelgroep Oostpool
11/02/16 • Pips: Lab / De aarsvaders
14/02/16 • Op bezoek bij meneer Green / met Bram van der Vlught en Oren Schrijver
23/02/16 • Wachten op de Barbaren | Coetzee / Toneelschuur producties in co-productie met 
  Korzo Producties 
28/02/16 • Pieter De Buysser / Book Burning
04/03/16 • Feteranen / Pier21 Frysk Selskip Swol
05/03/16 • Duivenmelkers / 3Koteboebo
09/03/16 • Een coming of age voor bejaarden / Berg & Bos
19/03/16 • Snowden / Bloedstollende thriller met Cas Jansen e.a.
19/03/16 • Jon van Eerd / Harrie Babba
23/03/16 • Closer / Reinout Scholten van Aschat, Sarah Jonker e.a.
24/03/16 • Kerst in Paramaribo / Het Volksoperahuis
26/03/16 • Borgen / NNT brengt verslavend seriegevoel naar het theater
27/03/16 • Borgen / NNT brengt verslavend seriegevoel naar het theater
31/03/16 • Heimat 2 / Productiehuis Rotterdam
01/04/16 • Heimat 2 / Productiehuis Rotterdam
19/04/16 • Ik speel geen Medea / Magne van de Berg | Rudolphi Producties
20/04/16 • A House in Asia / Visuele reconstructie in het huis van Bin - Laden
20/04/16 • De nieuwe Alex van Warmerdam / De Mexicaanse Hond | Orkater | Toneelhuis
20/04/16 • MacBeth / Het Zuidelijk Toneel 
21/04/16 • Nobody Home / Daria Bukvic
21/04/16 • Adriaan van Dis & Olga Zuiderhoek / Ik kom terug
30/04/16 • Lulu | Toneelgroep Oostpool / Monstertragedie van Frank Wedekind
18/05/16 • Not the Tommy Cooper Story / Toneelgroep Maastricht
19/05/16 • Helmert van Woudenberg / Landverrader
25/05/16 • De Zender | De ondergang van een nieuwslezer / Toneelschuur Producties i.s.m. 
  het Nationale Toneel
01/06/16 • The Little Foxes / Het Nationale Toneel
14/06/16 • Intouchables / met Huub Stapel, Cyriel Guds e.a.
15/06/16 • Intouchables / met Huub Stapel, Cyriel Guds e.a.

genreoverzicht december t/m juni • theater de spiegel    • schouwburg odeon   • extern
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Wij wensen u een 
prettige voorstelling 

en zien u graag in het 
Spinhuiskwartier!
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Redactie: Anniek Docter, Ellen Ernst, Keimpe de Jong, Suzanne Ophoff, Natasha Stille, Karen White
Ontwerp: Viesrood, Zwolle
Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem
Oplage: 17.000

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

Isabelle Beernaert: Fabrice Hauwel
The Stones Tribute: Jamie Maxwell
Erwin Nyhoff: Stefan Kemper
De Gelukkigste Dag: Leo van Velzen
Othello: Serge Ligtenberg
Dian Liesker: Floortje van der Vlist
Nederlands Blazers Ensemble: Peter Blok
Erik van Muiswinkel: Govert de Roos
Amos Ben Tal: Robert Benschop
Mini & Maxi: Leo van Velzen
Paul van Vliet: Roy Beusker
Vrouwen van later: Piek
New Masters on Tour: Natasha Komoda
Pieter Derks: Bob Bronshoff
Waterdragers: Mark Janssen
Amsterdam Sinfonietta: Marco Borggreve
Cora Burggraaf: Merlijn Doomernik
Ellen Dikker: Eric van Nieuwland
Know me: Kamerich Budwilowitz
Tineke Schouten: Roy Beusker
Tijgers op de trap: Anna van Kooij
Introdans: Hans Gerritsen
Van der Laan & Woe: Charlotte 
van Ouwerkerk
Artvark & Ntjam Rosie: Lenny Oosterwijk
Een soort Hades | Norén: Saris & 
den Engelsman
Glenfiddich’s virtule whiskyreis: 
Casper Koster
Danny Vera: Stefan Schipper
Buurman & Buurman: Patmat
Opvliegers: Roy Beusker
NUHR: Joris van Bennekom
Schudden: Bob Bronshoff
Paul de Leeuw: William Rutten
Golden Earring: Kees Tabak 
Zij is de baas: Nick van Ormondt
Roos Blufpand: Merlijn Doomernik
Lebbis: Martin Oudshoorn
Bert Visscher: Maarten van der Wal
Fling: Henk Bruyns
Maartje & Kine: Ivar Teunissen
Op bezoek bij meneer Green: 
Govert de Roos
Jeans 25: Monique Backelandt
Roué Verveer: Raul Neijhorst
Robert Long: Govert de Roos
Sandra van Nieuwland: Paul Bellaart

Nanine Linning: Kalle Kuikkaniemi
Nico Dijkshoorn: Par-pa fotografie
Freddie en de worstenkoning: 
Bram de Goeij
Edwin Evers Band: Stefan Schipper
Mathilde Santing: Michel Wielick
Plien & Bianca: Katinka Krijgsman
Wachten op de Barbaren: 
Annaleen Louwes
Grease: Roy Beusker
Pieter de Buysser: Herman Sorgeloos
New Masters on Tour: Anita Wasik
New Orleans: Rob Becker
Alice in Wonderland: Noa Verhofdstad
Anneke van Giersbergen & Aristoir: 
Guido Aalbers
Een coming of age voor bejaarden: 
Jochem Jurgens
Jandino Asporaat: Ruud Baan
Boudewijn de Groot: Jaap Reedijk
Nederlands Dans Theater 2: Erwin Olaf
Bonte avond in Sesamstraat: 
Carolien Sikkenk
JazzArt Ochestra: Edwin Goed 
Capella Amsterdam: Annelies van der Vegt
Jon van Eerd: Robin Kamphuis
Javier Guzman: Jens van der Velde
Kerst in Paramaribo: Jochem Jurgens
Borgen: Maarten Kools
Thomas Beijer: John Vos
Paskal Jakobsen: Stefan Schipper
Hans Aarsman: Annaleen Louwes
Stef Bos: Janita Sassen
Chakra’s & Chardonnay: Piek
Nonsens: Roy Beusker
Legendary Albums Live: Danny van den 
Berg, Els Swart, Erik Knevelbaard
Niet Huppelen: Kamerich Budwilolitz
Het Nationale Ballet: Stephanie Pistel
Exhausting Space: Robert Benschop
De Mis van Martin: Astrid Ackermann
De nieuwe Alex van Warmerdam: 
Koen Broos
MacBeth/Het Zuidelijk Toneel: 
Joost de Haas
A House in Asia: Nacho Gómez
Adriaan van Dis & Olga Zuiderhoek: 
Annaleen Louwes

Veldhuis & Kemper: Leo Veger
Country Café: Niels Megens
Pumps & Penalties: Govert de Roos
Project Sally: Tycho Merijn
Mr and Mississippi: Sanja Marusic
Het Groot Niet Te Vermijden: Carla Verwer
Lulu: Krista van der Niet
The Common Linnets: Paul Bellaart
Koeien: Ton Mijs
Nathalie Baartman: Jochem Jurgens
Introdans Ensemble voor de Jeugd: 
Pieter Henket
Introdans: Cats Withoos
Bert Gabriëls: Melissa Jacri
Diederik van Vleuten: Katinka Krijgsman
Helmert Woudenberg: Sanne Helgenberger
Los Muziektheater: Eva Broekema
De Zender: Annaleen Louwes
Emilio Guzman: Wereldwijze Fotografie
Little Foxes: Barrie Hullegie
CHEZ Brood: Anton Corbijn
Youp van ’t Hek: Bob Bronshoff
Daniël Lohues: Reyer Boxem
Intouchables: Janita Sassen
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Elke krant schrijft 
over de musical op 
Broadway

Maar wie schrijft er 
over de musical bij 

u in de buurt?

  destentor.nl/abonneren
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door Sander Wageman

ZWOLLE. De toegangspoortjes die
de NS aan weerszijden van de rei-
zigerstunnel op het NS station
heeft geplaatst, worden op zijn
vroegst pas in 2016 aangesloten.
Tot die tijd blijft de tunnel toegan-
kelijk voor iedereen die van de
ene naar de andere kant van het
station wil. Dat beloofde wethou-
der Ed Anker deze week.

De constatering dat er nu al
NS-poortjes bij de reizigerstunnel
van het NS station in Zwolle zijn

geplaatst, was even slikken voor
de fractie van D66. De gemeente-
raad is immers nog in overleg met
NS over de toegankelijkheid van
de onderdoorgang. De NS wil uit
veiligheidsoverweging de tunnel
te allen tijde afsluiten voor
niet-reizigers, de raad wil dat
Zwollenaren die niet de trein wil-
len pakken, ook gewoon van de
ene kant van het station naar de
andere kunnen komen. De partij
klom in de pen en stelde monde-
linge vragen aan het college over
de gang van zaken. Raadslid Clau-

dia van Bruggen zag tijdens de op-
namen van ‘Portal Zwolle’ vorige
week dat de poortjes al geplaatst
waren. „Wat ons betreft strookt
dit niet met het overlegproces of
leveren van maatwerk.” Wethou-
der Anker begreep de verbazing
van D66 niet helemaal. „Op 21
april is tijdens een bijeenkomst
tussen de raad en de NS gemeld
dat de poortjes geplaatst zouden
worden. Dat had u dus kunnen
weten. De vraag die nog beant-
woord moet worden is: wanneer
gaan ze open en wanneer dicht?”

door Luuk Sporrel
ZWOLLE..

R uim tweehonderd leer-
lingen uit groep acht
van basisscholen in
Zwolle stampen rit-

misch op de vloer als de jury het
podium van Theater De Spiegel be-
treedt. Ze zijn een zenuwachtige,
ongeduldige wirwar van kos-
tuums. En wie geeft ze ongelijk?
Je bent niet altijd in de race voor
de fel begeerde Stentor Musical
Awards.

Bovendien had de jury het er
gisterochtend bijzonder moeilijk
mee om een keuze te maken tus-
sen de eindmusicalnummers van

de zeven basisscholen die meede-
den.

Dan klinkt het verlossende
woord. Euforisch sprinten de leer-
lingen van de Morgenster naar het
podium. Een regen van ballonnen
en een kakofonie van luchthoorns
die wordt aangevuld door ‘We are
the champions’ van Queen, is de
erehaag. Het nummer ‘Lachen is
gezond’ van de musical ‘De Lach-
factor’ heeft gewonnen, en laat
dat nu net het nummer zijn van
de Morgenster.

Ze mogen nog één keer de spot-
lights betreden en het publiek ver-
maken op het grote podium. En
dat doen ze als echte showman-
nen en vrouwen. Uit volle borst
zingen ze dat je altijd moet blij-

ven lachen. Wat de omstandighe-
den ook zijn, of het nu meezit of
tegen in het leven. Intussen dan-
sen de leerlingen en maken ze bo-
vendien ook nog radslagen. Het is
aanstekelijk; het publiek deint
mee.

De jury roemt de leerlingen.
Het nummer wordt volgens hen
niet alleen goed gezongen, maar
ook de kleding en dans eromheen
past bij elkaar, wat zorgt voor een
ware beleving. Hierom krijgen de
winnaars allemaal een medaille
en bovendien de grote wisselbe-
ker. „Die zetten we in de school,”
zegt een leerling als hij de beker
aanneemt.

De twee ouders die de kinde-
ren hielpen met het repeteren van

de musical zijn in hun nopjes.
„Wat is het mooi als het na weken
oefenen goed gaat. Je ziet de kinde-
ren echt stralen en lachen van oor
tot oor,” zegt de trotse Nathalia El-
ler.

„We hebben de leerlingen zelf
met ideeën laten komen. Veel van
wat je ziet, zoals de radslagen, heb-
ben ze zelf bedacht. Het was echt
even kijken naar wat de talenten

van de leerlingen waren en wat ze
wilden doen, de begeleiding heeft
alleen de basis gedaan”, legt Eller
uit. „Ze hebben echt alles eruit ge-
gooid”, beaamt Mirma Tuten die
hoofd kostuums is van de groep.
„We zijn er samen voor gegaan en
dit is het resultaat.” Enigszins ver-
baast zijn ze wel. „Zo enthousiast
waren ze nooit op school. Het lijkt
wel of ze het hebben bewaard
voor dit moment.”

De Ichthus basisschool werd
tweede met het nummer De Fa-
briek uit hun musical ‘Wie kent
miljonairs’.

De derde prijs ging naar de leer-
lingen van de Geert Groteschool.
Zij zongen ‘De show gaat door’ uit
de Musical Mysterie.

Fransen
snuffelen in
Nederlandse
wijnkeuken

Peperbus
is de
tijd kwijt
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Een regen van ballonnen en
een kakofonie van luchthoorns
die wordt aangevuld door ‘We
are the champions’ van Queen,
is de erehaag

� � �

Morgenster claimt Stentor Musical Awards

Geplaatste poortjes bij NS-tunnel
blijven zeker nog een half jaar open

� De NS plaatste onlangs toegangspoortjes bij de reizigerstunnel onder het
Zwols station. De tunnel wordt volgende week geopend. foto eigen foto

� De winnaars van de felbegeerde Stentor Musical Award omhelzen elkaar op het podium. foto Frans Paalman
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Dan klinkt het verlossende
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lingen van de Morgenster naar het
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gezond’ van de musical ‘De Lach-
factor’ heeft gewonnen, en laat
dat nu net het nummer zijn van

Ze mogen nog één keer de spot-
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maken op het grote podium. En
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nen en vrouwen. Uit volle borst
zingen ze dat je altijd moet blij-
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De winnaars van de felbegeerde Stentor Musical Award omhelzen elkaar op het podium.

door Sander Wageman

ZWOLLE. De toegangspoortjes die
de NS aan weerszijden van de rei-
zigerstunnel op het NS station
heeft geplaatst, worden op zijn
vroegst pas in 2016 aangesloten.
Tot die tijd blijft de tunnel toegan-
kelijk voor iedereen die van de
ene naar de andere kant van het
station wil. Dat beloofde wethou-
der Ed Anker deze week.

De constatering dat er nu al
NS-poortjes bij de reizigerstunnel
van het NS station in Zwolle zijn

geplaatst, was even slikken voor
de fractie van D66. De gemeente-
raad is immers nog in overleg met
NS over de toegankelijkheid van
de onderdoorgang. De NS wil uit
veiligheidsoverweging de tunnel
te allen tijde afsluiten voor
niet-reizigers, de raad wil dat
Zwollenaren die niet de trein wil-
len pakken, ook gewoon van de
ene kant van het station naar de
andere kunnen komen. De partij
klom in de pen en stelde monde-
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de gang van zaken. Raadslid Clau-

dia van Bruggen zag tijdens de op-
namen van ‘Portal Zwolle’ vorige
week dat de poortjes al geplaatst
waren. „Wat ons betreft strookt
dit niet met het overlegproces of
leveren van maatwerk.” Wethou-
der Anker begreep de verbazing
van D66 niet helemaal. „Op 21
april is tijdens een bijeenkomst
tussen de raad en de NS gemeld
dat de poortjes geplaatst zouden
worden. Dat had u dus kunnen
weten. De vraag die nog beant-
woord moet worden is: wanneer
gaan ze open en wanneer dicht?”
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tegen in het leven. Intussen dan-
sen de leerlingen en maken ze bo-
vendien ook nog radslagen. Het is
aanstekelijk; het publiek deint
mee.

De jury roemt de leerlingen.
Het nummer wordt volgens hen
niet alleen goed gezongen, maar
ook de kleding en dans eromheen
past bij elkaar, wat zorgt voor een
ware beleving. Hierom krijgen de
winnaars allemaal een medaille
en bovendien de grote wisselbe-
ker. „Die zetten we in de school,”
zegt een leerling als hij de beker
aanneemt.

De twee ouders die de kinde-
ren hielpen met het repeteren van

de musical zijn in hun nopjes.
„Wat is het mooi als het na weken
oefenen goed gaat. Je ziet de kinde-
ren echt stralen en lachen van oor
tot oor,” zegt de trotse Nathalia El-
ler.

„We hebben de leerlingen zelf
met ideeën laten komen. Veel van
wat je ziet, zoals de radslagen, heb-
ben ze zelf bedacht. Het was echt
even kijken naar wat de talenten

van de leerlingen waren en wat ze
wilden doen, de begeleiding heeft
alleen de basis gedaan”, legt Eller
uit. „Ze hebben echt alles eruit ge-
gooid”, beaamt Mirma Tuten die
hoofd kostuums is van de groep.
„We zijn er samen voor gegaan en
dit is het resultaat.” Enigszins ver-
baast zijn ze wel. „Zo enthousiast
waren ze nooit op school. Het lijkt
wel of ze het hebben bewaard
voor dit moment.”

De Ichthus basisschool werd
tweede met het nummer De Fa-
briek uit hun musical ‘Wie kent
miljonairs’.

De derde prijs ging naar de leer-
lingen van de Geert Groteschool.
Zij zongen ‘De show gaat door’ uit
de Musical Mysterie.

Een regen van ballonnen en
een kakofonie van luchthoorns
die wordt aangevuld door ‘We
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Geplaatste poortjes bij NS-tunnel
blijven zeker nog een half jaar open

De winnaars van de felbegeerde Stentor Musical Award omhelzen elkaar op het podium. foto Frans Paalman
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U bent van harte welkom!
Kijk voor ons theatermenu
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LEKKER 
BEGINNEN
VOOR DE 
VOORSTELLING

GEZELLIG
BORRELEN 

NA DE 
VOORSTELLING

SPOT ON
KOPEREN KEES 

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

400 jaar
karakter

E en overheerlijke ijskoude Grolsch zat er, 
ver voor de intrede van de koelkast, op 

een broeierige zomerse dag niet in. Rond 1890 
ging men bij Grolsch dit probleem te lijf. Bij 
strenge winters zaagde men onder leiding van 
de meesterbrouwers zelf, het ijs uit de grachten 
rond Groenlo. Grote blokken ijs werden, samen 
met onze kratten Grolsch, opgeslagen in flinke 
ijskelders. Het ijszagen was een karwei voor 
geharde mannen en was verre van ongevaarlijk. 
Ja, dat waren nog eens stoere tijden...
Grolsch wordt al sinds 1615 gebrouwen en 
eigenlijk is er de afgelopen 400 jaar niet zoveel 
veranderd. We hebben nog steeds die karakter-
volle smaak die Grolsch zo Grolsch maakt. 
En natuurlijk onze fiere beugelfles. Ja, Grolsch 
wordt nog altijd gebrouwen met dezelfde 
beleving,  inzet en volharding als 400 jaar geleden.
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Een aandeel in elkaar

De vernieuwde Rabo Bankieren App staat nu voor je klaar.

Met een druk op de knop inzicht in je bankzaken. Diverse eenvoudige

bankzaken zelf regelen. Of met een druk op de knop direct een vraag stellen

aan een medewerker van jouw eigen Rabobank. 

De vernieuwde Rabo Bankieren App draait om jou.

En contact
als je een
vraag hebt.

Bankzaken
zelf regelen.


