theater de spiegel
is jarig!

‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
wie is de mooiste van het land?’
Mijn antwoord op die vraag staat natuurlijk aan het Spinhuisplein en
viert dit jaar haar verjaardag: Theater de Spiegel bestaat 10 jaar!
Op 30 september 2006 opende koningin Beatrix de deuren van wat al
snel net zo’n herkenningspunt van Zwolle zou worden als de Peperbus.
Aan de buitenkant door de bijzondere architectuur, maar zeker ook
wat betreft de binnenkant. Want deze theaterzaal is revolutionair.
Een beweegbaar plafond maakt mogelijk dat het volume en de
akoestiek in de zaal aangepast kan worden, waardoor een symfonisch
orkest net zo tot zijn recht komt als een kleinere theatervoorstelling.
Door de compacte vorm, met zijbalkons en de zogenaamde
‘muppetbalkons’, worden publiek en artiest zo dicht mogelijk bij elkaar
gebracht. Greiner Van Goor Architecten, die de vorm van Theater
de Spiegel hebben bedacht, hebben er hun handelsmerk van gemaakt
en deze opzet ook toegepast in onder meer de Leidse Schouwburg
en Koninklijk Theater Carré. Kortom: De Spiegel is in goed gezelschap.
Waar het glas en de lamellen de buitenwereld reflecteren, doet het
podium van De Spiegel dat met de binnenwereld: de wereld van de
fantasie, de wereld van de geest. Overigens geldt dit ook voor ons
andere prachtige theater, Schouwburg Odeon! De programmering
van de komende maanden is een feest voor de geest, zoals u kunt
lezen in deze theatergids. We bieden u ontspanning, maar ook
reflectie. Want ‘het mooiste van het hele land’ geldt voor ons theater
niet alleen voor de buitenkant!
En zo zie ik ook de rol van Zwolse theaters voor onze ondernemende
stad in deze economisch zo sterke regio, die barst van de levenslust
en creativiteit. Een rol waarmee we bijdragen aan verdere verdieping
en ontwikkeling van ons stedelijk klimaat. We horen thuis in deze stad
die talent koestert en tot bloei brengt. Niet in de laatste plaats omdat
we samenwerken met al die instellingen en instituten die daar ook
aan bijdragen. Daarom hoort een goed geoutilleerde ondernemende
theatervoorziening in de gereedschapskist van een stad die de
zaken goed voor elkaar heeft en die zich steeds verder wil blijven
ontwikkelen.
We proosten met u op de volgende 10 jaar!

Margreet Wieringa
Directeur Zwolse theaters

het hele seizoen up-to-date
Beste theaterliefhebber,
NR 2!
U heeft de tweede programmagids van theaterseizoen 2016/2017 in handen.
Deze editie is verrijkt met bijgeboekte voorstellingen, achtergrondverhalen en
kersverse recensies. De eerste gids heeft u al in mei dit jaar wellicht thuis
ontvangen, in de bibliotheek gezien of meegenomen uit Café Foyé. Er volgt
nog een derde gids, eind februari. Zo ligt er het héle seizoen een up-to-date
programmagids bij u op tafel.
Hoe werkt het?
In deze tweede uitgave staat de programmering tot en met maart 2017 centraal.
De voorstellingen die vanaf 1 april 2017 in Zwolse theaters spelen, kunt u alvast
zien in de handige kalenderoverzichten per maand, van april tot en met juni,
vanaf pagina 132.
Natuurlijk kunt u al voor het hele jaar toegangskaarten reserveren en kopen,
dat kan online ook heel gemakkelijk via zwolsetheaters.nl, onze dynamische
programmagids. Daar vindt u altijd de meest actuele informatie.
Dans…of juist toneel?
Daarnaast hebben we ook de verschillende genres voor u op een overzichtelijke
manier ingedeeld. Vanaf pagina 148 kunt u alle dans, toneel of bijvoorbeeld
jeugdvoorstellingen in een oogopslag per genre bekijken.
We hopen dat u geniet van deze tweede gids, die we met veel liefde voor u
hebben samengesteld. En natuurlijk vooral van de voorstellingen die u gaat
bezoeken.
We zien u graag in onze twee prachtige theaters.
Tot in Schouwburg Odeon, of in Theater de Spiegel!
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In december vieren wij het 10 jarig bestaan van Theater
de Spiegel. En dit vieren wij graag met alle inwoners
van Zwolle en omgeving. Met u! Ter gelegenheid van
dit feestelijke moment heeft Zwolse theaters aan
Landstede MBO / Song & Dance Academie) gevraagd
om een jubileumvoorstelling te maken.
Op 12, 13 (première) en 14 december speelt
Copyright de Musical in Theater de Spiegel.
Regisseur en schrijver William Spaaij maakt samen
met de studenten van de Song & Dance Academie*
een sprankelende jubileumvoorstelling, met alle
hoogtepunten uit bekende musicals.

* De Song & Dance Academie is de enige, professionele, allround vakopleiding op het gebied van musicaltheater
in Zwolle, Overijssel. Studenten uit zowel Nederland als België weten de academie inmiddels te vinden.
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Toen…
10 jaar geleden werd dit prachtige, unieke theater geopend aan
het stijlvolle Spinhuisplein. In die tijd een theater met een technisch
hoogstandje dat alleen in Zwolle te zien was. Uniek in Nederland:
Theater de Spiegel kreeg namelijk een beweegbaar plafond!
Hierdoor kon de theaterzaal van akoestiek veranderen. De stad had
eindelijk een theaterzaal waar zowel grote symfonische concerten
als toneelvoorstellingen uitstekend tot hun recht konden komen.
…en nu
Tegenwoordig is Theater de Spiegel een begrip en niet meer weg
te denken in het theaterlandschap en in Zwolle. Het is hét theater
voor grote namen van eigen bodem, meeslepende musicals en
indrukwekkende internationale producties. Jaarlijks spelen hier
meer dan 150 voorstellingen en worden er zo’n 100 events voor
bedrijven en particulieren geproduceerd. Het is dus een locatie die
regelmatig gebruikt word voor intieme meetings, maar ook voor
grote congressen en zakelijke events. En dit past ook bij de ambitie
van Theater de Spiegel. Het is niet alleen een huis voor podiumkunsten, waar prachtige, inspirerende voorstellingen te zien zijn,
maar juist ook een omgeving waar de verbinding ontstaat door
evenementen die (misschien wel door u!) door derden geinitieerd
worden.
Theater de Spiegel verbindt, raakt en inspireert.

Copyright de Musical gaat over een gezelschap dat het niet voor
elkaar heeft gekregen om de rechten van de beroemde musical
Les Miserables binnen te slepen. De rechten om het stuk te mogen
spelen blijken helaas véél te duur en niet te betalen. Er is een decor,
kostuums, een band: maar de rechten hebben ze niet. Hoe moet dat
nou?! De musical die zij willen opvoeren is juíst bedoeld voor een 10
jarig jubileum van een groot theater. Omdat de rechten niet verkregen
zijn, hebben ze nu een groot probleem, want ze hebben niks kunnen
voorbereiden voor deze belangrijke avond… totdat er één iemand
met een briljante oplossing komt...

7

de theater
curator

Zoveel voorstellingen, vier zalen, twee theaters: waar gaat u heen?
Wat wilt u zien? Omdat we begrijpen dat zelf een keuze maken niet
altijd even makkelijk is of u het gewoon leuk vindt om eens verrast
te worden introduceren wij: de Theater Curator.
De keuzes zijn uniek, authentiek en verrassend. U bezoekt drie
voorstellingen geselecteerd door één van de curatoren voor een
vaste prijs. De keuze maakt u op basis van interesse, omdat u blind
vertrouwt op de smaak en expertise van de curator of omdat u zich
graag een keer wilt laten verrassen.
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Nachtburgemeester Jeroen van
Doornik
Jeroen van Doornik is sinds 2015 Nachtburgemeester van Zwolle.
In deze rol heeft hij veel met cultuur te maken maar ook met zaken
die in de nacht spelen. Zo werd hij bekend met zijn initiatief:
‘FietsLichtPunt’ waarbij het mogelijk is om in cafés fietslampjes te
kopen mocht je onverhoopt de stad in zijn gegaan zónder lampjes.
Jeroen van Doornik heeft drie voorstellingen uitgekozen.
Het Zwanenmeer (9 dec), Nieuw Geld (31 mrt) en The Doors in
Concert (15 apr). Drie uiteenlopende voorstellingen die de brede
smaak van deze curator weergeven. Meer weten en nieuwsgierig
naar andere curatoren?
Bezoek www.zwolsetheaters.nl/theatercurator.
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café foyé

lekker eten in
het culturele café
van Schouwburg
Odeon!
Na een lange werkdag ontspannen aanschuiven of nog even een
hapje eten voor de voorstelling of film? Welkom in Diné Foyé.
U kunt hier genieten van een wekelijks wisselende daghap voor
maar €14,50. In de keuken wordt gewerkt met duurzame en
regionale producten. En dat proeft u. In Café Foyé is het op elk
moment van de dag goed toeven!
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Suzanne Borghart, stagiaire en projectcoördinator
van Club Cele, maakt hier graag gebruik van.
Club Cele is een dynamisch platform voor culturele
verdieping en publieke programma’s met een maatschappelijke context, waar u iedere dinsdagavond
van harte welkom bent (de toegang is gratis).
Suzanne: “Club Cele prikkelt en inspireert. Het is
een plek om kennis op te doen maar ook om elkaar
op een bijzondere manier te ontmoeten. Dat begint
elke dinsdag aan de stamtafel bij Café Foyé. Daar
verzamelen we nieuwe energie voor een mooie
avond tijdens een heerlijke maaltijd!”
Suzanne, wat vind je van het eten bij Diné
Foyé? Proef je dat de ingrediënten duurzaam en regionaal zijn?
“Het eten is duurzaam, biologisch en lokaal. Of je
het proeft? Bij het vlees zeker! Eerlijk gezegd zou
ik een biologische salade niet van een ander soort
kunnen onderscheiden. Maar kiloknaller kip kan
qua herkomst én smaak zeker niet op tegen dit
verse, sappige vlees. De trend om te willen weten
waar het eten vandaan komt, zie je hier terug in
het menu. Het gaat er trouwens niet altijd om of je
dat proeft, ik vind het vooral belangrijk om vers en
gezond te eten voor een vriendelijke prijs!”
Wat is je favoriete gerecht?
“Mijn favoriet is de stamppot. Een stevige bodem
wanneer je een avond aan het werk bent of het
theater bezoekt en het smaakt hier heerlijk.
Bovendien is dit zowel voor vegetariërs te bestellen. Dan laat je de gehaktbal gewoon achterwege!
Dat zou ik echter iedere vleesliefhebber afraden,
want oh wat is dat balletje lekker! Tuurlijk, niemand
maakt de stamppot zoals je eigen moeder, maar de
boerenkool die ik hier vorige week heb gegeten,
kwam dicht in de buurt. Het theaterseizoen is in
volle gang, de wintertijd is gestart maakt dat ik
dit de perfecte maaltijd voor een doordeweekse
dag vind.”
Heb je nog tips?
“Mijn tip zou zijn om nog vaker iets te doen met
verse groenten. De salade die bij elk gerecht
wordt geserveerd is fris maar heeft ook iets
zomers. Warme groente, een stoofpotje van
groente of een wok gerechtje met groenten
geven de maaltijd een najaarskarakter en
voorzien ons van de broodnodige vitamientjes!”

Café Foyé is hèt culturele café
in Schouwburg Odeon waar u
niet alleen geniet van muziek,
theater, dans en kunst. Maar
waar u ook kunt genieten van
onze eigen bijzondere koffies,
de lekkerste wijnen, een laat
ontbijt of een verrassend diner.
Het modern verbouwde café
heeft heerlijke plekjes om te
tafelen, te werken, te ontmoeten
en vooral te genieten.
Café Foyé is dagelijks vanaf
10.00 uur geopend voor
cultuurliefhebbers in alle soorten
en maten. En zoals genoemd,
wordt Café Foyé tussen 17.30
en 19.30 uur omgetoverd naar
Diné Foyé. Wees welkom!

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

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 en
culturele events. De mogelijkheden zijn onbegrensd.
Ons team werkt vanuit passie, kennis en creativiteit.
Samen geven wij identiteit aan uw event. Van groots
idee tot het allerkleinste detail.

Zwolse theaters heeft twee uitzonderlijke locaties, elk
met een eigen karakter. Theater de Spiegel is groots
en indrukwekkend en voorzien van de aller modernste
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
www.zwolsetheaters.nl/events
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Hier kijkt het team van Sales & Events
naar uit:

Lions Nieuwjaarsconcert
zo 08 jan 2017 - 15.00 uur / theater de spiegel

De drie Zwolse Lionsclubs organiseren het traditionele Nieuwjaarsconcert. Inmiddels alweer voor de
23e keer. Het concert wordt dit jaar verzorgd m.m.v.
de ArtEZ Bigband en het ArtEZ Popkoor met diverse
instrumentale en vocale solisten o.l.v. Tilmar Junius.
Zoals ieder jaar komt de opbrengst van de kaarten
en van de advertenties in het programmaboekje ten
goede aan een goed doel. Dit jaar zal het leeuwendeel van de opbrengst gaan naar de stichting Care
4 Brittle Bones. Deze stichting zet zich in om fondsen
te werven voor onderzoek naar de zeldzame broze
botten ziekte Osteogenesis Imperfecta (OI).
Dit onderzoek vindt onder andere plaats in Zwolle
o.l.v. orthopedisch chirurg Guus Janus. Een klein deel
van de opbrengst gaat naar het Zwolse initiatief voor
de productie van een film over Thomas à Kempis.

Gerlof Meijer
do 30 maart 2017 - 20.00 uur / schouwburg odeon

Na een uitverkochte try out in de Dommerholtzaal en
lovende reacties van het publiek keert Gerlof Meijer
in maart terug naar Schouwburg Odeon met de
voorstelling Strafrecht? Levensecht! 2.0
Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over
(de mens achter) de strafrechter en hoe (goed) het
strafrecht in ons land geregeld is.
Een verhaal uit de praktijk, met een personal touch,
een vleugje humor en boeiend tot het einde.

Deze foto is gemaakt tijdens de viering van het 100-jarig
bestaan van Van Wijhe Verf.
Credits: Menno Ridderhof - Studio Gemini
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SPOT ON KOPEREN KEES
De koperen kees is in het theater het koperen plaatje dat de centrale plek
op het podium aangeeft. 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

uitgelicht

TheaterLAB
Drama! Toneel! Dans! Stemverheffing en emotionele uitbarstingen scheppen
sinds september de sfeer in de kelders van Theater de Spiegel. Onder begeleiding van docenten creëren studenten van de afdeling Drama van het Deltion
College hun eigen voorstellingen. Het vak leren. Dansles. Zangles. Wat zeg ik
eigenlijk? En hoe zeg ik dat dan? Alles komt aan bod om van de studenten
een gedegen artiest te maken. En waar kun je dat het beste leren? Juist, in het
theater zelf!
Het TheaterLAB is een samenwerking tussen Zwolse theaters en het
Deltion College.
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Fundatie Fusion
Jip en Janneke. Takkie. De Brandweerauto. De Petteflet. Wie kent ze niet? De tekeningen van illustratrice
Fiep Westendorp. Op 17 december zou ze 100 zijn geworden, en nog steeds spreken haar tekeningen jong
en oud aan. Om dat te vieren en Fiep te eren organiseert Zwolse theaters op 18 december het Fieperdepiepfestival met theatervoorstellingen voor kinderen vanaf 2 jaar. En door de stad rijdt de Fiepbus waarin
jezelf aan de slag kunt om met papier, lijm en verf je eigen Takkie te vereeuwigen.
In samenwerking met Museum de Fundatie (Fundatie Fusion) opent op 17 december in Schouwburg
Odeon een speciale expositie van het werk van Fiep Westendorp. Van 17 december tot en met 19 maart
2017 is Het mooiste van Fiep te zien in Kasteel Het Nijenhuis te Heino
en ook in Museum de Fundatie kunt u bijzondere schetsen van
Fiep Westendorp bewonderen.

De voorstellingen Fiep Fiep Vogeltje en
Pim & Pom Fieperdepiep zijn beide te zien
op zondag 18 december in Schouwburg
Odeon.
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bijgeboekt!
Onze programmeurs houden continu bij wat het landelijke theateraanbod is. Ook tijdens het theaterseizoen worden er nieuwe voorstellingen geboekt. Zo kunnen we steeds actueel aanbod presenteren en
bijzondere producties toch ook nog in Zwolle laten spelen. Bent u ook
benieuwd naar de nieuwste voorstellingen in Zwolse theaters?

december
Ronald Goedemondt
(uitverkocht)
Geen sprake van

Stevie Wonder dat ook deden, kerstsongs te mogen zingen. Het wordt een soulvolle kerstavond”.

Copyright de Musical
Song & Dance
ma 12, di 13 (première) + wo 14 dec

za 10 dec / theater de spiegel

Ter ere van het 10-jarig jubileum van Theater de
Spiegel, vroeg Zwolse theaters aan de Song &
Dance Academie om een feestelijke musical te
maken. Met trots presenteren wij: Copyright de
Musical. Onder leiding van regisseur/schrijver
William Spaaij, samen met alle studenten van de
Academie en de leerlingen van de Vooropleiding.

Lebbis
The Goods News Show
“Goedemondt laat het publiek onbedaarlijk
hard en lang lachen. Dat speelt geen andere
Nederlandse komiek op dit moment klaar.”
- de Volkskrant

wo 14 dec / schouwburg odeon

Trijntje Oosterhuis
A Christmas Evening with
Trijntje
ma 12 dec / grote kerk

Een lang gekoesterde wens van Trijntje Oosterhuis
gaat in de donkere avonden voor kerst in vervulling.
Ze gaat op tournee langs theaters en kerken met
haar eigen vertolkingen van kerstsongs. “Het is
geweldig om in de Amerikaanse traditie, zoals
Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en
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Maar zes keer in Nederland te zien waarvan één
keer in Zwolle: The Good News Show van Lebbis.
“In de Good News Show zal ik de schoonheid van
het leven tonen door een bril die u nog nooit heeft
opgehad” aldus Hans Sibbel.

Bertolf
Bloedlijn
di 20 dec / schouwburg odeon

De kikkerprinses is een magisch, muzikaal sprookje
vol humor. Met behulp van o.a. een bolletje wol,
een dikke oma-beer en haar kleinkinderen, weet
het konijn de juiste prins voor de prinses te vinden.
Zo wordt de betovering verbroken... Arme tovenaar. Onderdeel van het Sprookjesfestival.
Er zijn nog meer nieuwe voorstellingen
tijdens het Sprookjesfestival! Kijk op
www.zwolsetheaters.nl/sprookjesfestival

januari
De eerste solovoorstelling van Bertolf waarin hij op
zoek gaat naar de invloed die de platenkast van zijn
ouders op hem heeft gehad. Een avondlang pluist
hij zijn muzikale stamboom uit. Hij legt zijn eigen
liedjes naast werk van grote namen als The Beatles
en Radiohead, en muziekstromingen als jazz en
bluegrass.

The Fair-Haired Boy 6+
Blue Dew
di 27 dec / schouwburg odeon

Over de Ierse jongen Rowan, de jongen met het
blonde haar, die de oude heuvel Tullaigh Ceilidh
ondanks waarschuwingen van de grote mensen
toch overgaat en terecht komt in een sprookjesachtig avontuur, vol muziek en vreemde ontmoetingen. Onderdeel van het Sprookjesfestival.

Ten Producties
Boys Don’t Cry
ma 9 jan / schouwburg odeon

Zwollenaren Jules van Rijn en Boudewijn Koops
vertellen een verhaal over vriendschap, identiteit,
geloof en kanker. Een op waarheid gebaseerd
verhaal.

Jens van Daele’s Burning
Bridges
Tierra
za 14 jan / schouwburg odeon

De Kikkerprinses 4+
vr 30 dec / schouwburg odeon

Tierra is een wervelstorm waarin dansers verdwalen en percussionisten opzwepende en gelaagde
composities ten gehore brengen.
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bijgeboekt
Tweede editie Nationaal
Theaterweekend
vr 20 - zo 22 jan

Op 20, 21 en 22 januari 2017 zal heel Nederland
weer een volledig weekend theater ademen.
Ook bij Zwolse theaters. Op dit moment zijn we
druk bezig met de programmering. Houd onze
website in de gaten!

ArtEZ
Station Piano Centraal
26 jan / schouwburg odeon

maart
80’s & 90’s Party
dance feest
za 11 mrt / schouwburg odeon

Meezingen met de Dolly Dots of de Spice Girls?
Eindelijk weer zo’n broek aan als M.C. Hammer?
Op 11 maart komt de 80’s & 90’s Party naar Zwolle
en mag het allemaal!

K’s Choice
Hedon en Zwolse theaters
presenteren: An evening with
K’s Choice
wo 15 mrt / theater de spiegel

De pianoafdelingen jazz & pop en klassieke muziek
van het ArtEZ Conservatorium in Zwolle, openen
hun symposium over de toekomst van de piano,
de pianist en de pianomuziek met dit veelzijdige
en verrassende concert in Schouwburg Odeon.
Centraal staat het instrument als ideaal transportmiddel voor vele soorten muziek!

Met de “Backpack Sessions” duiken broer en zus
Bettens in hun rijk gevulde “rugzak” van smaakmakende songs, oud en nieuw, aangevuld met
een aantal fraaie en verrassende covers.

februari
ArtEZ Symphonisch Orkest
Nederlands Blazers
Ensemble
Don Giovanni
zo 5 feb / schouwburg odeon

Tien blazers en drie zangers die samen de opera
Don Giovanni reduceren tot een opera die u bijna
mee kunt nemen in uw borstzak.
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ma 20 mrt / theater de spiegel

De musici van de toekomst, studenten van ArtEZ
Conservatorium, onderdeel van Artez Hogeschool,
laten je kennis maken met Spaanse melodieën,
opzwepende ritmes, zwoele nachten en romantische sferen. Laat je door het ArtEZ Symfonieorkest
onder leiding van dirigent Joost Smeets onderdompelen in de gepeperde smaken van Spanje en kom
volleerd, maar vooral geïnspireerd, thuis.

De Marathon
28 - 31 mrt / theater de spiegel

De populaire film De Marathon is nu ook als musical in het theater te zien! Met muziek van Thomas Acda en
spel van o.a. Kees Boot en John Buijsman.

Gerlof Meijer
Strafrecht? Levensecht! 2.0
do 30 mrt / schouwburg odeon

Advocaten deden het al, maar Meijer is de eerste
Nederlandse rechter die voor de tweede maal
– na zijn succesvolle try-out op 22 september jl in
een uitverkocht Schouwburg Odeon – zal trachten
de burger een inkijk te geven in de dilemma’s
waarmee de hedendaagse strafrechter worstelt.
Wat te doen in bijvoorbeeld een zaak waarin een
verdachte wordt verdacht van het plegen van ontucht, hij ontkent en het enige bewijsmateriaal een
betrouwbare aangifte van het meisje is?

april
Typhoon | laatste kaarten!
Moro Lobi
za 22 apr / schouwburg odeon

Na het overweldigende succes van Lobi da Basi
keert Typhoon terug naar de basis, daar waar de
liefde vandaan komt en waar hij meer liefde vindt.
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advertentie

I 2017
20 T/M 22 JANUAR

2e editie

Foto’s: Anko Stoffels, Joris van Bennekom, Levin de Boer, Bob Karman, Leo van Velzen

Voorstellingen
voor slechts

€10,Na het overweldigende succes van de 1e editie, vindt op 20, 21, 22 januari 2017 de 2e editie van het BankGiro
Loterij Theaterweekend plaats in meer dan 50 theaters door heel Nederland. Tijdens het BankGiro Loterij
Theaterweekend zijn er naast aansprekende voorstellingen ook rondleidingen door het theater, ontmoetingen
met acteurs, speciale workshops en nog veel meer! Een weekend om niet te missen! Houd de website in de
gaten voor de programmering of beter nog: meld u aan voor de mailinglist op:

nationaaltheaterweekend.nl
Theaterweekend_advertentie_210x297mm_def.indd 1
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Hé student!
Avondje uit?
Voor een
tientje zit
jij in de zaal!
Zwolse theaters 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 via de website, bij de Kassa in Café
Foyé (Blijmarkt 25) of via 0900-1435 (€0,45 / minuut).
• Bij de reservering worden je gegevens opgenomen
in ons CRM systeem.
• Een collegekaart en een legitimatiebewijs zijn verplicht
bij reservering aan de kassa én bij toegang naar de zaal.
• Deze regeling geldt voor studenten van Deltion College,
Landstede, Cibap, AOC De Groene Welle en
Hogeschool Windesheim.
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Dames en Heren...
Jongens en Meisjes...
Hooggeëerd Publiek...
Uw aandacht graag voor...

Piep!
Piep?
Een muis in het theater?
In oude huizen kom je ze tegen.
En bij de bakker. In oude fabrieken. Op boerderijen en soms ook op school.
En ook bij Zwolse theaters.
’s Nachts als alle toneelspelers en muzikanten naar huis zijn, rennen ze over het toneel.
En door de orkestbak. Soms ook tussen de stoelen in de zaal.
Ze spelen verstoppertje. Of juist krijgertje. Of wandelen gewoon een beetje deftig door de foyer.
Maar sinds kort hebben we een echte theaterliefhebber.
Laatst deed één van onze theatertechnici het licht uit, en net voor hij de deur achter zich dicht
wilde trekken hoorde hij een heel klein piepachtig stemmetje:
‘TO BE OR NOT TO BE THAT IS THE QUESTION!’
Toen hij het licht weer aan deed, zag hij daar midden op het podium, met een zwaard in zijn hand, als een
echte Prins van Denemarken, een piepkleine muis toneel spelen. Die ging zo in zijn rol op, dat hij niet eens
door had dat het licht weer aan ging en er naar hem werd gekeken.
Met tranen in zijn ogen en bravo roepend, applaudisseerde de theatertechnicus voor de kleine muis.
Die op zijn beurt weer voor het publiek boog.
Muizen zat bij Zwolse theaters. Maar dit is een heel bijzondere muis.
Hij heeft hele grote oren en vaak een T-shirt aan. Hij is heel erg nieuwsgierig en kan ook heel spitsvondig
zijn. Op zijn korte pootjes rent hij door het hele theater, want alles wil hij er van weten. Luistert stiekem aan
de deur naar de opgewonden toneelspelers in de kleedkamer, die voor de voorstelling toch best een beetje
zenuwachtig zijn. Achter het toneelgordijn hoort hij de kinderen in de zaal enthousiast reageren bij een
jeugdvoorstelling. En soms helpt hij een handje (pootje?) mee als er een decorwisseling is.

Vaak jagen we de muizen in het theater weg. Als ze weer eens van de suiker gesnoept hebben.
Of aan de kabels van de microfoon hebben geknaagd.
Maar deze muis mag blijven!
Je zult hem dus wel vaker tegen komen. Zoals hier op deze bladzijde.
Maar ook als je weer naar het theater komt om een jeugdvoorstelling te bezoeken.
Binnenkort, in december, zal hij er ook wel zijn tijdens het Sprookjesfestival. Misschien houdt hij ook wel van
schaatsen, en staat ie straks op het ijs bij De Notenkraker. En dansen schijnt ie ook te kunnen, dus draait hij
straks misschien wel pirouettes in zijn tutu op het toneel.
We zeggen de hele tijd wel ‘hem’, en ‘zijn’, maar het zou best wel eens ‘zij’ en ‘haar’ kunnen zijn. Want zo
goed hebben we de muis nog niet leren kennen, en weten dus niet of het een meisje of een jongen is.
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Hoe die heet?
Daar vraag je me wat?
Ik zou het je echt niet kunnen vertellen.
Maar misschien weet jij het wel.
Laat het ons weten!
Stuur zijn of haar naam met een leuk verhaal naar muis@zwolsetheaters.nl
Of maak een tekening, een schilderij of een gedichtje, het is tenslotte december.
Stuur het op naar Zwolse theaters of breng het langs als je toch naar het Sprookjesfestival komt.
Maar doe het in ieder geval voor 7 januari.
Maar hé, houdt het wel een beetje geheim. Niet door vertellen.
Want we willen onze kleine theaterliefhebber een beetje verrassen.
Dat wij straks samen met jou zijn/haar naam bekend maken.
Wat zal ie opkijken.
En voor jou is er dan natuurlijk ook een leuke prijs.
Doen hoor!
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advertentie

DE LANKMOEDIGEN
TEKST & REGIE JOERI VOS
Do 15 december 2016

ONDERTUSSEN IN
CASABLANCA
TEKST & REGIE JEROEN DE MAN
Do 16 februari 2017

ON THE ROAD EEN MEEUW
TEKST HANNAH VAN WIERINGEN
REGIE MARCUS AZZINI
Wo 8 maart 2017
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TEKST ANTON TSJECHOV
REGIE MARCUS AZZINI
Wo 19 april 2017

Café Foyé - Schouwburg Odeon

Koperen Kees - Theater de Spiegel
27

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

programma

NDT 2 beeld - Symbolen / za 20 dec / theater de spiegel

december

do 01 dec
19.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€15,00

dans.
14+.

Revolt
Project Sally Maastricht
Alles lijkt mogelijk, in de wereld waarin we nu leven. Maar durven we
nog wel kwetsbaar te zijn, onszelf te blijven, onze diepste verlangens en
angsten te delen met anderen? Revolt is een stormachtige dansvoorstelling die gepaard gaat met hier en daar een verstilde hartenkreet.
Voor iedereen vanaf 14 jaar.
Choreografie: Stefan Ernst en Ronald Wintjens

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

ut
yo

schouwburg odeon
papenstraattheater

cabaret.

Ellen Dikker
Buitenspel
In haar vijfde soloshow Buitenspel vraagt Ellen Dikker zich af wanneer
je nou eigenlijk écht succesvol bent. En waarom lukt het niet altijd om
dit te zijn? Met haar geweldige typetjes, spitse humor en innemende
persoonlijkheid bouwt zij haar eigen universum. Voor ieder buitenbeentje
een verademing!

vr 02 + za 03 dec
20.00 uur

theater de spiegel

Mnozil Brass
YES YES YES
Voorgaand seizoen bleken ze een doorslaand
succes en ze zijn er eindelijk weer, de zeven mannen van Mnozil Brass! Een avond luisteren naar de
beste blaasmuziek, die vol humor wordt gebracht.
Een heerlijke show die bestaat uit muzikaal theater,
entertainment, comedy en cabaret. Slapstick meets
black humour. Hun improvisatietalent en simpelweg geweldige interactie op het podium laat u
naar adem snakken en zeer tevreden het theater
weer verlaten. Dit jaar alleen te zien in Heerlen en
in Zwolse theaters. Die kans mag u natuurlijk niet
missen. YES YES YES!
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vanaf
€15,00

tr

(€0,45 / minuut)

vr 02 dec
20.30 uur

vanaf
€22,50

muziek.

vr 02 dec
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

toneel.

vanaf
€12,00

jeugd & familie.
2+.

december

vanaf
€19,50

Sadettin Kirmiziyüz
De Vader, De Zoon en het
Heilige Feest
In 2010 maakte Sadettin Kirmiziyüz de grootste reis
uit zijn leven. Hij wilde de familietraditie voortzetten
en vertrok samen met zijn vader naar Mekka voor
de bedevaart, ook wel de Hadj. Met zijn vader als
voorganger in dit eeuwenoude ritueel, werd hij als
leerling ingewijd. Naar aanleiding van deze indringende reis maakte hij een voorstelling over vaders
en zonen, geloven en niet geloven, Abraham, Isaak,
Mohammed, God en Allah. Nu, zes jaar later, speelt
Sadettin Kirmiziyüz deze succesvolle en ontroerende voorstelling opnieuw.
Tekst, spel, concept: Sadettin Kırmızıyüz

za 03 dec
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Zachtjes gaan de paardenvoetjes
Ageeth de Haan
In een warme sfeer zingt Ageeth de Haan de allerleukste traditionele
en zelfgeschreven Sinterklaasliedjes. Tijdens deze voorstelling wordt ze
begeleid door Peer Thielen, op de akoestische gitaar. Samen zorgen zij
voor een optreden waarbij de kinderen ontspannen kunnen luisteren en
uit volle borst kunnen meezingen. Weer even terug naar het ouderwetse
Sinterklaasgevoel!

za 03 dec
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€12,50

muziek.

Maaike Ouboter
En hoe het dan ook weer dag wordt | reprise
Ze was ineens bekend met de enorme hit Dat Ik Je Mis. Hier ging natuurlijk heel wat aan vooraf. Maaike Ouboter vertelt en zingt over haar eigen
leven. Over de liefde, haar onhandigheid en dat eeuwig verwarde hoofd.
Maar toch vooral liedjes. Over al die dingen die je tot mens maken.
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zo 04 dec
16.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€20,00

muziek.

Margriet Sjoerdsma
Songs from Odelien
Margriet Sjoerdsma heeft Nederland veroverd met A Tribute to Eva
Cassidy. Nu keert ze terug naar haar eerste liefde: eigen liedjes maken.
Die liedjes kwamen tot leven in Odelien, een huisje in Noorwegen, weg
van de waan van alledag; de stress en chaos van het moderne leven.
Een intiem concert met topmuzikanten.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

wo 07 dec
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€12,50

toneel.

Hamlet
ZEP
Hamlet is het beroemde verhaal van Shakespeare over de prins die alles
op het spel zet om zijn vader te wreken. Regisseur Peter Pluymaekers
vertaalt Hamlet naar een hedendaagse Arabische setting. ZEP’s fysieke
speelstijl, gecombineerd met zang en spoken word, staan garant voor
een eigentijdse thriller vol humor en adrenaline.

wo 07 dec
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€19,50

muziek.

Marcel de Groot
#Held
Na 15 jaar gaat Marcel de Groot weer het theater in met een eigen
programma met gloednieuw repertoire, wat ouder werk en hier en
daar een ter zake doende cover. Het is tijd om zijn eigen held te zijn en
helemaal op zichzelf te staan. Een comeback om u tegen te zeggen.

do 08 dec
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€29,50

show.

Chippendales
Break The Rules 2016 Tour
Ook in 2016 komen de enige echte Chippendales uit Las Vegas naar
Zwolle met hun spannende maar chique act en een gloednieuw
programma. Verwacht een verleidelijke avond waarin de fantasieën
geprikkeld worden door de Amerikaanse spierbundels. Een echte Girls
Night Out!
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do 08 dec
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€22,50

muziektheater.
december

Orkater
Donna Donna
Ontroerend muziektheater met gitzwarte humor en meeslepende livemuziek o.l.v. Martin Fondse. Donna is amper twintig jaar oud, als haar
verloofde sneuvelt op missie in oorlogsgebied. Over troost in tijden
van rouw. Om Donna te redden moeten twee gezworen vijanden
(haar moeder en stiefmoeder) de handen ineenslaan. Orkater maakt
oorspronkelijk en origineel theater.

vr 09 dec
19.30 uur

theater de spiegel

dans.

vanaf
€24,50

Het Zwanenmeer
Charkov Staats Opera en Ballet Theater
De duizelingwekkende techniek, gekoppeld aan de dubbelrol Odette/
Odile, maakt dit ballet niet alleen tot een vuurproef voor iedere ballerina,
maar ook een bijzonder genot om naar te kijken. Het Zwanenmeer is
het romantische verhaal over de liefde tussen prins Siegfried en prinses
Odette, uitgevoerd door het Charkov Staats Opera en Ballet Theater.
Live begeleid door groot orkest.

vr 09 dec
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€12,50

toneel.

Hart tegen Hart
Richard Kemper, Rick Engelkes,
Peggy Vrijens e.a.
In de relatiecomedy Hart tegen Hart gaan Richard Kemper (Veldhuis
& Kemper) en Peggy Vrijens die confrontatie aan met Rick Engelkes en
Sandra Mattie (onder andere Divorce, de Fractie). Dat levert onverwacht
vileine gesprekken en ongemakkelijke situaties op.

vr 09 dec
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€19,50

cararet.

Murth Mossel
Voors en Tegens
Voors en tegens. Plussen en minnen. In de nieuwe avondvullende
theatervoorstelling van Murth Mossel (onder andere bekend van
Caribbean Combo en Comedytrain) wordt u meegenomen in de
afwegingen en keuzes van het leven. Scherpe observaties, persoonlijke
verhalen en uiteraard heel veel grappen.
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sirene sale

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Iedere eerste maandag van de maand één voorstelling
voor de helft van de prijs!
De eerste maandag van de maand, als de sirenes worden getest, biedt
Zwolse theaters 100 kaarten voor 1 voorstelling aan met 50% korting.
De voorstelling wordt bekend gemaakt via www.zwolsetheaters.nl/
sirenesale en onze social media kanalen.

@zwolsetheaters

za 10 dec
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

muziek.

vanaf
€12,50

The Bluebettes
Back to Mono
The Bluebettes (uit Zwolle!) brengen een sprankelende ode aan helden
als The Supremes, Dionne Warwick, Etta James, The Beatles en The
Monkees. Met een flinke dosis energie, muzikaliteit en humor voeren de
vijf topmuzikanten u terug naar de sixties, met een feest der herkenning
vol swingende dansnummers, zoete koortjes en scheurende gitaren.

zo 11 dec
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€12,00

jeugd & familie.
6+.

Klucht, een genante vertoning
BonteHond
Een kleuterklucht met 15 deuren en personages die de hele tijd stiekem
willen zoenen. De vijf acteurs worden continu verliefd. Ze liegen en
bedriegen totdat ze zelf niet meer weten op wie ze nou waren en
waarom. Een vrolijke, ouderwetse theatermiddag voor kinderen waarin
alle samenlevingsvormen zonder problemen de revue passeren.
Lachen geblazen! En veel “ieeeeeuw” momenten!
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zo 11 dec
16.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€12,50

muziek.
december

The BvR Flamenco Big Band
Jazz meets Flamenco
Cante (flamencozang), Spaanse gitaar, palmas
(handklap) en cajón, worden naar een hoger
plan getild door de kleurrijke orkestratie en het
dynamische bereik van de Big Band. Karakteristieke Flamenco harmonieën en ritmes vormen een
inspirerende basis voor improvisatie. Het flamenco
aspect van de big band is voor rekening van enkele
van de leidende figuren uit die scene, Maria Marin
en Pablo Martinez op cante/palmas, Edsart Udo
de Haes op Spaanse gitaar en Udo Demandt op
cajón en dat onder leiding van de Spaans-Nederlandse componist, arrangeur, dirigent en saxofonist
Bernard van Rossum.

ma 12 + di 13 + wo 14 dec
20.00 uur

theater de spiegel

€10,00

musical.

Copyright de Musical
Theater de Spiegel viert feest!
Theater de Spiegel bestaat tien jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Zwolse theaters aan de
Song & Dance Academie gevraagd een feestelijke
voorstelling te maken. Song & Dance presenteert
met trots Copyright de Musical! Onder leiding
van regisseur/schrijver William Spaaij presenteren
alle studenten van de Academie en de leerlingen
van de Vooropleiding deze sprankelende, jonge,
jubileumvoorstelling met een ‘twist’. De Song &
Dance Academie is de enige professionele allround
vakopleiding op het gebied van musicaltheater, in
Zwolle. Alle hoogtepunten uit bekende musicals
komen voorbij. Viert u dit feest samen met ons?
Regie en spel: Landstede MBO / Song & Dance Academie
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do 15 dec
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€12,50

toneel.

vanaf
€14,50

dans.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Toneelgroep Oostpool
De Lankmoedigen
Derde deel van het succesvolle drieluik Goede
Bedoelingen van Joeri Vos. Over de kwetsbare
mens die ondanks zijn vele gebreken en
onvermogen toch steeds probeert te redden
wat er te redden valt. De Lankmoedigen speelt
zich af rond het ziekenhuisbed van transgender
Hansje. Zij is in coma geslagen op een terrein van
hufterproofcontainers, een prestigeproject van de
gemeente. Terwijl Hansje vecht voor haar leven,
verandert het persoonlijke drama buiten het ziekenhuis in een media-rel. U kunt dit deel gerust zien
wanneer u het laatste deel gemist heeft!
Tekst & regie: Joeri Vos / Spel: Jacobien Elffers, Roland Haufe,
Ruta van Hoof, Noël S. Keulen, Ilke Paddenburg en Chiem Vreeken

vr 16 dec
19.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

DansClick
Korzo Producties
Ontdek én ontmoet de nieuwste generatie dansmakers! In de succesformule DansClick stellen zij zich in videoportretten aan u voor en na
afloop kunt u met de choreografen en dansers op het podium napraten.
Dit jaar presenteert Korzo drie makers die op indrukwekkende wijze
debuteerden: Dunja Jocic, Wubkje Kuindersma en Rutkay Özpinar.

vr 16 dec
21.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€12,50

muziek.

The Kik
Met de deur in huis
Met de deur in huis is een voorstelling waarin plaats is voor meer dan
alleen rock ‘n roll: tweestemmige inventies, de voorliefde voor de smartlap, aubades, satire en zelfs neder-skiffle passeren de revue. Naast veel
eigen werk van Rotterdams trots The Kik komen de meest uiteenlopende
inspiratiebronnen aan bod.
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za 17 dec
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€20,00

muziek.
december

Thomas Orkest
Legends of Soul
Een avond vol opzwepende
soul muziek. Geniet deze
avond van Nederlands’
bekende Lady of Soul,
samen met een swingend
gospelkoor en andere
bekende special guests.
Nummers van onder andere
Aretha Franklin, Earth
Wind & Fire, James Brown
en Otis Redding.
Muziek en artiesten zoals
u van het Thomas Orkest
gewend bent! Dat wordt
gegarandeerd swingen in
Theater de Spiegel!

za 17 dec
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€12,50

kamermuziek.

Lucas en Arthur Jussen
Schubert programma
‘Twee zielen, één gedachte’ schreef de Telegraaf
over het optreden van de twee broers Jussen.
Niet alleen als duo maar ook als solisten worden
Lucas en Arthur Jussen door pers en publiek
geprezen. Inmiddels gevormd tot allround musici
met concerten over de hele wereld blijven zij de
harten van het publiek veroveren. Voor Zwolle
stelden zij een gevarieerd programma samen
met als slotstuk de Sacre du Printemps van Igor
Stravinsky in de indrukwekkende versie voor
quatre mains. Een afsluiter om te beluisteren
vanaf het puntje van uw stoel.
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zo 18 dec

jeugd & familie.

schouwburg odeon

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

fe
s

Op 17 december is het 100 jaar geleden dat
Fiep Westerdorp werd geboren. In het feestelijke
herdenkingsjaar 2016 - 2017 vindt het Fieperdepiep Festival plaats, een vrolijke en sprankelende
theaterbelevenis rond het werk van Fiep Westendorp. Er zijn twee voorstellingen te zien in het
theater: Fiep Fiep vogeltje (2+) en Pim & Pom (3+).

tiv
al

Fieperdepiepfestival

Tijdens het Fieperdepiep Festival is de foyer
door De Taartrovers veranderd in een interactieve
theaterspeeltuin die de zintuigen prikkelt, het hart
van het festival. De kinderen kunnen heerlijk spelen
met wat ze hebben gezien en beleefd tijdens de
voorstellingen. De Fiepbus staat buiten klaar!
Beneden in de bus is er een doolhof. Op de bovenverdieping kunnen kinderen op de bankjes plaatsnemen om daar spelletjes te doen, te knutselen en
nog veel meer. De bus maakt 6 keer een
kort ritje door de stad.

zo 18 dec
10.00 uur + 11.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€12,00

jeugd & familie.
2+.

Fiep Fiep Vogeltje
Judith Sleddens
De bekende illustraties van Fiep Westendorp zijn de leidraad in deze
vrolijke, muzikale voorstelling over de reis van de licht hysterische paniekvogel, een leuk meisje en haar denkdbeeldige vriendje.

zo 18 dec
10.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€12,00

jeugd & familie.
3+.

Pim & Pom Fieperdepiep
Toren van Geluid
De poezen Pim & Pom zijn er maar druk mee, een feest geven omdat
ze jarig zijn. Kunnen ze dat wel? Wordt het niet een beestenbende?
Veel pakkende liedjes en fijne muziekjes, iedereen doet mee!
Gezellig toch?
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di 20 dec
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€17,50

dans.
december

Nederlands Danstheater 2
Symbolen

NDT 2 toont een programma van drie balletten geïnspireerd op de schilderkunst van Jheronimus Bosch
en zijn uitvoerig gebruik van symboliek. In dit programma krijgt opkomend choreograaf Jiří Pokorný de
kans nieuw werk te creëren. Als jonge choreograaf staat hij al bekend om het scheppen van omvangrijke
droomwerelden. Dan volgt Some Other Time (2014) van huischoreografen Sol León en Paul Lightfoot,
een ballet waarin zwarte decorstukken de illusie wekken over het podium te zweven. De avond wordt
afgesloten met Out of Breath (2002) van gastchoreograaf Johan Inger.
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zo 18 dec
diverse tijden

theater de spiegel

gratis

muziek.

Volkskerstsamenzang
10de Lustrum, speciale editie

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Voor de tiende keer vindt de traditionele Volkskerstsamenzang plaats. Het thema is dit jaar ‘Maria!’
Er werkt een groot projectkoor en strijkersorkest
onder leiding van dirigent Jenny van Ark mee.
Er worden traditionele en nieuwere Kerstliederen
gezongen, begeleid door het orgel. Dominee Hans
van Ark verzorgt een korte actuele overdenking.
Toneelspelers uit Elburg onder leiding van professionele regie spelen enkele scenes, waarbij
figuren uit het Kerstverhaal naar het heden worden
gehaald. Er wordt solo gezongen door Marleen en
Marieke Regterschot. Reservering is noodzakelijk,
maar de toegang is vrij. Er is een collecte middels
acceptgiro’s. Let op de nieuwe aanvangstijden:
zondag 18 december 15.30 en 19.45 uur (en
zaterdagavond 17 december om 19.30 uur in de
Fontein in Stadshagen).

Hé student!
Avondje stappen?
Begin in het theater,
voor een tientje zit
je in de zaal!
Bekijk de regeling op pagina 23
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wo 21 dec
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€12,50

toneel.
december

De Vader
Hans Croiset en Johanna ter Steege
Langzaam glijdt André (Hans Croiset) weg in een mistige wolk waarin
de wereld die hij eens zo goed kende, zich van hem vervreemdt.
Krampachtig probeert hij grip op zijn leven te krijgen. Dochter Anne
(Johanna ter Steege) probeert haar vader te helpen. Maar hoe help je
iemand die steeds meer wegraakt?

vr 23 dec
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€12,50

muziek.

Frommermann
FrommerKerst
De mannen van Frommermann nemen vocaal virtuoos, humoristisch en
vol charme het alom bekende kerstrepertoire onder handen. Van hemelse
melodieën tot onverslijtbare evergreens én natuurlijk ook die medley van
kersthits die u had gehoopt nooit meer te horen. Met z´n allen meezingen
is nóg leuker!

do 29 dec
19.30 uur

theater de spiegel
scania foyer

vanaf
€20,00

show.

Ouderwetse Gezelligheid
Laat u onderdompelen in een avond vol typische
meezingers, terugblikken op het afgelopen jaar,
hilarische momenten en bijzondere gasten.
Met Ouderwetse Gezelligheid het oude jaar uit en
2017 in! De ticketprijs is inclusief gezellige hapjes,
appelflappen, oliebollen en drankjes gedurende de
voorstelling.
Wilt u voor aanvang van de voorstelling genieten
van een diner bij Koperen Kees?
Dat kan, voor €45 heeft u kaarten voor de
voorstelling en geniet u van een 3-gangen diner.
Reserveer snel!
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notenkraker
on ice
betovert iedereen!

Met De Notenkraker brengt Zwolse theaters
een echte kerstklassieker. Op Kerstavond
krijgt Clara van haar peetvader, Drosselmeyer, een notenkrakerpop cadeau.
Wanneer zij slaapt en de klok 12 uur
slaat komt de pop in haar droom tot leven.
Hij verandert in een prins, en samen beleven
zij avonturen met de Muizenkoning, Sneeuwkoningin en Suikertaart-fee. Het ballet op
muziek van Tchaikovsky uit 1892 is nu in
een geheel nieuwe, spectaculaire bewerking
voor het eerst op het ijs te bewonderen!

tip!
Trek warme kleding aan als u de voorstelling bezoekt..
De eerste rijen stoelen krijgen een dekentje, maar u
kunt er altijd zelf één mee nemen!

speeldata:
van 23 tot en met 26 december.
Er zijn kaarten verkrijgbaar voor
maar liefst 7 voorstellingen!
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imperial Ice Stars
Van 23 tot en met 26 december schaatsen en dansen er dertig kunstijsschaatskampioenen op een
echte ijsvloer in Theater de Spiegel. Op spectaculaire wijze laten zij een prachtige show zien en
zwieren ze twee uur lang op de wereldberoemde klanken van Tchaikovsky. De dertig toppers van
Imperial Ice Stars brengen het verhaal in een groots decor, met kleurrijke projecties, weelderige
kostuums en spectaculaire special effects.

speciale effecten
Artistiek Directeur van The Imperial Ice Stars, Tony Mercer, vertelt: “De kunstvorm van ijsdans leent
zich prachtig voor de Notenkraker on Ice. Niet alleen het verhaal brengt enkele mooie romantische
“adagio’s” met lift ups en sprongen met zich mee, maar ook de exotische en diverse nationaliteiten
stellen ons in staat om gymnastiek, vliegwerk, acrobatiek en special effects op hoog niveau te
laten zien.” De Notenkraker on Ice heeft 122 verschillende lichtstanden, 19 vlieg-systemen,
111 volgspot-momenten en 23 special effects (zoals rook en sneeuw).

wist u dat…
De Imperial Ice Stars hebben inmiddels voor bijna drie miljoen mensen opgetreden, verdeeld over
vijf continenten. Ze reizen de hele wereld over en doen soms wel vier verschillende shows, in
vier weken, in vier verschillende landen. De Imperial Ice Stars is het enige schaatsgezelschap ter
wereld dat een theatrale award won. Daarnaast wonnen zij in 2007 de ‘Best Special Entertainment
Award’. En weet u, enkele van de Imperial Ice Stars staan al vanaf hun derde levensjaar op de
schaatsen. Er zijn al vijf stellen getrouwd die elkaar hebben ontmoet tijdens het toeren en er zijn
ook al drie ‘Ice Stars-baby’s’ geboren! Het, veelal Russisch gesproken, reisgezelschap traint en
repeteert minimaal 9 uur per dag, 6 dagen per week, 7 weken achter elkaar om de show helemaal
perfect te krijgen. En voor aanvang van elke voorstelling repeteren zij ook nog 3 uur.

ijsweetjes
Tijdens de productie wordt er 14 ton ijs gemaakt. Dat is ongeveer even zwaar als drie olifanten.
In één dag leggen dertig medewerkers in opgeteld 140 uur een perfecte ijsvloer neer. De productie
gebruikt 15 km buis onder de ijsvloer. In die buizen stroomt 2.500 liter antivries-spray. Dat is ongeveer net zoveel als waarmee je 100 autokoelsystemen kunt vullen. Daarmee wordt het ijs gekoeld
naar een temperatuur van -15˚C, dat is drie keer kouder dan een huishoud-vriezer. Maar om de
ijsvloer te perfectioneren wordt warm water gebruikt. Warm water bevriest namelijk sneller dan
koud water, dit wordt het Mpemba-effect genoemd.

kerstarrangement Notenkraker on ice
Maak de kerstbeleving compleet met een heerlijk diner bij Koperen Kees! Denk aan heerlijke
carpaccio, een hertenbiefragout en een feestelijk dessert van de ‘suikerboonfee’! Ook voor
de kinderen is er een speciaal buffet. Kijk voor meer informatie en prijzen op onze website.
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programmeur aan het woord

het Mirakel
van de Nieuwe
Muziek
Klassieke
muziek in een
hypermoderne
wereld
Deze serie
Het Mirakel van de
Nieuwe Muziek:
een must voor
iedere muziekliefhebber!
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De vraag stellen, is hem beantwoorden:
Kan vier eeuwen geleden gecomponeerde muziek nog steeds aansluiting vinden
bij de smaak van een huidig publiek en
een in hoog tempo veranderd aanbod
van nieuwe kunstvormen?
Programmeur Klassieke Muziek van Zwolse
theaters Iris Haeck is overduidelijk, en
antwoordt met een volmondig: JA!
Zwolse Theaters is ervan overtuigd dat kwaliteit,
vakmanschap en de esprit van klassiek muziek
opgewassen zijn tegen iedere dynamiek, mode,
hype en zelfs de waan van de dag. Waarom?
Omdat de kern van muziek, datgene wat mensen
al eeuwen beroert en naar de concertzalen brengt,
dezelfde blijft, trouw aan zichzelf en onverstoorbaar.
De blik is toekomstgericht, maar met respect
voor muzikale tradities. Daarmee kiezen we voor
concerten en presentatievormen die zich goed
voegen naar de tijdgeest van 2017. En daar
hoort ook het eigentijds repertoire prominent bij.
Want wat is een overzicht van klassieke muziek als
deze zich niet tot op de dag van vandaag voortzet
en voor het voetlicht wordt gebracht?
In een gloednieuwe serie van drie concerten presenteert Zwolse theaters de muziek van ónze tijd:
Het Mirakel van de Nieuwe Muziek in drie delen.

Nieuwe Muziek deel 1
Componist des Vaderlands
zo 15 jan / 15.00 uur / schouwburg odeon
Te gast is de eerste Componist des Vaderlands:
Willem Jeths: ‘…Ik geloof dat muziek als kunstvorm
een opening biedt die luisteraars net zo direct kan
raken als de kleuren in de beeldende kunst, zoals in
de schilderijen van Eugène Brands.’
Nieuwe muziek begint bij degene die het maakt.
Programmeur Klassieke Muziek Iris Haeck zal met
één van de grootste componisten van Nederland,
Wiilme Jeths, in gesprek gaan over zijn vak, zijn
muziek, de Tijdgeest en hoe je daar als componist
op reflecteert en op anticipeert. Geïllustreerd met
film- en geluidsfragmenten en natuurlijk live muziek.
Ook u, publiek, kunt vragen stellen.

Nieuwe Muziek deel 2
In Code
zo 19 feb / 20.15 uur / schouwburg odeon
Gwyneth Wentink (harp), Wouter Snoei (electronics) en Arnout Hulskamp (visuals) presenteren
de multimediashow In Code, het meesterwerk van
avant-garde componist Terry Riley. Als alchemisten
van de 21e eeuw vermengen zij muziek en kleur in
een duizelingwekkende show van klank en beeld.
Een sublieme versmelting van muzikaal vakmanschap en hightech mogelijkheden. Klassieke
muziek Anno 2017.

Nieuwe Muziek deel 3
Lecture-concert Ralph van
Raat, piano
zo 5 mrt / 15.00 uur / schouwburg odeon
Ralph van Raat, goeroe van de moderne muziek,
meesterpianist, musicoloog (en piloot) neemt ons
mee in de fascinerende wereld van de nieuwe
muziek. Als geen ander slaagt hij erin ons te overtuigen van de schoonheid en diversiteit van de
muziek uit onze eigen tijd. Zijn aanstekelijke
bevlogenheid en technisch meesterschap lossen
de grenzen tussen oud en nieuw op waardoor je als
luisteraar de gelegenheid krijgt je te identificeren
met de componisten van nu. In dit door Ralph
van Raat op maat gemaakte programma voor
Zwolse Theaters maken we een versnelde reis
door 100 jaar muziek met de razend moeilijke
maar hilarische Winnsboro Cotton Mill Blues als
voorlopig eindstation.

abonnement
boek dit mirakel en bezoek drie keer
Nieuwe Muziek voor maar €30!
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Sprookjesfestival 26 dec - 30 dec
Meer dan 20 voorstellingen in de kerstvakantie!

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Er was eens...
een weerwolf, een prinses, een kabouter, een tovenaar, een prins, een draak, een ...
Maar of ze ook lang en gelukkig leefden?
Alweer voor de negende keer komen ze tijdens het Sprookjesfestival in
de kerstvakantie bij Zwolse theaters tot leven.
Sprookjes zijn voor groot en klein, maar het gaat ook van groot naar klein.
Van grootse musicals zoals Pinokkio en Roodkapje, tot aan kleine intieme
voorstellingen zoals De Sprookjessprokkelaar en De Kikkerprinses.
Voor iedereen is er wel iets! Tussendoor kun je in de foyer van Schouwburg
Odeon lekker knutselen en spelen en wie weet ontmoet je zelfs jouw
favoriete sprookjeshelden. Maak van je kerstvakantie een vakantie om
nooit te vergeten!
En ja ze leefden nog lang. Maar gelukkig?

Een vrolijke en ontroerende voorstelling over luisteren naar je eigen ik en
over stil durven zijn, al is het maar voor
even. Goed luisteren doet Pinokkio
niet. Hij wil liever op avontuur, de
gekste dingen meemaken. De hele
wereld bij de neus nemen.

Op het eiland “Krijt” kennen de
mensen alleen zwart en wit. Ooit is
alle kleur uit hun leven verdwenen.
Dat was het werk van de vuurdraak,
maar niemand kent het waarom.

In het kille maanlicht veranderen zijn
handen in kleine klauwen, op zijn
hoofd groeien twee punt-oren en hij
krijgt een witte staart…
Dolfje is een weerwolf!
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kalender sprookjesfestival
ma 26 dec

Het meisje dat in de tafel verdween 6+

ma 26 dec

Dolfje Weerwolfje Kerst 6+ / Rick Engelkes Producties

di

27 dec

Dobbe en de draak 4+ / een prentenboek komt tot leven!

di

27 dec

De Efteling sprookjesmusical Pinokkio 4+

di

27 dec

The Fair-Haired boy 6+ | Blue Dew / Première

wo 28 dec

Jezus vierde zelf geen Kerst 6+ / Frank Groothof vertelt

wo 28 dec

De Sprookjessprokkelaar 6+

wo 28 dec

De Grieken remake 8+ / Duda Paiva

do 29 dec

Op avontuur in de klassieke muziek / De terugkeer van Peer Gynt - Grieg

do 29 dec

Pinokkio 5+ / Act2Act

do 29 dec

Roodkapje de Musical 4+ / Van Hoorne

vr

30 dec

De nieuwe kleren van de keizer 6+

vr

30 dec

De Kabouter van Rien Poortvliet 4+ / Theater Terra

vr

30 dec

De Drakentemmer 4+ / Valentijn Productiehuis

vr

30 dec

De Kikkerprinses 4+

Houd zwolsetheaters.nl/
sprookjesfestival in de
gaten voor het volledige
programma.
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programma

BarokOpera Amsterdam / wo 18 jan / schouwburg odeon

januari

di 03 jan
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 25,00

toneel.

vanaf
€ 12,00

jeugd & familie.
4+.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

La Musica 2 |
Theater Utrecht
Ariane Schluter en Peter Blok
Peter Blok en Ariane Schluter spelen een man
en vrouw die net hun echtscheidingspapieren
hebben getekend. Ze blikken terug op hun intense,
allesomvattende liefde die niet alleen absoluut is
maar ook beangstigend en bedreigend. De regie
van Thibaud Delpeut staat garant voor zwarte
humor en pittige confrontaties en in het vervolg
op één van zijn eerdere voorstellingen Crave
bewandelt hij opnieuw de weg naar een nieuwe
vorm van muziektheater.

wo 04 jan
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Sjaak en de bonenstaak
Theater de Winter
Hoera! Er is een prinsje geboren. De koningin is dolgelukkig maar
de koning niet: hun prinsje is namelijk best lelijk. Als door een vloek
verdwijnt het prinsje, mee met de wind. Met hulp van jongetje Sjaak
gaat de koningin op zoek. Zullen ze hem vinden?

do 05 jan
14.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,00

jeugd & familie.
4+.

De Kleine Sneeuwman
Een voorstelling om van te smelten
De kleine sneeuwman in de glazen bol voelt zich opgesloten en niet
gehoord. Hij is stiekem verliefd op het balletdanseresje aan de andere
kant van de kamer. Ze is zo onbereikbaar. Een engel geeft hem een
uurtje buiten de bol en niet langer – anders smelt hij. Wat doet de kleine
sneeuwman?
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do 05 jan
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 15,00

klassiek.

Orkest van het Oosten
Nieuwjaarsconcert

za 07 jan
19.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 17,50

januari

Ook in 2017 weer een traditioneel Nieuwjaarsconcert met een hoog Strauss-gehalte: prikkelende
polka’s en walsen om bij weg te dromen.
Verfijnd muzikaal vermaak van de familie Strauss,
met feestvreugde verhogende bijdragen van
tijdgenoten als Jacques Offenbach. Maak direct
één van de goede voornemens voor het nieuwe jaar
waar: bezoek vaker klassieke muziekconcerten!
Voor het Orkest staat Jan Willem de Vriend als
dirigent.

klassiek.

Slagerij van Kampen
LIP/STICK
Een fenomeen van wereldformaat: Slagerij van
Kampen. Voor deze voorstelling combineren ze
lippen en stokken met elkaar waardoor groot en
energiek gespeeld kan worden maar ook ragfijn en
verstillend. Het gezelschap reist samen met u van
Afrika tot New Orleans en van Latijns Amerika tot
Algerije. De overweldigende oerdrift van de drums,
de onmisbare toetsen, de swingende blazers én de
hartverwarmende energie van de bandleden staan
garant voor een live-ervaring die u niet wilt missen.
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zo 08 jan
14.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

jeugd & familie.
6+.

vanaf
€ 17,50

klassiek.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

De Geheimzinnige Grotten
van Grok M’Gar
Goochelverhaal van Hilbert
Geerling
Onderweg naar de wereldkampioenschappen
goochelen, gaat er van alles mis. De trein heeft
vertraging, de taxi krijgt een lekke band en als
verteller Hilbert Geerling het laatste stukje dan
maar lopend aflegt, rennend en struikelend door
de struiken en takken van een dicht bos, valt hij in
een put. Hij valt en valt en valt, dieper en dieper.
Als hij weer wakker wordt, blijkt hij te zijn beland
in de Geheimzinnige Grotten van Grok M’Gar.
En daar woont een apart volkje. Met de grote
koning Grok, die niet echt heel aardig en vrolijk is.
Met hem kun je beter geen ruzie krijgen! Maar…
Drie keer raden. Precies. Oeps.
Meervoudig goochelkampioen Hilbert leert
iedereen na afloop graag een trucje!

zo 08 jan
15.00 uur

theater de spiegel

Lions Nieuwjaarsconcert
Het traditionele nieuwjaarsconcert van de drie Zwolse
Lions Clubs
De drie Zwolse Lionsclubs organiseren hun traditionele Nieuwjaarsconcert. Inmiddels alweer voor
de 23e keer. Het concert wordt dit jaar verzorgd
door de ArtEZ Bigband en het ArtEZ Popkoor met
diverse instrumentale en vocale solisten onder
leiding van Tilmar Junius. Zoals ieder jaar komt de
opbrengst van de kaarten en van de advertenties
in het programmaboekje ten goede aan een goed
doel. Dit jaar zal het leeuwendeel van de opbrengst
gaan naar de stichting Care 4 Brittle Bones. Deze
stichting zet zich in om fondsen te werven voor
onderzoek naar de zeldzame broze botten ziekte
Osteogenesis Imperfecta (OI). Een klein deel van
de opbrengst gaat naar het Zwolse initiatief voor de
productie van een film over Thomas à Kempis.
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zo 08 jan
16.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

muziek.

Eric Vaarzon Morel
Lorca | Nachten in de tuinen van Granada
Meestergitarist Eric Vaarzon Morel komt samen met pianist Thomas
Beijer naar Schouwburg Odeon om een bijzondere ontmoeting tussen
de grootste dichter van Spanje Federico García Lorca en de beroemde
componist Manuel de Falla muzikaal te vertellen. Eigen composities
maar ook muziek van Manuel de Falla zijn deze middag te horen.
januari

ma 09 jan
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 15,00

toneel.

Boys dont cry | reprise
TEN Producties
Een Zwolse productie die inmiddels door het hele land te zien is en natuurlijk ook weer in Zwolle! Een coming of age verhaal over vriendschap,
identiteit, geloof en kanker.
“Een fantastische voorstelling, integer en vakkundig gemaakt,
zeer persoonlijk en direct, vol met emoties ‘waar je iets mee
moet’ en bijzonder goed gespeeld.” - De Theaterkrant

sirene sale
Iedere eerste maandag van de maand één voorstelling
voor de helft van de prijs!
De eerste maandag van de maand, als de sirenes worden getest, biedt
Zwolse theaters 100 kaarten voor 1 voorstelling aan met 50% korting.
De voorstelling wordt bekend gemaakt via www.zwolsetheaters.nl/
sirenesale en onze social media kanalen.

@zwolsetheaters
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di 10 jan
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 35,00

klassiek.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Zwolse theaters & Hedon presenteren:
Rufus Wainwright & Amsterdam Sinfonietta
Breder dan klassiek

Na de volledig uitverkochte zalen (met eerder o.a. Wende Snijders, De Dijk en Ludovico Einaudi) keert
Amsterdam Sinfonietta terug met wederom een érg bijzondere gast: niemand minder dan de AmerikaansCanadese Rufus Wainwright, één van de meest wereldvermaarde singersongwriters van deze tijd!
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wo 11 jan
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

cabaret.

Welkom bij de Fresku Show
Fresku
Fresku zit in een tweestrijd, een tweestrijd tussen een blank en een zwart
milieu. Als rapper zien we vooral zijn Antilliaanse kant, in de typetjes toont
hij plots zijn Brabantse humor. Een voorstelling over een innerlijke heilige
oorlog die wordt uitgevochten met humor en poëzie als wapens.
januari

do 12 jan
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 22,00

dans.

vanaf
€ 18,00

cabaret.

Isabelle Beernaert
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas is een remake van het eerder
veelgeprezen dansstuk met dezelfde titel. Een
dansverhaal, ondersteund met sfeervolle film en
projecties over de absolute hoogtepunten en diepste dalen van de menselijke emoties. Choreografe
Isabelle Beernaert, onder meer bekend als jurylid
bij So You Think You Can Dance, kan als geen
ander zo aangrijpend de liefde, passie maar ook de
vertwijfeling en verwarring verbeelden door middel
van temperamentvolle dans. Haar veelzijdigheid
laat dansers van verschillende stijlen schitteren
op muziek van Jacques Brel, Edith Piaf, Damien
Rice, Adele, Astor Piazolla, Erik Satie en Bach. We
nodigen u van harte uit om de dans te ontdekken,
te voelen, te beleven.

do 12 jan
20.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

1 Bloeiende Maagd speelt MINOUX
Minou Bosua
“Hoewel iedereen uiteindelijk op zijn stoel mag blijven zitten,
wordt publieksparticipatie hier effectief ingezet om een gevoel
van saamhorigheid te creëren.” - de Volkskrant
De eerste solovoorstelling van Minou Bosua laat weinig aan de verbeelding over. Minou Bosua gaat op zelfonderzoek uit, volgt u haar in haar
zoektocht?
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za 14 + zo 15 jan
diverse tijden

theater de spiegel

vanaf
€ 29,00

musical.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

A Chorus Line
17 dansers. 8 spotlights. 1 droom.

Een musicalklassieker met gedroomde hoofdrollen voor Edwin Jonker en Bettina Holwerda. Eindelijk komt
de klassieker weer naar Nederland, in een nieuwe variant! Musicalliefhebber? Dit wilt u niet missen!
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vr 13 jan
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

vanaf
€ 12,50

toneel.

Paul de Munnik
Nieuw
“Nederpop met veel gevoel dus, van allerlei
signaturen en genres en qua teksten van een
niveau waarvan menig Nederlandstalige collega alleen maar van kan dromen.” - De Telegraaf
januari

Paul de Munnik (voorheen Acda en de Munnik)
keert met zijn eerste soloalbum terug naar het
theater. Op Nieuw zijn 15 eigen nummers te horen
waarmee hij door het land toert. Paul de Munnik,
een gitaar, een piano en de nieuwe liedjes; klinkt
simpel maar belooft een avond te worden om nooit
te vergeten!

za 14 jan
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Indecent Proposal
Hoe ver ga jij voor een miljoen?
Een jong stel met geldproblemen krijgt een bizar voorstel van een
excentrieke miljardair. Het voorstel? Een nacht vol passie. De betaling?
‘Gewoon’ een miljoen. Een onvoorstelbaar dilemma. Wat de oplossing
voor hun geldproblemen lijkt, brengt veel meer teweeg dan ze ooit konden vermoeden. Met o.a. Matteo van der Grijn (Soldaat van Oranje).

zo 15 jan
14.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 10,00

jeugd & familie.
4+.

Mr. Mølsk
Etienne Borgers
Meneer Mølsk gebruikt z´n oren niet, omdat andere mensen, dieren en
de natuur hem niet interesseren. Tot hij het Museum van Geluiden
verstoort. Hij ontdekt een geheel nieuwe wereld! Door alleen maar zijn
oren te gebruiken en te volgen, maakt hij een wonderlijke reis. Meneer
Mølsk is een muzikale ode aan de verbeelding.
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zo 15 jan
15.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 15,00

kamermuziek.

vanaf
€ 12,50

kameropera.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Nieuwe Muziek deel 1 |
Componist des Vaderlands
Willem Jeths
In een gloednieuwe serie van drie concerten
presenteert Zwolse theaters de muziek van ónze
tijd. In deel I van Het mirakel van de moderne
muziek is Componist des Vaderlands Willem Jeths
onze gast. Hij komt vertellen over het ambacht
van het componeren en introduceert zijn muziek.
Muziekprogrammeur Iris Haeck zal met hem in
gesprek gaan over zijn vak, zijn muziek, de tijdgeest
en hoe je daar als componist op reflecteert en op
anticipeert. En misschien wel mede vorm aan geeft.
Geïllustreerd met film- en geluidsfragmenten en
natuurlijk live muziek, ook van tijdgenoten. En ook
u kunt vragen stellen..

wo 18 jan
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

BarokOpera Amsterdam
Acis & Galatea, Händels kleine
liefdesopera
Het verhaal van Acis, Galatea en Polyfemus lijkt
een rode draad te zijn geweest door het leven van
Händel: hij heeft dit werk zo’n zeventig keer zelf
laten uitvoeren.
Acis & Galatea is niet zomaar één van de vele
verhalen over een noodlottige liefde. Een beestachtig verliefde en jaloerse derde speelt de hoofdrol:
Polyfemus. Eigenlijk is hij het die de plot boven een
gewone liefdesgeschiedenis uittilt. Hij is de drijvende kracht achter het verhaal, met zijn onbehouwen
toenaderingspogingen, zijn jaloezie, en uiteindelijk
zijn ongelofelijke gewelddadigheid. Dit ongebruikelijke personage schept een geweldige spanning en
maakt het liefdesverhaal uniek.
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wo 18 jan
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 17,50

toneel.

Wart Kamps De Goede Richard III

januari

Wart Kamps geeft Shakespeares wreedaard
eerherstel! Duizenden acteurs kropen al in zijn
misvormde huid. De een met een wijnvlek, de ander
met een houten poot en altijd ontvouwt het verhaal
van Shakespeare zich op precies dezelfde manier:
Richard de kreupele psychopaat vermoordt zijn
complete familie om valselijk de troon van Engeland
te bestijgen. Vervolgens gaat hij als mismaakte en
moordzuchtige tiran de geschiedenis in. De Goede
Richard III is de eerste solovoorstelling van Wart
Kamps. Hij speelt die smadelijke geschiedvervalsing weg uit de boeken en laat eindelijk de echte
Richard zien.
“Aan Kamps de ondankbare taak om het
eerherstel in gang te zetten. Hij doet dat met
veel humor, vlugge scènes en smakelijke
verdachtmakingen.” - de Volkskrant

do 19 jan
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 15,00

cabaret.

Sara Kroos
Doorgefokt
“Kroos is weergaloos! Doorgefokt is zonder
meer een van haar allerbeste shows.
De geestigste in elk geval.’’
- Algemeen Dagblad
“Het ene moment is Kroos snoeihard en bot,
om het daarna te compenseren met warmte
en mededogen. Alles wordt geserveerd met
een verpletterende humor.”
- de Volkskrant
Doorgefokt is de nieuwe, hilarische voorstelling
van Sara Kroos, waarin ze het ene moment tot het
randje gaat of erover, en het andere moment weet
te ontroeren.
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do 19 jan
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 21,00

cabaret.

Mylou Frencken & Pieter
Tiddens
RouwRevue
RouwRevue is voor weduwen, weduwnaars,
wezen, halve wezen en toekomstig nabestaanden.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

“Het is een zeldzame ervaring als een
cabaretvoorstelling je langs alle emoties
leidt die je in een theater kunt hebben.
De schaterlach, de traan, de ontroering,
het gevoel een voyeur te zijn, afweer…
Lekker!” - Theaterkrant.nl

vr 20 jan
20.30 uur

lutherse kerk

Bach en Vivaldi, Bachs
Italiaanse voorbeelden
Benjamin Alard, klavecimbel |
Organisatie Oude Muziek
Benjamin Alard begon zijn carrière als wonderkind
en won de eerste prijs tijdens het prestigieuze
Musica Antiquaconcours in Brugge. Als organist
en klavecinist koestert hij een grote liefde voor
Bach. In dit concert speelt hij klavierbewerkingen
die Johann Sebastian Bach maakte van de op
dat moment razend populaire vioolconcerten van
Antonio Vivaldi. Bach maakte deze bewerkingen in
Weimar, waar hij in dienst van hertog Willem Ernst
veel kamermuziek componeerde. Vivaldi’s virtuoze
en opgewekte stijl viel toen én nu in de smaak.
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vanaf
€ 25,50

kamermuziek.

wo 25 jan
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 45,00

muziek.

vanaf
€ 17,50

dans.

Celebrating 100 years of
Frank Sinatra
Sinatra & Friends

wo 25 jan
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

januari

Frank Sinatra: de naam alleen al is legendarisch.
En die legende is nu 100 jaar oud. Om deze
mijlpaal te vieren, brengen Sinatra & Friends hulde
aan de VOICE en zijn muziek in een reeks van
weergaloze live concerten met in de hoofdrol Stephen Triffitt als Frank Sinatra, Mark Adams als Dean
Martin en George Daniel Long als Sammy Davis
Jr. Na succesvolle uitverkochte tours over de hele
wereld waar met diverse grote nationale artiesten
en wereldorkesten werd opgetreden, komt deze
weergaloze bijna 2 uur durende show nu voor een
zevental voorstellingen eindelijk naar Nederland!

Beyond Indifference
Tabea Martin
De Nederlands Zwitserse choreografe Tabea
Martin onderzoekt in haar werk altijd sociologische
thema’s. In de dansvoorstelling Beyond Indifference
gaat het over de perceptie van ‘de waarheid’.
Wat is geloofwaardig in een wereld die ons overstelpt met informatie waarvan we niet weten of die
betrouwbaar is? Wat doen we met de wetenschap
dat media en politiek ons voortdurend manipuleren? Vervallen we in nihilisme en onverschilligheid?
Of verzetten we ons en slaan we terug? Ten slotte
is manipulatie niets minder dan het creëren van
onvrijheid. Vijf vrouwelijke performers trekken
hiertegen ten strijde en vechten voor hun vrijheid.
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do 26 jan
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

cabaret.

Remco Veldhuis
Lang verhaal kort De Bijbel in twee uur

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

1744 bladzijden. Ja, we hebben het over de Bijbel.
Veldhuis brengt een ‘ongeautoriseerde’ samenvatting in 2 uur en vliegt op eigen, komische wijze
langs de hoogte- en dieptepunten. Een razende
rondleiding ver van de gebaande paden, door
een ‘gids’ die net zo twijfelt over de inhoud als jij.
Terwijl de klok onverbiddelijk doortikt komt hij
de mooiste maar ook de meest verschrikkelijke
verhalen tegen. En uiteindelijk zichzelf…
Ok, na Lang verhaal kort heeft u de bijbel wellicht
nog niet gelezen, maar kunt u ieder geval zeggen:
“Ik heb de voorstelling gezien!”

do 26 jan
20.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

ArtEZ
Station Piano Centraal
De piano is een instrument van contrasten: 88
toetsen van laag tot hoog en maar één type klank;
iedereen kan er heel makkelijk een geluid uit halen
maar muziek eruit halen vergt talent en toewijding;
de wereld lijkt vol te staan met piano’s maar er een
je in huis halen is bepaald geen garantie voor het
bespelen ervan. De pianoafdelingen jazz & pop en
klassieke muziek van het ArtEZ Conservatorium in
Zwolle openen hun symposium over de toekomst
van de piano, de pianist en de pianomuziek met het
veelzijdige en verrassende concert in Schouwburg
Odeon. Centraal staat het instrument als ideaal
transportmiddel voor vele soorten muziek: van
klassieke Schwung naar hippe Swing via allerlei
tussenliggende haltes.
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vanaf
€ 10,00

muziek.

vr 27 jan
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 19,00

muziek.

QUEEN I Want To Break Free
Somebody to Love

januari

De grootste theatershow ooit over het leven en werk van Freddie Mercury en Queen, met o.a. Timothy
Drake en Linda Kindesbergen. In een minutieus nagebouwd decor van de grote stadionconcerten komen
alle grote hits voorbij: “The bigger the better”!
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vr 27 jan
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

cabaret.

Eva Crutzen
Spiritus
Na haar geslaagde debuut Bankzitten wisten pers en publiek:
Eva Crutzen zou wel eens een hele grote kunnen worden. Met haar
nieuwe voorstelling maakt ze die belofte waar.
“Eva Crutzen brengt met Spiritus een extreem vlotte en geestige show die op alle fronten imponeert.” - De Volkskrant

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

za 28 jan
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 14,00

muziek.

vanaf
€ 12,50

muziek.

Theater van het sentiment
Het 20-jarig jubileum van het
KRO-NCRV programma
Het KRO-NCRV Radio2-programma ‘Theater van
het Sentiment’ viert haar 20-jarig jubileum als
avondvullend theatershow. Een groots feel good
feest en een trip down memory lane. Presentatoren Stefan Stasse, Marc Stakenburg en Jeanne
Kooijmans nemen u mee terug in de tijd met beeldfragmenten van grote en kleine gebeurtenissen,
mode, trends, humor, televisie, etc. Een voorstelling
boordevol muziek en de mooiste liedjes uit de jaren
zestig, zeventig en tachtig; de muziek van toen u
zestien was, vertolkt door een fantastische liveband
onder leiding van Bob Schimscheimer. Meezingen,
meepraten, meebeleven!

za 28 jan
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Dana Winner
Uit bewondering
Wie of wat bewonder je? Dana Winner kreeg deze vraag regelmatig,
in ruim 25 succesvolle jaren. Ze is een van de populairste zangeressen
uit Vlaanderen, beroemd in binnen- en buitenland. Ze heeft de muziek,
de mensen en de momenten die ze het meest bewondert op een rijtje
gezet en daar liedjes bij gekozen.
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zo 29 jan
16.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

I’m a Soulman
Michel Varenkamp, Ben van
Dungen e.a.

zo 29 jan
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

januari

Een authentieke en opzwepende soulshow
gebaseerd op het verhaal van het legendarische
platenlabel STAX. Waar onder andere Otis
Redding, Sam & Dave en Booker T. & the M.G.’s
wereldwijde furore maakten! Steffen Morrison
(bekend van TVOH) en Joy Wielkens (o.a.
The Buddy Holly Story) laten onder begeleiding
van de beste R&B band van Nederland de Soul
van de Sixties herleven met hits als Dock of the
Bay, Knock on Wood en natuurlijk I’m a Soulman.
Het is 1958 en Amerika wordt geteisterd door
rassenrellen als juist op dat moment een blanke
broer en zus besluiten om een platenlabel te
beginnen dat zich richt op zwarte artiesten. Op het
podium herrijst de wereldberoemde opnamestudio
van STAX.

kamermuziek.

New Masters on Tour
Een mooie muzikale reis
New Masters on Tour is méér dan een inspirerende
internationale concertserie, het is ook hét podium
voor de ontdekking van de namen van de toekomst.
Ook Zwolse theaters presenteert deze serie met
de meest veelbelovende solisten en ensembles van
dit moment. Dit keer: Violist Evgeny Sviridov en zijn
eveneens Russische begeleider Mane Davtyan en
de Amerikaanse pianist Alex Beyer. Sviridov brengt
u van Telemann via Beethoven naar de virtuositeit
van Paganini. Beyer reist van Beethovens variatiekunst naar Ravels La Valse in de oorspronkelijke
versie voor piano solo.
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Club Cele zet de stad in beweging
Club Cele is een dynamische ontmoetingsplek
voor verrassende verbindingen. Met een programmering van stadsgesprek tot theatercollege
en van politiek café tot vpro Tegenlicht meet-up
kunnen inwoners van de brede regio Zwolle er
wekelijks terecht om informatie en inspiratie te
halen én te brengen. Club Cele jaagt aan, zet de
stad in beweging en is het vertrekpunt van idee
naar realisatie. Succesvolle voorbeelden daarvan
zijn onder andere Waar wacht je op?!, Stränd,
De Architectuur Biënnale, de waterkansenkaart
Spoorcafé, de watertaxi en vele andere spin-offs.
Mooie samenwerkingen heeft Club Cele met
Zwols Architectuur Podium, Rabobank IJsseldelta,
Oost Best Food, Gemeente Zwolle, VPRO
Tegenlicht, Blauwvingerenergie, Artez Studium
Generale, De Nieuwe Hanze Unie, Cibap vakschool voor verbinding en vele andere partijen.
Gebruik Club Cele om je ideeën te realiseren!

Elke dinsdag: Club Cele in Café Foyé
1e dinsdag van de maand: Talk of the Town Zwolle
2e dinsdag van de maand: Stadscafé, de spontane stad i.s.m., zap
3e dinsdag van de maand: Café O2, zuurstof voor de geest
4e dinsdag van de maand: VPRO Tegenlicht Meet Up
Meld je aan via clubcele.nl. Toegang is gratis

Kijk voor de actuele programmering en informatie op www.clubcele.nl,
volg @ClubCele op Twitter en houd de Facebookpagina in de gaten.
Voor vragen, samenwerkingen of ideeën kun je mail naar
redactie@clubcele.nl
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advertentie

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.

ZWOLLE | APELDOORN | HEERENVEEN | ASSEN | GRONINGEN WWW.DOMMERHOLT.NL
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onbeperkt naar het theater met de theaterpas
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!

k,

ik,

suzanne

TM:

42157

ben
er weer!

suArt
zanne

TM:

4215 7

ben
er weer!

Goed om te weten:
• De theaterpas is op elk moment in het theaterseizoen te bestellen.
• De theaterpas wordt aangeschaft voor minimaal drie maanden.
• Betaling vindt plaats middels overschrijving of aan de kassa in één van de theaters.
• Reserveren kan vanaf een week voor aanvang van de voorstelling.
• De theaterpas is strikt persoonlijk.
• U kunt maximaal 1 kaart per voorstelling bestellen.
Meer weten of direct een theaterpas aanvragen?
Neem contact met ons op via 0900-1435 (€0,45/minuut)

sirene sale
Iedere eerste maandag van de maand één voorstelling
voor de helft van de prijs!
De eerste maandag van de maand, als de sirenes worden getest, biedt
Zwolse theaters 100 kaarten voor 1 voorstelling aan met 50% korting.
De voorstelling wordt bekend gemaakt via www.zwolsetheaters.nl/
sirenesale en onze social media kanalen.
@zwolsetheaters
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ambassadeurs van cultuur

Zwolse theaters. Recht in het hart.
De kracht van cultuur is ongekend. Op twee plekken midden in Zwolle is dat sterker voelbaar
dan waar ook. De historische Schouwburg Odeon en het grootse Theater de Spiegel laten
het cultuurhart van de stad en haar bewoners sneller kloppen. Als decor voor vermaak en als
podium voor creativiteit brengt Zwolse theaters mensen in beweging en zorgt voor verbinding.
Zwolse theaters raakt. Recht in het hart.
Ontmoeten, verbinden, inspireren
Cultuur zit in mensen, in de stad en in Zwolse theaters. Het is wat ons bindt, uitdaagt en inspireert. Met een gevarieerd aanbod aan theater en muziek geven wij cultuur de ruimte en dragen
haar verder uit in Zwolle en omstreken. We zien dat als onze rol en als ons doel. Daarom zijn we
naast theater ook een ontmoetingsplek. Voor bezoekers van de stad, voor toevallige passanten,
voor publiek en voor het bedrijfsleven. Voor iedereen.
Ambassadeur van cultuur
Net als vandaag willen we ook morgen cultuur blijven doorgeven. Dat doe je samen. Met mensen
en organisaties die cultuur net zo’n warm hart toedragen als wijzelf. Met u dus. Als sponsor van
Zwolse theaters wordt u vooral ambassadeur van cultuur. Daarmee geeft u buitengewone belevingen en onvergetelijke ervaringen door. Aan de lokale samenleving én aan uw bedrijf en de mensen
om u heen.
Verbind u als bedrijf aan Zwolse theaters!
Vanzelfsprekend krijgt u hier iets moois voor terug, want wie meehelpt aan het behoud van onze
theaters zien wij als een goede vriend. U draagt bij aan talentontwikkeling en educatie. U biedt uw
medewerkers de mogelijkheid tot cultuurparticipatie en uw bedrijf kan deelnemen aan het sociaal
maatschappelijk debat via Club Cele. De hoogstaande programmering en de unieke gebouwen
van Zwolse theaters bieden vele mogelijkheden om uw bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.
De Theater Club
De Theater Club is dé culturele ontmoetingsplek voor sponsoren van Zwolse theaters, met vier
keer per jaar inspirerende, verrassende en verbindende programma’s. Wanneer u sponsor wordt,
wordt u automatisch lid en uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Daarbij heeft u altijd de gelegenheid om twee gasten mee te nemen.
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Ontzettend blij zijn wij met onze sponsoren.
Stuk voor stuk bedrijven die betrokken zijn bij
Zwolse theaters. Bedankt voor jullie bijdrage:

Wilt u zich ook verbinden aan
Zwolse theaters?
Neem contact op met de afdeling
Sponsoring voor de mogelijkheden.
038 - 42 77 383
sponsoring@zwolsetheaters.nl
www.zwolsetheaters.nl/sponsoring

Foto: Rense Posthumus

Aberson BV
Arslan en Ter Wee Advocaten
De Graaf Muziek
De Graaf Van Vilsteren Makelaars
De Eenhoorn
De Jong en Laan
De Persgroep (De Stentor)
Djopzz
Dommerholt Advocaten
Fysiostad
Hemmink B.V.
Huboge/Huisman Bouw
Molecaten
Noordhuis thuis op kantoor
O. de Leeuw Holding
Oldenhof Kookkado
Rabobank IJsseldelta
Scania Production Zwolle
Tamek Accountants en Belastingadviseurs
Thais Restaurant Bai Yok
Tim Versteegh Architect
Van Lanschot
Veldhuis Adviesgroep
Vogellanden, Centrum voor Revalidatie
en Bijzondere Tandheelkunde
Waanders in de Broeren
Wecovi
Xcellent

programma

The Ruggeds - Adrenaline / wo 15 feb / theater de spiegel

februari

wo 01 feb
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

show.

vanaf
€ 27,50

muziek.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

FC De Rebellen
John de Wolf, Glenn Helder,
Marcel Meeuwis e.a.
Anekdotes uit de kleedkamer, persoonlijke verhalen
en hilarische ervaringen met coaches, tijdens FC
De Rebellen komen ze allemaal voorbij. Maar als
u naar de voorstelling gaat, is het niet een kwestie
van lekker achterover leunen: u wordt echt bij de
voorstelling betrokken. En bij een voorstelling die
veelal om voetbal draait, mag de verlenging niet
ontbreken. Met anekdotes, verhalen en ervaringen
van onder andere John de Wolf, Glenn Helder en
cabaretier Leo Alkemade.
“Meest wonderlijke artiesten van de theaterwereld” - Bert Dijkstra, de Telegraaf

wo 01 feb
20.15 uur

stadsgehoorzaal
Kampen

Ruth Jacott
Terug op de planken: Ruth Jacott. De theaterdiva gaat weer de theaters
in met haar nieuwe show. De belangrijkste ingrediënten? Mooie,
ontroerende maar ook opzwepende liedjes, haar live-band en natuurlijk
Ruth Jacott zelf. En ongetwijfeld komen ook haar grootste hits voorbij.
Zingt u mee met Leun op mij?

do 02 feb
20.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 15,00

carabet.

Funda Müjde
Funda draait door
Funda Müjde gaat de diepte in. Een voorstelling over de reis van haar
leven, over lopen en fietsen. bergen en dalen, doorgaan en stoppen.
Over familie en hypocrisie, zelfkennis, denken in mogelijkheden.
Haar directe manier van de dingen benaderen maakt u zeker aan het
lachen, maar laat ook iets achter om over na te denken.
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do 02 feb
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 14,50

show.

Wëreldbänd
SLAPSTICK

februari

In SLÄPSTICK brengt Wëreldbänd een ode aan
de middeleeuwse troubadour, maar ook aan de
Marx Brothers en de Zwitserse clown Grock en
wat te denken van Mini & Maxi? De muzikale
komiek wordt deze avond in het zonnetje gezet
door een grote verzameling muzikale en humoristische acts te vertonen. De Wëreldbänd laat
met behulp van een schier eindeloze voorraad
instrumenten virtuositeit zien en in komische
scènes met een bijzondere twist hun vakmanschap
op het gebied van humor. Op het puntje van uw
stoel, ogen wijd geopend en oren gespitst:
Wëreldbänd is in Zwolle!

Hé student!
Lekker lachen bij
Roué Verveer?
Voor een tientje zit
jij in de zaal!
Bekijk de regeling op pagina 23
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do 02 feb
20.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

toneel.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Jihad - de voorstelling

Jihad vertelt op lichtvoetige wijze het persoonlijke verhaal van drie jongens die worstelen met hun toekomst,
hun bestaansrecht, hun vriendschappen en hun geloof. Een voorstelling over radicalisme, vervreemding en
identiteit, waarbij u uitgedaagd wordt tot reflectie op én gesprek over dit gevoelige onderwerp.
“Een educatieve voorstelling om radicalisering onder jongeren te bestrijden; in mindere
handen zou het een preek zijn geworden, maar Daria Bukvić en drie bevlogen acteurs
maken er verrassend mooi theater van.” - 8weekly
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vr 03 + za 04 feb
20.00 uur

theater de spiegel

cabaret.

vanaf
€ 16,00

Philippe Geubels
Bedankt voor Alles
Door heel Nederland zijn de zalen voor Philippe Geubels binnen de
kortste keren straf uitverkocht. In zijn nieuwste show Bedankt voor Alles
laat Philippe Geubels kanten van zichzelf zien die u niet eerder zag,
onvermoede kunsten zelfs. Maar zoals het Philippe betaamt zult u de zaal
niet verlaten zonder buikpijn van het lachen!

vr 03 feb
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

show.

vanaf
€ 12,50

Percossa
The Real Deal
februari

Dat Percossa veel meer is dan Rebels of rhythm alleen, weet u vast al.
Maar wie gaan er schuil achter die energieke bonken met die gespierde
armen?
“Anderhalf uur lang bewijst Percossa dat slagwerk vooral ook
geestig kan zijn. Een verrukkelijke voorstelling.” - Algemeen Dagblad
za 04 + zo 05 feb
diverse tijden

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 12,00

jeugd & familie.
8+.

Het Wilde Westen van Calamity Jane
Theater Gnaffel
Zwols poppentheatergezelschap Theater Gnaffel speelt Het Wilde
Westen van Calamity Jane. Een verhaal over de beroemdste vrouw van
het Wilde Westen. Verschillende werelden en verschillende tijden komen
samen en verhalen over de vrouw die voor niemand bang was, vocht als
een man en dronk als een man. Maar is ze alleen die stoere vrouw of
schuilt er meer achter Calamity Jane?
zo 05 feb
16.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

opera.

Nederlands Blazers Ensemble
Don Giovanni, de Pocketopera
Het NBE flikt het weer: ze toveren één van de meest fascinerende
opera’s uit de muziekgeschiedenis om tot een opera op borstzakformaat.
Twaalf blazers en drie zangers reduceren Mozarts Don Giovanni tot de
kern: een flitsende opera met een lach en een traan, verkleedpartijen
gegarandeerd.

77

wo 08 feb
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 21,00

muziek.

The Analogues
The Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Een vertolking van het volledige album The Sgt.
Pepper Lonely Hearts Club Band door The
Analogues, maar het is meer dan een tribute.
Ze spelen het gehele album, van de eerste tot de
laatste noot, analoog en authentiek, met strijkers en
blazers en alle vintage instrumenten die The Beatles
gebruikten. Een ongeëvenaarde live beleving van
dit magistrale meesterwerk. Daarnaast doen
The Analogues een greep uit het rijke repertoire
van The Beatles. Met name nummers van de late
studio albums die The Beatles nooit live speelden.
Altijd op de typische Analogues manier: met
respect voor authenticiteit en aandacht voor de
kleinste nuance.
”The Analogues spelen the Beatles
onwaarschijnlijk goed” - Leo Blokhuis

do 09 feb
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

ICK Amsterdam | Paradiso
PARA | DISO revisited
Een dansvoorstelling met als décor een bijzonder,
architectonisch gebouw waarin zes performers
hun individuele weg naar het paradijs afleggen.
Ondertussen verleiden ze de andere dansers met
pakkende slogans en langzaamaan gaat u samen
met de performers mee naar een helder witte,
transparante wereld. Maar hoe blanco deze wereld
ook lijkt: het paradijs heeft vele gezichten en deze
zijn even mooi als afschrikwekkend.
Een herwerking van het internationaal succesvolle
dansstuk YOU PARA | DISO uit 2010.
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vanaf
€ 22,50

dans.

vr 10 + za 11 feb + za 22 apr
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.
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Typhoon
Moro Lobi

februari

Typhoon (Glenn de Randamie) keert na het succes van Lobi Da Basi (Liefde is de baas) in Moro Lobi
(Meer liefde) terug naar het moment waar het moment van inspiratie. Haast u voor de allerlaatste kaarten!
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za 11 feb
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 22,00

opera.

vanaf
€ 10,00

jeugd & familie.
4+.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Opera2Day
Dr. Miracle’s last illusion
Gaat u mee terug in de tijd naar 1900? De periode
waarin het leven kleur kreeg door sprankelend
variété en waar men een fascinatie kreeg voor het
leven? Voor deze opera heeft het gezelschap wat
in 2014 de ‘Opera van het jaar’ maakte zich laten
inspireren door het illusionisme. In deze magische
muziektheatervoorstelling volgt u illusionist Dr.
Miracle die na het overlijden van zijn assistente
niet meer weet waar hij het zoeken moet.
Een flamboyante en melancholische opera met
muziek van o.a. Bellini, Verdi en Wagner.
“Spectaculair” - de Volkskrant

zo 12 feb
14.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

Wat is er mis met mijn vis?
Theater KRIJT
Na de succesvolle voorstelling Nest komt Theater Krijt nu met de sfeervolle voorstelling Wat is er mis met mijn vis? Een mens komt terecht in
de wereld van de vissen, maar vissen en mensen begrijpen elkaar niet.
Ze gaan op zoek naar een woordeloze taal. Zo ontstaat een bijzondere
vriendschap.

zo 12 feb
14.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 15,00

jeugd & familie.
5+.

Dino Experience Liveshow
Een heuse dino in de Hemminkzaal van de schouwburg, dat past toch
niet? Echt wel! Kom het zelf zien tijdens de bijzondere Dino Experience.
Kijk in de ogen van een levensechte T-REX, ga terug in de tijd met Tatum
de Avonturier en ontmoet ranger Michel.
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zo 12 feb
16.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

theatercollege.

Silvester
Een kleine geschiedenis van
bijna alles
Lachend slimmer worden, wie wil dat nu niet?
Cabaretier Silvester Zwaneveld verhaalt aan de
hand van het populair wetenschappelijke boek
Een kleine geschiedenis van bijna alles over de
wonderen van de wereld en ja, daar behoort u
zelf ook toe. Onderwerpen als sterrenstelsels en
atomen komen voorbij maar ook Kelvin en Einstein
worden besproken. Een avond vol humoristische
wetenschap dus, voldoende om over na te praten
en: geschikt van 8 tot 88!
februari

di 14 feb
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 15,00

cabaret.

Roué Verveer
Op het laatste moment
Kritisch op de maatschappij maar altijd met een
knipoog: Roué Verveer toert door het hele land
met zijn zevende soloshow Op het laatste moment.
Verveer komt in zijn voorstelling met een schets van
het contrast tussen de Surinaamse en Nederlandse
cultuur, hij praat over de liefde, maar hij kan zich
ook opwinden over allerlei gebeurtenissen in zijn
privéleven. Driftig, enthousiast en charismatisch:
Roué Verveer mag u niet missen!
“Roué Verveers nieuwe show is levendig en
joviaal grappig.” - De Volkskrant
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Hé student! Naar The Kik voor
een tientje? Dat kan!
Bekijk de regeling op pagina 23

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

di 14 feb
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

cabaret.

Leon van der Zanden
Supergewoon
Leon van der Zanden op zijn scherpst! Origineel, kwetsbaar, fysiek
en met de authentieke publieksinteractie die we van hem kennen.
Maar inmiddels heeft hij de keuze gemaakt om van deze wereld de juiste
plek voor zijn kinderen te maken. Echter: niet zonder hilariteit en zeker
larger than life!

wo 15 feb
19.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€12,00

show.

The Ruggeds
Adrenaline
Een wereldberoemde breakdancegroep uit
Nederland. Over de hele wereld namen ze deel
aan prestigieuze toernooien, wonnen grote prijzen
en waren te zien in de videoclip van Justin Bieber.
Nog niet eerder waren ze te zien in de Nederlandse
theaters, maar nu zijn ze daar! Bent u klaar voor
breakdance op de vloer van uw theater?
Kom dan de mix tussen acrobatiek, ritme en
tomeloze energie bekijken en bereid u voor op
een flinke adrenalinekick!
“Kept topping their energy.” - New York Times

82

wo 15 feb
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

Joris Linssen & Caramba
SERENADE

do 16 feb
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

februari

De vijfde voorstelling van Joris Linssen & Caramba
SERENADE is een lofzang, een lofzang aan
het leven, de liefde en natuurlijk de muziek.
De voorstelling is geïnspireerd op het aloude
Mexicaanse gebruik om een orkestje in te huren
om je geliefde het hof te maken of je overleden
helden te eren. Om hier meer gevoel mee te
krijgen reisden Joris Linssen & Caramba op
Allerzielen langs belangrijke plekken van overleden
Nederlandse artiesten, om ze te eren. Maar ook
zongen ze menige serenade onder balkonnetjes.
De gezongen liederen komen tijdens deze
voorstelling samen in een hilarisch maar ook op
z’n tijd hartverscheurend concert.

theatercollege.

Komisch College
Met o.a. Dennis van der Geest
en Rob Urgert
Een college hoeft echt niet saai te zijn en dat
bewijzen Dennis van der Geest en Rob Urgert in
het Komisch College. Dit concept, bedacht door
Remco Veldhuis (Veldhuis&Kemper), leert u iets
zonder dat het saai wordt want herinneringen aan
de schoolbanken; daar wordt niet iedereen even
blij van toch? De gasten van deze avond lichten
allemaal een eigen onderwerp uit en is er iets
onduidelijk? Dan is er uiteraard ruimte voor vragen,
maar wel met mate hoor…
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do 16 feb
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Ondertussen in Casablanca
Het Nationale Toneel in
coproductie met Toneelgroep
Oostpool

Een liefdevolle en
humoristische ode
aan het ambacht
van toneelspelen.
Welkom in de paradoxale wereld van het geëngageerde theater! Regisseur Jeroen De Man, bekend
van onder andere De Warme Winkel en Artemis,
debuteert bij het Nationale Toneel met Ondertussen
in Casablanca. In deze liefdevolle, humoristische en
kritische ode aan het ambacht toneelspelen wordt
een wereldberoemd acteursechtpaar geïnterviewd.
Steeds nadrukkelijker rammelt de harde werkelijkheid aan de poorten. ‘De wereld brandt en wij
spelen toneel.’ Met Anniek Pheifer, Hans Dagelet,
Jacqueline Blom en een grote groep
jonge performers.
84

vanaf
€ 21,00

toneel.

De wereld
brandt en
wij spelen
toneel.
februari

Keimpe de Jong
Programmeur Zwolse theaters

5x top.
Een wereldcast met
ondermeer Anniek
Pfeiffer, Hans Dagelet.
Een regie van Jeroen
de Man van De Warme
Winkel, één van de aanvoerders van een nieuwe
generatie toneelmakers,
Een coproductie van
Het Nationale Toneel
en Oostpool.
Toptoneel op de vierkante meter, bij ons in
de Dommerholtzaal.
Met je neus er bovenop!
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vr 17 feb
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 12,50

show.

vanaf
€ 12,50

jeugd & familie.
2+.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Opvliegers 2 in de sneeuw
Nederlands´ leukste
vriendinnen-comedy krijgt
een vervolg!
De Opvliegers zijn terug, reist u met ze mee naar
de besneeuwde bergen? Opvliegers 2 is een
geheel nieuw avontuur van de leukste vriendinnenclub van Nederland op een vakantie vol sneeuw,
skipassen en skilessen, knappe skileraren, heftige
après-ski sessies, stoeltjesliften, gejodel en
natuurlijk ook alle overgangsproblemen waar de
vriendinnen mee te kampen hebben. Opvliegers
van Rick Engelkes Producties bleek de verrassing van theaterseizoen 2015/2016. Net als het
eerste deel wordt deze echte vriendinnencomedy
gespeeld door Antje Monteiro, Anne-Mieke Ruyten,
Hymke de Vries en Anousha Nzume.

za 18 feb
14.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Peppa Pig
De Grote Plons!
Peppa Pig is een vrolijk varkentje dat houdt van
spelletjes spelen en heerlijk plonzen in de modder.
Ze is dagelijks te zien op TV bij Nickelodeon en
nu dus ook in het theater met haar eigen familiemusical. In De Grote Plons! beleven Peppa en
haar vriendjes de vrolijkste avonturen. Het heeft
geregend en overal liggen grote modderplassen.
Laat dat nou precies zijn waar varkentjes van
houden. De superschattige handpoppen, kleurrijke decors en gezellige meezingliedjes maken
de voorstelling tot één groot feest voor iedereen
vanaf 2 jaar. Na de voorstelling komt Peppa
natuurlijk nog naar de foyer voor een foto.
Dus pak je laarzen en maak samen met Peppa
een Grote Plons!

86

za 18 feb
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 22,50

dans.

Nederlandse Dansdagen on Tour
Up Stage Right

februari

Een stukje Nederlandse Dansdagen in Zwolle. Tijdens de festivalavond Up Stage Right worden verrassende
plekken in alle hoeken en gaten van het theater benut voor verschillende voorstellingen, groot en kleiner.
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zo 19 feb
14.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 8,50

jeugd & familie.
8+.

Op avontuur in de klassieke muziek
Een spannende tocht door de Alpen R. Strauss
Meesterverteller Rudolf Nammensma laat kinderen kennis maken met
klassieke muziek. Hij vertelt spannende en aansprekende verhalen zodat
de wereld áchter de muziek tot leven komt. Vandaag neemt hij ze mee op
reis door de bergen met De Alpensymfonie van Richard Strauss.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

zo 19 feb
16.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 27,50

muziek.

vanaf
€ 12,50

kamermuziek.

Jazz & Wine met Joyce
Stevens
Een proefvoorstelling voor
levensgenieters
Geniet u ook zo van een glaasje wijn met de
klanken van jazz op de achtergrond? En bent u
daarnaast altijd in voor een bezoek aan het theater?
Maak dan tijdens Jazz & Wine van de gelegenheid
gebruik om het theater om te toveren tot uw huiskamer en te genieten van wijn in combinatie met
verhalen over die wijn onder begeleiding van jazz.
U geniet dus niet alleen van de wijnen, u steekt er
ook iets over op!

zo 19 feb
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Nieuwe Muziek deel 2 | In Code
Gwyneth Wentink, Wouter Snoei, Arnout
Hulstkamp
Tijd voor deel 2 van Het Mirakel van de moderne muziek. Een audiovisuele performance van Terry Riley’s ‘In C’ met o.a. harp, elektronica en
visuals. Al uw zintuigen worden geactiveerd tijdens deze voorstelling!
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wo 22 feb
diverse tijden

theater de spiegel

vanaf
€ 12,50

jeugd & familie.
3+.

André het Astronautje
Voor alle ruimtereizigers
vanaf 3 jaar
Ruimtereizigers vanaf 3 jaar: tijd om terug te keren
naar de aarde en wel voor de voorstelling André
het Astronautje! Toen André Kuipers voor de
tweede keer op reis ging schreef hij voor zijn
kinderen: André het Astronautje. Dit verhaal
werd als boek uitgebracht en nu is er een familievoorstelling van gemaakt, met liedjes van Claudia
de Breij. Dromers, denkers, doeners: alle kinderen
zijn welkom. Altijd al eens een ruimtevlucht willen
maken? Ga met André het Astronautje mee op
ontdekkingsreis!
februari

do 23 feb
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 12,50

muziek.

O’G3NE
Three times a lady
Drie getalenteerde zussen op één podium dat is:
O’G3NE. Lisa, Amy en Shelley wonnen in 2014
als eerste groep ter wereld The Voice of Holland.
Sinds hun deelname aan de razend populaire show
schrijven de muzikale zusjes hit na hit op hun naam.
Bij het programma ‘Beste Zangers’ laat O’G3NE
Nederland opnieuw versteld staan van hun
kwaliteiten. En nu start een nieuw avontuur in het
theater. Onder begeleiding van een live band neemt
het trio het publiek mee op een on-Nederlandse reis
vol unieke meerstemmige zang waarin
prachtige ballads en uptempo nummers in een
speciaal O’G3NE-jasje gestoken zijn.
Natuurlijk zullen hun eigen hitsingles niet ontbreken.
Wegens succes verplaatst naar Theater de Spiegel.
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vr 24 feb
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 19,50

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Scapino Ballet Rotterdam
PABLO

PABLO is een enerverend spektakelstuk met dans, theater en orkest over het leven van Pablo Picasso
en zijn onsterfelijke kunst. Een prachtige samenwerking tussen het live spelende 24-koppige Sinfonia
Rotterdam en het Scapino Ballet Rotterdam.
90

dans.

za 25 feb
15.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 18,50

jeugd & familie.
8+.

Checkpoint
Voor iedereen die dol is op proefjes, uitdagingen
en gekke tests is Checkpoint nu in het theater te
zien! Gelukkig is de voorstelling niet alleen gericht
op kijken en leren maar ook juist op doen.
Altijd al eens met klittenband aan een muur vast
willen zitten? Of willen lopen over water?
Tijdens de Checkpoint Theatershow kan het
allemaal. Geen enkele proef is te gek, eng of
moeilijk. Samen met de presentator en het
testteam worden de test uitgevoerd. Kan het
echt?! Check!

februari

zo 26 feb
14.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 12,00

jeugd & familie.
4+.

Dit is geen droom
Unieke Zaken
In Dit is geen droom komt een mix van objecttheater, mime, goocheltrucs, humor en muziek
samen en komen de schilderijen van René Magritte
tot leven. Drie figuren stappen uit hun schilderijen
en gaan op pad naar een wereld waarin niets is wat
het lijkt…

‘Wat een visuele, humoristische trip
bezorgen jullie het publiek.’
‘Ik vond het grappig. Ik vond het raar.
Ik vond het heel speciaal.’
‘Eigenwijs, rebels, geniaal vermaak!’
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di 28 feb - zo 05 mrt
diverse tijden

theater de spiegel

vanaf
€ 31,50

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Hair
Let the sunshine in!

“Klassiekers als Aquarius, I got life en Let the Sunshine in worden
door het ensemble met verve vertolkt: swingend en met die gekte
die deze periode typeert. Daarbij is Hair een tijdsdocument dat het
waard is gezien, maar bovenal gehoord te worden.”
- Algemeen Dagblad
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musical.

februari

William Spaaij
is na zijn rol
in De Tweeling
terug in Hair!
Samen met o.a. Anouk Maas
en Tommie Christiaan laten
zij de zon schijnen!

Foto: Jan Jelle de Boer

De legendarische musical Hair heeft in de nieuwe
uitvoering nog niets aan energie en zeggingskracht
verloren. De nieuwe HAIR is rauw, direct maar
ook ontroerend en liefdevol. Een bom energie
met de onsterfelijke songs ‘Let The Sunshine In‘,
‘Aquarius‘ en ‘I Got Life‘... Het verhaal over een
vriendengroep, tegen de dreigende achtergrond
van een oorlog, blijkt nog steeds actueel en de
boodschap die de vrienden willen overbrengen
is liefde en verdraagzaamheid. Ieder mens moet
zichzelf kunnen zijn. Iedereen verdient een plekje
op deze aarde. HAIR is een hoopvol tegenwicht
in onze wereld vol conflict, grofheid en cynisme.
Deze musical is de must see van dit voorjaar!

‘Raffaëla heeft ons bij
de audities werkelijk weggeblazen”, zegt producent
Albert Verlinde, “Zij heeft
precies die energie die we
zoeken voor deze productie en dat natuurlijk in
combinatie met een fantastische stem. Ik ben trots
dat zij dit avontuur met ons
wil aangaan.’
93

dans
Wij vroegen dansprogrammeur Stella van Leeuwen om drie
voorstellingen uit te lichten. Ze koos voor drie voorstellingen
die volgens haar keihard een groot publiek verdienen.
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Tip voor de avontuurlijke bezoeker
Tabea Martin | Beyond Indifference, woensdag 25 januari, Schouwburg Odeon
‘Ook als programmeur moet je jezelf soms verrassen met iemand die je niet kent maar waar je veel
over hebt gehoord! Tabea werkt zowel in Zwitserland als in Nederland omdat ze haar opleiding
genoot in Amsterdam en Rotterdam. Ze heeft vele nominaties gekregen voor jong talent en bouwt
gestaag aan een Europese carrière in de dans. Zowel haar beeldtaal als de vragen die ze zichzelf
stelt over het leven, maken mij nieuwsgierig. Dit keer stelt ze de vraag wat waarheid is in een tijd
waarin we allemaal weten dat de waarheid gemanipuleerd wordt door media, politiek en de macht
van het geld. Hoe gaan wij daarmee om? Maakt het ons onverschillig en/of zoeken we binnen dat
gegeven naar onze vrijheid?’

Tip voor de ervaren bezoeker
The dog days are over | Jan Martens, donderdag 16 maart, Schouwburg Odeon
‘Dit stuk had 3 jaar geleden al in Zwolle moeten staan maar toert gelukkig nog steeds en de
voorstelling reist inmiddels met groot succes door heel Europa. De relatief jonge, van oorsprong
Belgische choreograaf Jan Martens, laat zijn 8 dansers/bewegers een ongelooflijke prestatie
neerzetten die je de adem letterlijk beneemt en speelt in de voorstelling met de fitnesscultuur en
de wiskundigheid, de geometrie van wat dans ook is. Daarmee laat hij ook zien hoe superficial
onze samenleving dreigt te worden door de neiging om ons zelf steeds verder uit te putten in
zogenaamde goals. De maskers die afvallen tijdens zo’n uitputtingsslag is tegelijkertijd ontroerend
en levensecht.’

Tip voor de nieuwe bezoeker
PARA|DISO revisited | ICK Amsterdam, donderdag 9 februari, Schouwburg Odeon
‘ICK bestaat uit de choreografen Pieter Scholten en danser/choreograaf Emio Greco. Dit duo
maakte furore in de jaren negentig en zorgde binnen het klassiek ballet en de moderne danswereld in Nederland voor een nieuwe wind die vooral in het buitenland niet onopgemerkt bleef.
Ze leiden nu naast hun gezelschap in Amsterdam, het grote prestigieuze gezelschap Ballet de
Marseille in Frankrijk. Para|Diso revisted is een herneming uit 2010 en is het afsluitende deel van
een dansvierluik dat is geïnspireerd op Dante Alighieri’s La Divina Commedia. Het paradijs heeft
vele gezichten maar u zult hoe dan ook getroffen worden door een oogverblindende schoonheid.
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In 1984 maakte Nederland kennis met Danny
de Munk, die door zijn rol als Ciske in de
film Ciske de Rat de harten van het Nederlandse publiek stal. Ruim twee miljoen mensen zagen de film en na dit overweldigende
succes volgende in 2007 een succesvolle
musicalbewerking. Ruim 2,5 jaar toerde Ciske de Rat de Musical door Nederland, waar
de productie door zowel pers en publiek
warm onthaald werd en bovendien beloond
werd met maar liefst zeven Musical Awards.
En nu is de musical terug: volledig vernieuwd én
met Danny de Munk in de hoofdrol. Nog één keer
zal hij in de huid van Ciske de Rat kruipen en zal
hij afscheid nemen van de rol van zijn leven.
Uiteraard zal de klassieker ‘Ik Voel Me Zo Verdomd
Alleen’ niet ontbreken!

96

Het verhaal
Ciske de Rat vertelt het verhaal van het Amsterdamse straatschoffie Ciske. Zijn vader (Bas Keijzer)
werkt op zee en zijn moeder (Ellen Evers) laat
Ciske ’s avonds werken in een café. Wanneer zijn
vader onverwachts de liefde vindt bij Tante Jans
(Brigitte Nijman) lijkt Ciske eindelijk een moederfiguur in zijn leven te krijgen. Maar dan slaat het
noodlot toe. Als Ciske’s beste vriend overlijdt en
zijn moeder dat belachelijk maakt, brengt Ciske
haar in een vlaag van woede om het leven.
Als volwassen man moet Cis leren te leven met die
schuld en een manier vinden om een tweede kans
in het leven te krijgen. Zal hij ooit de liefde vinden?
Het verhaal van de musical is gebaseerd op de
complete trilogie van Piet Bakker en omvat - in een
bewerking van André Breedland en Maurice

Danny
de Munk
neemt
afscheid
van Ciske
Mis deze tijdloze
en ontroerende
oer-Hollandse musical
Ciske de Rat niet!
Wijnen - ook periodes uit de boeken Ciske Groeit
Op en Cis De Man. Henny Vrienten componeerde
de meeslepende muziek en André Breedland
schreef het script. Paul Eenens, eerder verantwoordelijk voor de oorspronkelijke productie, ontwikkelt
een geheel nieuwe regie. Voor de eveneens nieuwe
choreografie tekent Daan Wijnands.

“Dit is een van de beste musicals die ooit
in Nederland werden gemaakt.” - NRC
“Een gedreven en emotionele musical die
het verdient om door veel mensen gezien
te worden.” - Musicalsites.nl

Vanaf dinsdag 9 mei tot en met zondag
14 mei is Ciske de Rat te zien in Theater
de Spiegel. Bestel uw kaarten via
www.zwolsetheaters.nl of via 0900-1435
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programma

Conny Janssen Danst - HOME / vr 10 mrt / theater de spiegel

maart

wo 01 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

toneel.

vanaf
€ 17,50

SONTAG - een lesbisch sprookje
over fotografie en dood
Frascati Producties | Naomi Velissariou
Over het leven en werk van één van de belangrijkste filosofen en
schrijvers van de 20e eeuw: Susan Sontag.
“In kleine observaties en mooie zinnetjes ontrolt zich een
blauwdruk van dolende twintigers.” - de Volkskrant

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

wo 01 + do 02 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

cabaret.

Marc de Hond
Wie bang is, krijgt ook klappen
Het leven van Marc de Hond werd overheerst door angsten. Totdat alles
waar hij bang voor was hem overkwam: zijn internetmiljoenen verdampten, zijn geliefde grootouders stierven en hij kreeg een dwarslaesie.
Een inspirerend en optimistisch verhaal voor iedereen die bang is: voor
terroristische aanslagen, exotische ziektes, de dood of mannen
in rolstoel.

do 02 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Martijn Koning
Koning van de lach
Martijn Koning is hilarisch en absurd. Rauw en
brutaal. Hij zit bovenop de actualiteit en is politiek
gezien volkomen incorrect. Satire op het scherpst
van de snede, zo ook in zijn nieuwe programma
Koning van de Lach. Martijn Koning doet het op zijn
manier.
Heeft hij net een nieuw theaterprogramma gemaakt,
wil hij het liefst meteen door met iets nieuws.
“Hij is het zeldzame type cabaretier dat je
overlaadt met grappen die je na afloop moeiteloos én weer lachend herhaalt.” - NRC

100

vanaf
€ 19,50

vanaf
€ 12,50

cabaret.

vr 03 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

Gare du Nord |
Stronger than ever!
15th Anniversary Tour
starring Dorona Alberti
De band is ´stronger than ever´! Ter ere van het
vijftienjarig bestaan reist Gare du Nord met de volledig nieuwe Stronger Than Ever! 15th Anniversary
Tour langs de Nederlandse theaters. Miss Dorona
Alberti is de belichaming van sex ´n´ jazz.
Lekker dansen op de bekende hits en genieten
van de nieuwe songs van het nieuwe album.
Bovendien vormt het indringende We Still Grow
de kippenvel-apotheose van de show. Dorona
Alberti laat zien en horen waarom ze behoort
tot Nederlands meest unieke podium persoonlijkheden.

maart

sirene sale
Iedere eerste maandag van de maand één voorstelling
voor de helft van de prijs!
De eerste maandag van de maand, als de sirenes worden getest, biedt
Zwolse theaters 100 kaarten voor 1 voorstelling aan met 50% korting.
De voorstelling wordt bekend gemaakt via www.zwolsetheaters.nl/
sirenesale en onze social media kanalen.

@zwolsetheaters
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vr 03 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 17,50

dans.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Double Bill | ICK Amsterdam
Arno Schuitemaker & Florentina Holzinger

Doorgaande bewegingen, ronddraaiende bovenlijven en vliegensvlugge armen. ICK is een spraakmakend
dansgezelschap dat internationale dansvoorstellingen produceert waarbij altijd het intuïtief bewegende
lichaam centraal staat. Je voelt je één met de dansers!
102

za 04 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

special.

vanaf
€ 19,50

cabaret.

Behoud de begeerte
Saint Amour | Herman
Brusselmans
Saint Amour is het bekendste programma van
Behoud de Begeerte. Dat heeft voornamelijk met
het onderwerp te maken; de liefde! Dit keer staat
Herman Brusselmans centraal. Niet alleen omdat
hij 60 wordt in oktober 2017, voornamelijk omdat
er weinig schrijvers zijn die zo vaak en zo verscheiden over de liefde hebben geschreven: teder,
cynisch, burlesk, brusselmansiaans, melancholisch.
Veel muziek, weinig dwarsfluiten en hobo’s. Wel
snoeiharde rock ’n roll, een voorprogramma, een
interviewer of een acteur, maar toch voornamelijk
Herman Brusselmans.

schouwburg odeon
dommerholtzaal

maart

za 04 mrt
20.30 uur

Op Sterk Water
Het wonderbaarlijke improvisatieavontuur
Op Sterk Water is de absolute top van het impro-cabaret. Ze voeren je
in een kolkende stroom mee tot voorbij de horizon van de verbeelding.
Langs griezelig herkenbare situaties en langs plekken waar geen mens
ooit is geweest. Met interactief decor, visuele gimmicks, vlijmscherpe
humor, muzikale hoogstandjes, en vooral: virtuoze improvisatie.

zo 05 mrt
diverse tijden

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 10,00

jeugd & familie.
3+.

Eitje
MAAS Theater en Dans
Deze bloedstollend saaie voorstelling heeft één van de saaiste actiefiguren ooooit… Een eitje waar niemand aan mag komen, écht niemand.
Een heel saai eitje dus. Dit eitje wordt in een museum bewaakt, en net
als je bijna in slaap valt begint de achtervolging! Het wordt gevaarlijk,
dus probeer dit ook thuis.
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zo 05 mrt
14.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 15,00

kamermuziek.

vanaf
€ 12,50

toneel.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Nieuwe Muziek deel 3 |
Lecture-concert Ralph
van Raat, piano
Het wonderbaarlijke
improvisatie avontuur
Het Mirakel van de Nieuwe Muziek in drie delen.
In een gloednieuwe serie van drie concerten
presenteert Zwolse Theaters de muziek van ónze
tijd. In deel I is Componist des Vaderlands Willem
Jeths onze gast. In deel II hoort en ziet u Gwyneth
Wentink (harp), Wouter Snoei en Arnout Hulstkamp
in de multimediashow In Code. Het meesterwerk
van avant-garde componist Terry Riley, waarin de
musici als alchemisten van de 21e eeuw muziek
omzetten in kleur en kleur in muziek. In deel III
neemt meesterpianist, musicoloog (én piloot) Ralph
van Raat u mee in de fascinerende wereld van de
nieuwe muziek. Deze serie is een must voor iedere
muziekliefhebber.

zo 05 mrt
16.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Vaders en zonen
Bram van der Vlugt e.a.
Bram van der Vlugt (82) als ontroerende vader
in een indringend stuk met teksten van o.a. Arnon
Grunberg, Ramsey Nasr, Tommy Wieringa, Arthur
Japin en Thomas Verbogt. Vaders & Zonen komt
voort uit een reis. In een busje van New York
naar Los Angeles schreef Thijs Prein brieven
met verschillende gerenommeerde schrijvers.
Vader (Bram van der Vlugt) was ooit acteur, maar
hij mag zijn beroep al jaren niet meer uitoefenen.
Toch repeteert hij samen met z’n zonen elke dag
scènes uit King Lear, het mooiste stuk van
Shakespeare. Tijdens het spelen komen de
geheimen van het verleden naar boven. Is deze
vader wie hij zegt dat hij is?
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di 07 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

toneel.

Nationale Toneel | Tasso
Hannah Hoekstra, Joris Smit, Jappe Claes e.a.

maart

Tasso is een toneelstuk over uiteenlopende visies op leven en kunst. Regisseur Theu Boermans: ‘In de
emotionele rollercoaster waarin Tasso en zijn vriendenkring belanden, verbergt zich ook het verlangen van
moderne mensen een vrij en creatief individu te zijn.
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di 07 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 22,50

muziektheater.

vanaf
€ 17,50

klucht.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Frans van Deursen zingt
Leo Vroman
De Vogel in mijn Borst
Frans van Deursen werd na het overlijden van
Leo Vroman geraakt door zijn gedichten. Hij wist
al snel: deze gedichten moet ik zingen. Ze werden
op muziek gezet door o.a. Michiel Borstlap, Jeroen
Zijlstra, Theo Nijland, Paul de Munnik en Daniel
Lohues. Dit werd de CD De Vogel In Mijn Borst.
In deze voorstelling vormen muziek, poëzie en
de persoonlijke geschiedenis van de dichter nu
als vanzelf een geheel. De Vogel in mijn Borst is
eigenlijk één groot gedicht. Een poëtische reis door
Vromans leven, liefde en werk, waarbij u wordt
ondergedompeld in ontroerende verhalen, wonderschone gedichten en heel veel mooie muziek.

wo 08 mrt
20.00 uur

theater de spiegel

Jon van Eerd
Harrie let op de kleintjes
Harrie Vermeulen, het vermaarde typetje van Jon
van Eerd, is terug! Hij klaagt steen en been als hij
moet oppassen, en hij maakt er natuurlijk weer
een puinhoop van. Waar zijn de baby´s gebleven?
De inmiddels zo vertrouwde hilarische avonden met
Jon van Eerd worden dit jaar overtroffen. Gierend
grappig, dwaas en hartveroverend. Als je denkt
‘het kan niet gekker’ vliegt Harrie om de hoek, pakt
je bij je lach-lurven en slingert je langs een kermis
van onbetaalbaar kolderieke, dolkomische situaties.
Reken op zuurstoftekort want het wordt een avond
onvergetelijk lachen!
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wo 08 mrt
20.30 uur

lutherse kerk

vanaf
€ 25,50

kamermuziek.

Tous les matins du monde
Valentin Tournet, viola da gamba |
Organisatie Oude Muziek
De piepjonge Franse gambist Valentin Tournet maakte tijdens de
Fabulous Fringe van het Festival Oude Muziek 2015 grote indruk.
Tournet voert u met Tous les matins du monde langs het Franse gambarepertoire van rond 1700 met o.a. Lully, Marais en Sainte-Colombe.

wo 08 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

toneel.

vanaf
€ 12,00

jeugd & familie.
8+.

On the Road
Toneelgroep Oostpool

vr 10 mrt
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

maart

On the Road is na de succesvoorstellingen (In)
Koud Water (2012) en They are just kids (2015)
het laatste deel in dit drieluik van regisseur Marcus
Azzini. Over jonge mensen in een roerig tijdperk op
zoek naar een andere manier van leven.
Te zijn wie ze zijn, zonder concessies te hoeven
doen. Een ode aan de vrijheid van richtingloosheid
en het niet-weten als levensmogelijkheid. De voorstelling geeft de roadtrip weer van een vriendengroep op zoek naar de wildernis. Niet nadenken,
maar opgaan in de extase van de vrije associatie.
Het ‘nu’ telt. Geen vaste kaders, maar improvisatie.
Altijd blijven bewegen, nooit verstarren.

Joris en de drakentemmers
Het Laagland
In de voorstelling Joris & De Drakentemmers wordt er ongeremd
geschakeld over schakelt ongeremd over van panische prinsessen naar
een stoere bootcamp voor Drakentemmers in spé. Krijg een flinke dosis
moed, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen! Een vurig theateravontuur vol live muziek en zang.
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vr 10 mrt
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 16,00

dans.

vanaf
€ 15,00

muziek.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Conny Janssen Danst
HOME
2017 is het jaar waarin Conny Janssen Danst
25 jaar bestaat, het gezelschap opent het
jubileumjaar met een nieuwe creatie in de grote
zaal. HOME stelt de vraag wat ‘thuis’, een huis
betekent. Het is méér dan stenen, meer dan
een fysieke ruimte. Naast een groot, avontuurlijk
ensemble van dertien dansers - jonge talenten
en bekende gezichten – werkt Conny Janssen
voor HOME met live muziek en speciaal voor de
voorstelling gecomponeerd werk. HOME gaat
over het gevoel van gemeenschap, een gevoel van
‘beloning’, over mensen van diverse afkomst met
verschillende smaken en voorkeuren. Het werk van
Conny Janssen werd veelvuldig onderscheiden en
is te zien op nationale en internationale festivals.

za 11 mrt
21.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

The BIG 80´s & 90´s Party
Dansfeest
Het reizende muziekcircus van “The BIG 80’s &
90’s Party” komt naar Zwolle. Terug naar de tijd
van the Dolly Dots, Packman, the Spice Girls en
The A-Team. Het belooft een memorabele avond te
worden.
Ruil flippo’s en vergeet niet uw haar te touperen!
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advertentie

#alleaandacht voor

fashion
favourites

voor dames, heren en kids.

shoeby.nl

Wade 15, Zwolle Klein Grachtje 20, Zwolle
Van Der Capellenstraat 242, Zwolle

Een lekker
hapje eten
vóór de voorstelling?
Elke woensdag t/m zaterdagavond
serveren we een heerlijk diner,
reserveren is gewenst en wij zorgen
dat u op tijd aan de overkant bent!

De
Verhalenboot
meesters in verhalen maken
www.deverhalenboot.nl

vakonderwijs in
schrijven en vertellen
in Zwolle

Informeer naar de mogelijkheden!
www.bijhartjezwolle.nl | Bel ons gerust: (038) 455 05 40
Burgemeester Drijbersingel 67, Zwolle | Volg ons
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zo 12 mrt
14.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

theatercollege.

Science Battle
Alle antwoorden op niet gestelde vragen…
Jonge wetenschappers dagen elkaar uit op het podium. Wie kan zijn of
haar onderzoek het beste presenteren? U bent de jury! Van onderzoek
naar geluk tot sterrenkunde. Van de snelste schaats ter wereld tot de
vraag hoe je stroom haalt uit je raam. Een avond vol onderzoek met een
wetenschappelijke knipoog.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

zo 12 mrt
14.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 15,00

klassiek.

vanaf
€ 12,50

muziek.

Orkest van het Oosten
Mozart programma
Een van Mozarts allerlaatste en allermooiste
werken: zijn Klarinetconcert. Even briljant als
Die Zauberflöte en even en ontroerend als zijn
Requiem. André Kerver soleert en neemt daarmee
afscheid als soloklarinettist van het Orkest van het
Oosten. Dirigent Julia Jones maakt de Mozartcirkel
rond met een vroege symfonie en met zijn een na
laatste. Tussen zijn vroegste en laatste werk in dit
programma ligt bijna 20 jaar van Mozarts korte
leven. Genieten, voor iedereen die van Mozart
houdt!

zo 12 mrt
16.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

JazzArt Orchestra
Love Songs from the Middle East
Arrangeur en componist Martin Fondse staat bekend om zijn verhalende,
filmische stijl van schrijven en is bovendien grensverleggend in het maken
van cross-overs tussen muziekstijlen en culturen. Fondse schreef speciaal voor dit project nieuwe arrangementen, waarin een unieke verbinding
tussen jazz en de muziek uit het Midden Oosten wordt gemaakt.
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di 14 mrt
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 21,00

musical.

Adèle Conny Jasperina - De grote drie
Nieuwe Nederlandse personality musical met live orkest

maart

Ellen Pieters, Frédérique Sluyterman van Loo en Hanneke Drenth zingen de mooiste liedjes van de drie
voormalige theaterdiva’s: Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong. Een hilarisch samenzijn
van drie grande dames, inclusief live orkest!
“Stel je voor dat Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong ooit als de drie
theaterdiva’s samen op het toneel hadden gestaan.Met hun mooiste repertoire, maar ook
met hun uiteenlopende karakters en de daaruit voortvloeiende wrijvingen. In deze komische
voorstelling met een fictief verhaal over een aantal maanden uit hun levens komen we tot het
concert dat we nooit zagen, maar wel altijd erg hebben gemist.” - Artistiek directeur Hans Cornelissen
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wo 15 mrt
19.45 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 27,50

muziek.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Hedon en Zwolse theaters presenteren:
An Evening with K’s Choice
The Backpack Sessions (acoustic tour)

Voor de Backpack Sessions duiken broer Gert en zus Sarah Bettens in hun rugzak van songs, oud en
nieuw, aangevuld met een aantal fraaie en verrassende covers. Leun achterover en laat u inpakken!
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wo 15 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

cabaret.

Kommil Foo
Schoft
De gebroeders Walschaerts, ofwel Kommilfoo,
hebben de mens die met moeite recht blijft altijd
als inspiratiebron gezien in hun voorstellingen.
Het is het leven zelf dat een klein geniepig schoftje
is. Het slaat, het zalft, het schuurt en het ergst van
al: eindigt. De mens krabbelt altijd weer op.
Het blijft de broers Walschaerts voorstelling na
voorstelling inspireren: de mens die met moeite
recht blijft. Maar struikelt. Die telkens de moed
vindt om weer op te staan. Om dan weer te
struikelen. Dat dát dan troostend is. En om te
lachen, dat zeker!
“Kommil Foo laat een uniek geluid horen
binnen het Nederlandse cabaret, een geluid
dat in Schoft alweer een stuk scherper klinkt
en dat amuseert, ontroert en troost.”
- De cabaretjury over Schoft

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

muziek.
maart

wo 15 mrt
20.30 uur

Piepschuim
Zo doen we dat hier
Zo doen we dat hier van Piepschuim is een
waanzinnig muzikaal en energiek programma over
grote thema´s en kleine problemen. Een combinatie
van muziek, cabaret en theater: tomeloze energie,
prachtige teksten, virtuoze muziek, veel humor,
sprekende mimiek en af en toe een verrassend
dansje. Het gaat over u, mij, over ons! Kent u
Piepschuim van één van de succesvolle eerdere
theaterprogramma’s? Of bent u één van die tienduizenden mensen die Piepschuim gezien heeft
op festivals als Mundial, De Beschaving of Oerol?
Kent u het nog niet? Pak dan nu uw kans!
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do 16 + za 18 mrt
19.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 27,50

opera.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Nederlandse Reisopera
Don Giovanni

Mozarts Don Giovanni wordt nog steeds met veel succes opgevoerd en behoort, samen met Così fan
tutte en Le nozze di Figaro, tot de ‘grote Italiaanse drie’ van Mozart. (Italiaans gezongen en Nederlands
ondertiteld). Live begeleid door Orkest van het Oosten.
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do 16 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 17,50

dans.

The dog days are over
Jan Martens
Concept en verhaal gaan hand in hand in het werk
van de jonge Vlaamse choreograaf Jan Martens.
The dog days are over is een ware uitputtingsslag.
De nieuwe choreografie voor acht dansers neemt
één beweging als uitgangspunt: de sprong.
In 2011 creëerde hij, in opdracht van Dansateliers,
Pretty Perfect voor een groep dansers van Conny
Janssen Danst.
“Jan Martens tovert een betoverende
choreografie aan niets anders dan springen,
kracht en geometrie.” - de Volkskrant

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 15,00

cabaret.
maart

do 16 mrt
20.30 uur

Micha Wertheim | try out
Iemand Anders (Deel 2 van tweeluik)
Na vijftien jaar comedy en cabaret leek het Micha Wertheim tijd voor iets
anders. Daarom maakt hij dit seizoen een tweeluik. Eerst was er Ergens
anders en nu is het tijd voor Iemand anders. Wordt het lachen of heel
dramatisch? Gaat u tevreden naar huis of juist zwaar teleurgesteld?

Hé student! Voor een tientje
kun jij Miss Montreal live zien!
Bekijk de regeling op pagina 23
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vr 17 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 19,50

muziek.

vanaf
€ 19,50

toneel.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Het beste Van Dik Hout

Al twintig jaar staat Van Dik Hout met hun pure rock
en poëtische teksten aan de top van de Nederlandse muziekindustrie. Destijds ontketenden zij met
de hitsingle Stil in mij een hausse in de Nederlandstalige muziek. In 2015 vierden zij hun 20-jarig
jubileum in Paradiso en dit jaar zullen zij de theaters
bezoeken om de grootste hits, waaronder Alles of
Niets, Stil in mij en Zij maakt het verschil (Poema’s)
te brengen. Van Dik Hout blijkt nog onverminderd
populair met hun stevige, Nederlandstalige rocksongs. In Zwolle te zien in de intieme Hemminkzaal
van Schouwburg Odeon, dat wordt genieten!

za 18 mrt
19.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Pip Utton
Adolf (Engelstalig)
Pip Utton is een briljant acteur, die naam heeft
gemaakt met biografische one-man toneelstukken.
In de Engelstalige solo Adolf staat hij te tieren als
de Führer zelf. In de bunker in Berlijn anno 1945
gaat Hitler tekeer tegen zijn generaals, die zijn
oorlog hebben verloren. In een paranoïde tirade
legt hij de wortels van het fascisme bloot.
Dan, plotseling, staan we in een doodgewone pub,
anno 2011. Een man draaft door over de toestand
in de wereld: de liberale asielwetgeving, al die
zwarten op straat, de moslims, de Joden en
Palestijnen, noem maar op.
“Bloedlink, maar meesterlijk theater.”
- de Volkskrant
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za 18 mrt
21.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

muziek.

vanaf
€ 12,50

Pater Moeskroen
meets The Pogues
FIESTA
Fiësta betekent feest en een feest wordt het!
Nederlands´ fijnste folkband Pater Moeskroen
vertelt en bespeelt op geheel eigen wijze de
legende van The Pogues. Een avond vol karakteristieke Ierse Feest-Folk en ballades met een hoofdrol voor de ‘thin whistle’ en accordeon, aangevuld
met een breed scala aan traditionele instrumenten.
Pater Moeskroen viert haar 30-jarig bestaan en
grijpt in haar dertiende theatertour de gelegenheid
aan één van haar grote inspirators te eren. De
sound van The Pogues vormde de basis van de
Moeskroen-hits Laat Maar Waaien, Whiskey is de
Duivel en Hela Hola en bleef ook daarna een onuitwisbare stempel op de Moeskroen-sound drukken.
Fiësta is een avond vol Folk, feest en humor.

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 10,00

jeugd & familie.
5+.

maart

zo 19 mrt
14.30 uur

De snelste zebra van de wereld
Harro van Lien Producties
Zebra wil iedere dag hardloopspelletjes doen. Hardrennertje, Sprinterdesprint, Vlugge Wilma, het is allemaal goed, als hij maar keihard kan
rennen en altijd kan winnen. Deze vertelvoorstelling over lelijk winnen en
mooi verliezen is gemaakt naar aanleiding van het gelijknamige prentenboek van Youp van ‘t Hek.

zo 19 mrt
16.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

muziek.

René van Kooten & Shifting Daylight
Something so Real
Laat u beroeren door het intieme theaterconcert van René van Kooten
met zijn band Shifting Daylight. Verrassend bewerkte songs uit musicals,
van bewonderde artiesten en eigen werk, verbonden door persoonlijke,
ontroerende en soms grappige verhalen.
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zo 19 mrt
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 15,50

muziek.

vanaf
€ 15,00

muziek.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Daniël Lohues
Nieuwe Theatervoorstelling
Nieuwe, eigengemaakte songs en waargebeurde verhalen over het leven en daarna, maar ook
oudere nummers uit zijn inmiddels rijke oeuvre
zullen klinken in deze nagelnieuwe voorstelling vol
troost, relativering en humor. De zoektocht naar
jezelf: waar kom je vandaan en waar ga je naartoe?
Thema’s die Lohues op zijn eigen manier in een
vorm weet te gieten en die garant staan voor een
onvergetelijke theater-avond. Hij kreeg voor zijn
werk onderscheidingen als een Zilveren Harp,
Edison, Annie MG Schmidt prijs, hij werd Ere
Burger van de gemeente Emmen, ontving de
Dagblad van het Noorden prijs, de H.T. Buiskool
trofee en de Culturele Prijs van Oost Nederland.

ma 20 mrt
19.30 uur

theater de spiegel

ArtEZ Symphonisch Orkest
Quieres aprender Español? Wil je Spaans leren?
De musici van de toekomst, studenten van ArtEZ
Conservatorium, onderdeel van Artez Hogeschool,
laten je kennis maken met Spaanse melodieën,
opzwepende ritmes, zwoele nachten en romantische sferen. Een ontdekkingstocht met typisch
Spaanse werken van Manuel de Falla en Nikolay
Rimsky-Korsakov. Laat je door het ArtEZ Symfonieorkest onder leiding van dirigent Joost Smeets
onderdompelen in de gepeperde smaken van
Spanje en kom volleerd, maar vooral geïnspireerd,
thuis. ArtEZ Symfonieorkest kiest voor een Spaans
programma omdat onder de studenten van zowel
de bachelor- als de masteropleiding zich een flink
aantal studenten van Spaanse origine bevinden.
Voorafgaand is er om 18.30u. een gratis inleiding.
Voor iedereen toegankelijk.
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di 21 mrt
diverse tijden

theater de spiegel

vanaf
€ 10,00

klassiek.

Educatief concert JSO
de Vuurvogel
o.l.v Albert Dam en verteller
Janpieter Boudens
Alweer voor de vierde maal speelt Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel een klassiek stuk voor het
basisonderwijs in Zwolle. Er worden twee voorstellingen gespeeld met een aansprekend muzikaal
verhaal, net als vorige jaren Peter en de wolf,
De notenkraker en Peer Gynt. Het verhaal wordt
verteld door Janpieter Boudens en in samenwerking met gastspelers op een aansprekende wijze
verbeeld. Het Jeugdsymfonieorkest vertolkt de
bijbehorende muziek. En ook de kinderen in de
zaal hebben een actieve rol. Het belooft net als
voorgaande jaren weer een bijzondere voorstelling
te worden!

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

kamermuziek.
maart

di 21 mrt
20.00 uur

New Masters on Tour
Van Beethoven naar Debussy
Het Dit Russische trio dat vanavond voor u speelt, verenigt drie virtuoze
jonge musici die elkaar op het conservatorium van Sint-Petersburg
ontmoetten. Bij hun laatste examen werden zij geëerd met de hoogste
onderscheiding en ze besloten onder de naam Ludus Trio te gaan
optreden. Luister naar drie schitterende hoogtepunten door drie talenten
op dit podium voor namen van de toekomst!

wo 22 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 17,50

cabaret.

Jasper van Kuijk
Onder de Streep
Een interessant en vermakelijk cabaretier, dat is Jasper van Kuijk.
Hij laat in ongelooflijk tempo allerlei interessants de revue passeren.
Onze behoefte alles zeker te willen weten, dat is waar Onder De Streep
over gaat. Zoek niet verder en geef u over aan de verrassing die Jasper
van Kuijk heet.
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(€0,45 / minuut)

Hé student!
Vind je de harp een
saai instrument?
Kom naar Remy van
Kesteren en stel je
mening bij!

Bekijk de regeling op pagina 23

wo 22 mrt
19.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 13,50

dans.

ISH
The Elements of Freestyle
Urban Arts in het theater, daar begon ISH ooit.
Een spectaculaire show met skaters, freerunners,
breakdancers en BMX´ers. Artistiek leider Marco
Gerris (jurylid The Freestyle Games & So You Think
you Can Dance) vindt veel inspiratie in de pure
beweging van urban arts. Als geen ander ziet hij de
poëzie in iedere beweging. Elements of freestyle
gaat over de alles goedmakende seconden waarin
die ingewikkelde trick eindelijk lukt. Over de totale
focus, extase en het gevoel van vrijheid bij de
sporter. In een wervelende show met breakdance,
in-line skating, freestyle basketbal, acrobatiek, BMX
en freerunning ontdekt het publiek de kunst achter
het kunstje.
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do 23 mrt
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 17,50

muziek.

The Simon & Garfunkel Story
Van The Sound of Silence tot Central Park

maart

Twee jonge jongens uit Queens, New York groeiden uit tot ´s werelds meest succesvolle muzikale duo aller
tijden. Simon and Garfunkel. Geniet van songs uit het legendarisch Central Park reünieconcert.
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vr 24 mrt
19.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 10,00

jeugd & familie.
10+.

Cliffhanger
Het publiek bepaalt de reis van een held
Cliffhanger is het verhaal van John, een held die niet weet dat hij de
held is. Een anti-held. Een saaie man, met een saai leven waarin alles
altijd ontzettend hetzelfde is. Totdat Monica, de koffiejuf, in zijn leven
verschijnt. Dan gaat alles op de kop…

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

vr 24 mrt
20.00 uur

theater de spiegel

kamermuziek.

Remy van Kesteren & band
Tomorrow Eyes
Harpist Remy van Kesteren is niet te vangen in één genre. Het nieuwe
album, Tomorrow Eyes, is een groots, zinderend avontuur. Hij gaat op
ontdekkingstocht naar andere genres, zoals pop, minimal en improvisatie. Niet alleen lieflijk, klein, intiem, het kan ook jazzy, pop, groots en
bombastisch! Remy van Kesteren (ooit deelnemer van Wie is de Mol?)
gaat niet over de gebaande paden.

za 25 mrt
20.00 uur

theater de spiegel

South African Road Trip 2
Celebrating Life
In plaats van een retourtje Kaapstad, naar South
African Roadtrip! Het bekende Khayelitsha United
Mambazo Choir, uit de townships van Kaapstad,
neemt u mee naar het échte Zuid-Afrika. Jitsvinger,
award-winnende rapper, hiphopkunstenaar en ‘het
Zuid-Afrikaanse broertje van Ali-B’, gaat ook mee
op deze Road Trip. De voorstelling voert u mee
door hun provincie en laat een prachtige mix zien
van verschillende culturen en bevolkingsgroepen
die op de Westkaap naast elkaar leven.
“Als een retourtje Kaapstad financieel niet
tot de mogelijkheden behoort, is deze Road
Trip het best denkbare alternatief.” - de Volkskrant
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vanaf
€ 16,00

vanaf
€ 16,50

muziek.

zo 26 mrt
14.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 15,50

jeugd & familie.
6+.

vanaf
€ 15,00

cabaret.

Hoera voor Hans
Introdans
Met de familievoorstelling Hoera voor Hans,
bestaande uit drie toppers uit Hans van Manen´s
oeuvre, brengt Introdans hulde aan de meesterchoreograaf die in juli 2017 85 jaar wordt. Introdans en
Hans van Manen onderhouden al jaren een innige
relatie. In dit programma komen drie choreografieën voorbij: Squares, In and Out en Black Cake.
Deze laatste choreografie is een première voor
Introdans. Vrijwel zonder uitzondering zijn deze
balletten oorspronkelijk voor een volwassen publiek
gemaakt, maar jonge kijkers blijken er evenzeer
gefascineerd door te worden. Introdans vindt dat
ook zíj dans van topkwaliteit verdienen en, zoals
de maestro zelf altijd zegt: je moet hun smaak en
intelligentie beslist niet onderschatten.

schouwburg odeon
papenstraattheater

maart

zo 26 mrt
16.00 uur

Frans Mulder
Frans Mulder leest voor uit eigen werk
Frans Mulder, bekend van Purper, schreef teksten voor de theatershows
van o.a. Karin Bloemen, Adèle Bloemendaal, Simone Kleinsma en Willem
Nijholt. In dit programma leest hij zijn beste teksten voor en vertelt
scherp, geestig en onthutsend eerlijk over zijn ervaringen in musicalproducties als Sonneveld, Sister Act en Moeder, ik wil bij de revue.

di 28 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

cabaret.

Diederik van Vleuten
Mijn nachten met Churchill | reprise
Mijn nachten met Churchill is de intrigerende titel van de solovoorstelling
van Diederik van Vleuten. Anglofiel tot in het merg van zijn beenderen.
Hij vertelt een bijzondere familiegeschiedenis tegen het decor van het
enerverende leven van Sir Winston Churchill. “Het is mijn persoonlijkste
programma.”
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di 28 - vr 31 mrt
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 29,50

toneel.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

De Marathon

De succesvolle film speelt nu ook in het theater! Rasrotterdammer John Buijsman speelt de hoofdrol.
De overige monteurs uit de bijna failliete Rotterdamse garage worden vertolkt door Michiel Nooter, Kees
Boot en Dennis Willekens.
Muziek: Thomas Acda.
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wo 29 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

Tangarine
From Tucson with songs
De nieuwe theatertour van het Nederlandse folkduo, gevormd door de
eeneiige tweeling Sander en Arnout Brinks, heet From Tucson with
songs. Na allerlei spannende omzwervingen, verlangden Arnout en
Sander terug naar de basis. Twee jongens met twee gitaren en twee
stemmen. Jongens met een hunkering. Naar eerlijke, loepzuivere en
persoonlijke muziek.

do 30 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

vanaf
€ 17,50

theatercollege.

Wende

do 30 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

maart

Wende ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot
een van de meest veelzijdige en spraakmakende
artiesten en performers van Nederland. Of het nu
pop, electro, klassiek of hedendaagse muziek is,
of zelfs een film, ze slaagt er steeds weer in haar
publiek diep te raken. Rode draad bij alles wat ze
doet; Wende wil verhalen vertellen, met een eigen
stem, dwars door alle genres heen. Ze benaderde
gerenommeerde auteurs (o.a. Dimitri Verhulst, Typhoon, Simon Stephens, Tom Lanoye) om met haar
nieuwe verhalen en songs te schrijven. Ze ging in
gesprek over zichzelf, de toekomst, de taal en de
wereld waarin ze leeft. Het resultaat: een intieme,
verassende en soms confronterende reis.

Gerlof Meijer
Strafrecht? Levensecht! 2.0
Advocaten deden het al, maar Meijer is de eerste Nederlandse rechter
die voor de tweede maal – na zijn succesvolle try-out op 22 september
jl in een uitverkocht Schouwburg Odeon – zal trachten de burger een
inkijk te geven in de dilemma’s waarmee de hedendaagse strafrechter
worstelt.
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vr 31 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

toneel.

Nieuw Geld | Charles den Tex
Met Vera Mann, Victor Löw, e.a.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Acteur Victor Löw (bekend van De Verleiders en
Advocaat van de Duivel) speelt samen met Vera
Mann in het nieuw geschreven toneelstuk Nieuw
Geld van Charles den Tex, succesvol thrillerschrijver en Peter de Baan, succesvol televisieen theaterregisseur. Bedrijfsovernames zijn aan
de orde van de dag. Maar wat voor mensen
zitten hierachter? Het publiek krijgt een kijkje in
de wereld van een durfkapitalist en zijn vrouw.
Een wereld waarin je tot enorme hoogtes kunt
stijgen, maar ook diep kunt vallen.

vr 31 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Kraken | Tryg e Wakenshaw
Een briljant van het Edinburgh
Fringe Festival
Excentriek, gek en riskant. Trygve Wakenshaw is
een gerenommeerde, award winnende clown.
Zijn hilarische en grappige fysieke stijl van komedie
zijn een hit op allerlei festivals over de hele wereld.
Nu is hij dan ook eindelijk in Zwolle met zijn show
KRAKEN. Winnaar van de Fred Award (Best
Show), New Zealand International Comedy Festival
en de Edinburgh Underbelly Award in 2014.
“Delirious and surreal physical comedy...
Boundlessly absurd.” - The Age
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vanaf
€ 22,50

special.

advertentie

10.12.10

on tour

13.00 - 18.00 uur

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

Van onderdeel naar
complete
truck...

De Verhalenboot
meesters in (bedrijfs-)verhalen maken
locatie voor bedrijven en particulieren

www.deverhalenboot.nl

www.scaniaproduction.nl
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Toneelgroep
Oostpool
Toneelgroep Oostpool gelooft in theater als
middel voor onvoorziene ‘ontmoetingen’ met
andere mensen, tijden en denkbeelden.
Toneelgroep Oostpool laat je ervaren dat
gevoelens tegenstrijdig kunnen zijn en gedachtes
kunnen veranderen. Dat we samenleven met
andere mensen, die zich net als wij elke dag
opnieuw verhouden tot de onbevattelijkheid van
ons bestaan. Onze makers hebben elk een eigen
vormtaal en inhoudelijk perspectief. Maar onvoorwaardelijk delen zij met de toeschouwer de vraag:
Hoe nu mens te zijn?
Dat maakt dat de voorstellingen van Toneelgroep
Oostpool altijd persoonlijk zijn en in contact met
het publiek. De makers staan - als het ware midden in hun voorstelling en spreken zo de
tijdelijke gemeenschap in de theaterzaal van mens
tot mens aan. Ze bieden inzicht, troost of confrontatie, in elk geval geen escapisme.

Ariane Schluter speelt in Een Meeuw
128

Marcus Azzini
Marcus Azzini (1971) is de artistiek directeur van Toneelgroep Oostpool. De afgelopen jaren regisseerde hij zowel
grootschalige voorstellingen als intieme kleine zaalvoorstellingen, bijvoorbeeld Tramlijn Begeerte (genomineerd voor
de Toneel Publieksprijs 2013), Angels in America (selectie
Nederlands en Vlaams theaterfestival 2015, Arlecchino
voor Vincent van der Valk) De Onrendabelen en They are
just kids (selectie Nederlands Theaterfestival 2016).
Een pleidooi voor groei, verandering en saamhorigheid
loopt als een rode draad door het werk van Marcus Azzini.
De personages in zijn voorstellingen zijn kwetsbaar tot op
het bot en strijden om gezien te worden voor wie ze zijn.
Azzini toont met een grote lading mededogen de
menselijke zoektocht naar contact en zelfstandigheid.
De voorstellingen van Azzini hebben bewezen dat
Toneelgroep Oostpool garant staat voor een aangrijpende
kunstervaring. Van zijn hand zijn dit seizoen Demonen,
On the road en Een Meeuw te zien.

Een ontmoeting met
Toneelgroep Oostpool

Foto: Krista van der Niet

Op een nog nader te bepalen datum nodigen wij
u uit voor een ontmoeting met Toneelgroep Oostpool. Een avond vol verdieping ten aanzien van de
voorstellingen die eraan zitten te komen en het werk
van Toneelgroep Oostpool als geheel. Verwacht
videoboodschappen van acteurs en een interactief
gesprek met de artistiek leider en dramaturg van het
gezelschap.
Een bijzondere avond en een intiem inkijkje in het
grootste toneelgezelschap van het Oosten.
Meld u aan via marketing@zwolsetheaters.nl
om op de hoogte gehouden te worden over dit
evenement.
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advertentie

Droom jij van een
baan in de theater- of
evenementenbranche?

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/Film, Audiovisuele Productie/Fotograaf en Artiest.
Meer weten? Kijk op www.deltion.nl of bel (038) 850 30 00

Studenten in
de spotlights
De Zwolse theaters en Landstede hebben
een intensief partnerschap. Hierdoor
kunnen onze studenten binnen de theateromgeving hun talenten op allerlei
gebieden ontwikkelen.
Op deze manier kunnen zij een waardevolle 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
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even
voorstellen...
medewerker bij Zwolse theaters!
Naam: Karin Olthof
Functie: Sponsoring en Collectiviteiten
In dienst sinds: juli 2016

Karin! Stel jezelf even voor...
Ik ben Karin Olthof, 32 jaar en woon in Zwolle.
Naast mijn werk hou ik heel erg van sport. Hardlopen, fietsen, zwemmen en in de winter skiën en
schaatsen. Ik vind het allemaal leuk! Om af en toe
ook eens tot rust te komen, ben ik ook regelmatig
in het theater te vinden. Ik vind het heel leuk om
nieuwe dingen te ontdekken. Nu ik bij Zwolse theaters werk, krijg ik daar volop de mogelijkheid voor.
Wat is jouw missie voor Zwolse theaters?
Wat ik graag wil bereiken in mijn functie bij Zwolse
theaters is betrokkenheid bij de theaters creëren
en het belang van cultuur/theater in de stad laten
zien. Hierdoor wordt het voortbestaan van Zwolse
theaters een vanzelfsprekendheid en krijgen alle
vormen van kunst en cultuur ‘een podium’.

Wat vind jij de bijzonderste plek in Schouwburg Odeon of Theater de Spiegel?
Ik vind de Hemminkzaal in Schouwburg Odeon het
mooist. Hier heerst keer op keer de magie van het
theater!
Naar welke voorstelling of event kijk je uit?
Ik kijk uit naar de Notenkraker On Ice. Een ijsbaan
op het toneel in Theater de Spiegel! Dit is een
‘once in a lifetime experience’. Dat wil je niet
missen!
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april

van
komedie
en tragedie
tot opera
voor kids

Snorro 8+
Ro Theater

Karin Bloemen
Volle Bloei

zo 02 apr / theater de spiegel

do 13 apr / theater de spiegel
Karin Bloemen is terug in het theater met een
nieuw programma: Volle Bloei. Wilt u het theater
verlaten met hernieuwde energie? Zin om de
bloemetjes buiten te zetten? Laat u inspireren en
opladen door deze show gevuld met liedjes uit de
grond van haar hart en lach om de grappen die
deze rasartiest vertelt. Bloemen staat in bloei dit
voorjaar!

Na het succes van De Gelaarsde Poes en De Zere
Neus van Bergerac is het Ro Theater terug met het
veelgeprezen avonturenverhaal Snorro. Een familievoorstelling over de fijnbehaarde held Snorro en
zijn trouwe paard Wervelwind, die samen onrecht
bestrijden. Maar er is ook liefde in het spel: Snorro
heeft een oogje op de bloedmooie Conchita. Een
vrolijk en visueel theaterspektakel voor de hele
familie!

De Dijk
Groef! Een zitconcert met
bekende en minder bekende
nummers
do 20 apr / theater de spiegel

Nasrdin Dchar
D.A.D.

Kersverse vader Nasrdin Dchar (bekend van o.a.
De vloer op, Shouf Shouf! en winnaar van het
Gouden Kalf 2011) speelt dit seizoen zijn derde
solovoorstelling in Schouwburg Odeon. In D.A.D.
vertelt Dchar over zijn nieuwe rol als vader.
Een boeiende voorstelling over vaderschap,
over generaties, over emigratie, over toen en nu
en over hier en daar. Maar bovenal: over liefde!

april

di 11 apr / schouwburg odeon

Al 35 jaar draait deze topband mee in het Nederlandse muzieklandschap. Van rocktempels tot popzalen en van feesttenten tot festivals. En dan nu ook
in Theater de Spiegel! Geniet mee van bekende
en minder bekende nummers van De Dijk, speciaal
gekozen en opnieuw gearrangeerd voor het theater.
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za 01 apr
19.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 22,50

muziek.

Het Britten viert feest!
Het Britten Jeugd Strijkorkest
& Friends

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Het Britten bestaat tien jaar en viert dit met een
feestelijk programma met alumni en bevriende
musici. Met hun originele, kleurrijke programma
en hun frisse uitstraling verrast het orkest keer
op keer. Wie zag niet hun grensverleggende
optreden met de rappers van de Fakkelteit tijdens
Koningsdag 2016? Onder leiding van dirigent Loes
Visser brengen deze jonge musici speelplezier en
muzikaliteit aanstekelijk over. Met o.a. het Adagietto
van Mahler voor strijkorkest en harp uit Mahlers 5e
symfonie, de optimistische Serenade voor strijkers
van Dvorák en het opzwepende Danzón No. 2 van
de Mexicaanse componist Márquez. De winnaars
van het Britten cello- en altvioolconcours 2017
soleren met het Britten. Een podium vol strijktalent!

vr 07 - zo 09 apr
diverse tijden

schouwburg odeon
hemminkzaal

Ja Zuster, Nee Zuster
Annie M.G. Schmidt en
Harry Bannink
Het Zwols Muziektheater presenteert: Ja Zuster,
Nee Zuster. Deze musical handelt over de bewoners van Rusthuis Klivia, die het regelmatig aan
de stok krijgen met de boze buurman Boordevol.
In het rusthuis zelf, waar zuster Klivia de scepter
zwaait, wonen de Ingenieur, de pruikenmaakster
Jet, de jongens Bobby en Bertus, en later ook
Gerrit de inbreker. Boordevol, die eigenaar is van
het pand, ergert zich aan het “rusthuis vol herrie”
en probeert Klivia en haar gevolg het huis uit te
krijgen. Gelukkig voor de kijker slaagt zijn opzet
nimmer en blijft Rusthuis Klivia gewoon open!
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vanaf
€ 22,50

musical.

advertentie

Vanaf nu: hypotheek binnen een week. Ook voor zzp'ers.
Heb je een ander huis op het oog? Het kan volgende week van jou zijn! Bij de
Rabobank kun je vanaf nu binnen een week een hypotheek afsluiten. Zo heb je
snel zekerheid of je je droomhuis kunt betalen. En dat geldt ook voor zzp’ers.

Bel of whatsapp voor een afspraak naar (06) 83 80 45 20.
Een aandeel in elkaar
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maandoverzicht april
za 01

Tigre Blanco | Het Tijgersnest / Live music show extravaganza

show

za 01

Ann Van den Broek | Ward/Ward / Creatie 2017

dans

za 01

Het Britten Jeugd Strijkorkest & Friends

muziek

zo 02

Astrid Seriese & Erwin van Ligten / Schatten!

muziek

zo 02

De Gouden Jaren i.s.m. NostalgieNet / Cor Bakker, Danny Malando

show

zo 02

Snorro 8+ / Ro Theater

jeugd & familie

ma 03

Youp van 't Hek / Licht | reprise kaartverkoop vanaf 1 dec

cabaret

di

04

Youp van 't Hek / Licht | reprise kaartverkoop vanaf 1 dec

cabaret

di

04

Sanne Wallis de Vries / GUT

toneel

wo 05

Power Vrouwen 3 / Een fenomenale vriendinnenrevue!

show

wo 05

Katinka Polderman / Polderman tiert welig

cabaret

vr

07

Ja Zuster, Nee Zuster / Zwols Muziektheater

musical

za 08

Ja Zuster, Nee Zuster / Zwols Muziektheater

musical

za 08

NDT 1 / Scenic Route

dans

zo 09

Ja Zuster, Nee Zuster / Zwols Muziektheater

musical

zo 09

Help mijn vader krimpt 4+ / Huis van Barm

jeugd & familie

di

Nasrdin Char / D.A.D.

toneel

wo 12

Ronald Snijders / WELKE SHOW

cabaret

wo 12

Miss Montreal

muziek

do 13

Karin Bloemen / Volle Bloei

show

vr

14

Into the Woods / Paul Groot, Brigitte Heitzer, Lone van Roosendaal

musical

vr

14

Marina Mascarell / Korzo Theater/Producties

dans

vr

14

Dan maar in therapie / Een muzikale cabaretcomedy met Bastiaan
Ragas

show

vr

14

Pepijn Schoneveld / Morgen klaart het op

cabaret

Jandino Asporaat / Keihard kaartverkoop vanaf 1 dec

cabaret

za 15

The Doors in Concert | staconcert / Celebration

muziek

wo 19

Toneelgroep Oostpool | Een Meeuw / Peter Bolhuis,
Ariane Schluter, e.a.

toneel

wo 19

Rayen Panday / Niet verder vertellen

cabaret

do 20

De Dijk kaartverkoop vanaf 1 dec

muziek

11

za 15

136

vr

21

Martijn Kardol |winnaar Leids Cabaret Festival 2016 / Jongensboek | try out

cabaret

vr

21

Spinvis / Trein/Vuur/Dageraad

muziek

za 22

Hans Liberg / Trálálálá voor iederéén!!

show

za 22

Typhoon / Moro Lobi

muziek

zo 23

Peter Pan | Het echte verhaal 6+ / Nationaal Jeugd Musical Theater

jeugd & familie

wo 26

Hedda Gabler | Ibsen / Theater Utrecht

toneel

wo 26

Wim Helsen / Er wordt naar u geluisterd kaartverkoop vanaf 1 dec

cabaret

wo 26

Theatergroep Carver / Zwaar Metaal

toneel

vr

FIFA Blatter / Met Paul R. Kooij, Cees Geel, e.a.

muziektheater

Roodhapje 6+ / Holland Opera

jeugd & familie

28

za 29

Houd www.zwolsetheaters.nl in de gaten voor de meest actuele informatie over alle voorstellingen!
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mei

138

van
theatermonoloog
tot ode aan
Pinkpop en
de liefde

Dance Company
Nanine Linning &
Theater Heidelberg
Silver
di 02 mei / theater de spiegel

Ali B
Je suis Ali l reprise
do 17 mei / theater de spiegel
“Heb maar eens een mening, als iedereen
aan je trekt. Ali B vertelt erover met humor,
bravoure en een natuurlijk stand-up talent.”
- Volkskrant
Er zijn allerlei groepen in de samenleving die
precies denken te weten wie Ali is en wat hij voor
ze zou moeten doen, maar wat zou Ali’s eigen antwoord zijn? In Je suis Ali zien we eindelijk wie Ali is
en welke kant hij kiest.

In de laatste decennia heeft niets een hogere vlucht
genomen dan de technologie. Moderne communicatiemiddelen doen de wereld krimpen tot een
global village ter grootte van je handpalm. In haar
nieuwste dansvoorstelling SILVER geeft Nanine
Linning samen met haar twaalf dansers vorm aan
een visie op de toekomst waar mens en machine
nog nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn.
Een ontmoeting van dans, performance, installatiekunst en multimedia-spektakel.

Het Nationale Ballet
Best of Balanchine
do 18 mei / theater de spiegel
In 2013 startte Het Nationale Ballet met een nieuwe
serie programma’s waarin het oeuvre wordt belicht
van de grootste choreograaf van de twintigste
eeuw: George Balanchine. Voor het eerst is er nu
ook een tournee-editie van Best of Balanchine,
bestaande uit drie van zijn bekendste meesterwerken, plus een voor ons gezelschap nieuwe
pas de deux.
mei

Ciske de Rat
di 09 mei t/m zo 14 mei / theater de spiegel

Orkest van het Oosten
Afscheidsconcert Jan Willem
de Vriend
zo 27 mei / theater de spiegel

In 1984 stal Danny de Munk als Ciske de Rat de
harten van het Nederlandse publiek. Meer dan
twee miljoen bezoekers zagen destijds de film.
Danny de Munk keert nog één keer terug in de
rol van zijn leven in deze tijdloze en ontroerende
oer-Hollandse musical.

Het Orkest van het Oosten neemt met dit concert
afscheid van Jan Willem de Vriend. Tijdens zijn
afscheid als chef-dirigent van het Orkest worden
werken van Schubert, Mendelssohn en Bruch
gespeeld. Het afscheidsconcert belooft een
meeslepende avond te worden met pakkende
solo’s op viool en bekende volksliederen.

139

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

maandoverzicht mei
di

02

Dance Company Nanine Linning & Theater Heidelberg / Silver

dans

di

02

New Masters on Tour / Geboren solisten

kamermuziek

wo 03

De Partizanen / Welkom in Partizanië

cabaret

za 06

Marc-Marie Huijbregts / Getekend

cabaret

za 06

Keren Levi / The Dry Piece

dans

zo 07

Borodin Quartet

kamermuziek

ma 08

Ode aan drs. P

muziek

di

09

Ciske de Rat

musical

di

09

Wie is er bang voor Virginia Woolf? / Dragan Bakema, Carine
Crutzen, e.a.

toneel

di

09

Mugmetdegoudentand / Het vervoegde leven

toneel

wo 10

Ciske de Rat

musical

wo 10

Mike Boddé / De geurige man

cabaret

do 11

Ciske de Rat

musical

do 11

Gijs Naber | RO Theater / Find me a boring stone

toneel

vr

12

Eisler on the Go / kameroperaproject met Jon van Eerd e.a.

muziektheater

vr

12

Micha Wertheim / Iemand Anders: deel 2 van tweeluik

cabaret

vr

12

Ciske de Rat

musical

za 13

Ciske de Rat

musical

zo 14

Ciske de Rat

musical

wo 17

Ali B / Je suis Ali | reprise

cabaret

wo 17

Rob Scheepers / Schroot

cabaret

do 18

Het Nationale Ballet / Best of Balanchine

dans

vr

Motel Westcoast / The American Dream

muziek

za 20

Orkest van het Oosten / Afscheidsconcert Jan Willem de Vriend

klassiek

di

Private View

muziektheater

wo 24

Vara's Leids Cabaret Festival / Finalistentour 2017

cabaret

vr

Peter Pannekoek / reprise

cabaret

za 27

Rob en Emiel / Blow me away

show

za 27

Pinkpop: de liefde, de muziek, de herinnering / Toneelgroep
Maastricht en Rowwen Hèze

muziektheater

wo 31

Rumspinga / Orkater/De Nieuwkomers

muziektheater

19

23

26

Houd www.zwolsetheaters.nl in de gaten voor de meest actuele informatie over alle voorstellingen!
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advertentie

Wij feliciteren
Theater de Spiegel
met haar
10-jarig bestaan!

februari

Ontwerpbureau van Zwolse theaters
141
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juni

tribute en
filmparodie

We Remember
Elvis Presley

De Ploeg – NUHR
Pilp Fuction

di 06 jun / theater de spiegel

do 08 jun / theater de spiegel

Springlevend is de muziek van Elvis Presley! Zelfs
veertig jaar na zijn overlijden De makers van het succesvolle Elvis 80th Anniversary concert vinden het
dan ook de hoogste tijd voor een nieuw groot Elvis
spektakel met alle hits en favorieten. Met de beste
Elvis Tribute Artists en een spetterende live-band.

De Ploeg is terug! In Dolby Surround en
Technicolor. Het roemruchte gezelschap van
cabaretiers (NUHR) en acteurs (onder andere
Loes Luca en Han Römer duikt in de wereld van
de film. Ze ploegen zich in Pilp Fuction door een
filmscript over een meisje op zoek naar haar
moeder, een groot Hollywood-actrice. Een fantastische theatervoorstelling die je het liefst ziet met
een grote bak popcorn op schoot.

juni

maandoverzicht juni
di

06

do 08

We Remember Elvis Presley

muziek

De Ploeg - NUHR, Loes Luca, Han Römer, e.a. / Pilp Fuction

toneel

Houd www.zwolsetheaters.nl in de gaten voor de meest actuele informatie over alle voorstellingen!
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bij de buren

grote kerk
144

Zwolse theaters werkt nauw samen met de Grote Kerk om een reeks prachtige concerten te presenteren.
We attenderen u graag alvast op deze programma’s:
ma12 dec

Kerstconcert Trijntje Oosterhuis

muziek

di 13 dec

Sela Kersttour

muziek

wo 14 dec

Sela Kersttour

muziek

ma19 dec

Messiah NPU Johannes Leertouwer

vocale serie

di 27 dec

Canto Ostinato – Philine Coops, Toon Hagen en Afke Wiersma

orgelserie

do 23 feb

Winterreise - Leierman Ensemble met Mathijs van der Woerd

vocale serie

za 11 mrt

Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra

vocale serie

wo 12 apr

Matthaus Passion - NPU Johannes Leertouwer

vocale serie

Canto Ostinato 3 piano’s
Philine Coops, Toon Hagen
en Afke Wiersma

Nederlands Kamerkoor
Britten - Sacred and Profane
za 11 mrt - 20.15 uur

di 27 dec - 20.00 uur

Toon Hagen keert terug naar de basis van Canto
door het samen met Philine Coops en Afke Wiersema uit te voeren op drie vleugels. Canto Ostinato
wordt door velen gezien als een spiritueel werk dat
je mee kan voeren naar je binnenwereld.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut) /

Sacred and Profane is één van Benjamin Britten
mooiste koorwerken op middeleeuwse teksten.
Een ‘klassiek’ koorprogramma met een tijdloze
touch. Het voorprogramma wordt verzorgd door
vrouwenkoor Sarabande (start 19.45u.)

Café Foyé (Schouwburg Odeon)
145

steel de
show!
Naast alle professionele voorstellingen
en commerciële congressen en
evenementen stellen wij ons podium
ook heel graag beschikbaar voor
amateurgezelschappen, instellingen,
scholen, opleidingen en (muziek)verenigingen uit heel Nederland.
Tegen een gereduceerd tarief maakt
u gebruik van onze zalen, techniek,
faciliteiten én kennis. Daarnaast
kunnen wij de kaartverkoop voor uw
voorstelling of evenement verzorgen.

Wilt u meer informatie over de verhuurmogelijkheden
in onze theaters? Neem contact op met de afdeling
Sales & Events.
evenementen@zwolsetheaters.nl
www.zwolsetheaters.nl/events
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advertentie

Verwonder

In de Broeren

Kom verrassend winkelen en ontdek een ongekende wereld
waarin je al lezend wijzer wordt. Geniet van lekker eten en drinken
in onze brasserie. Laat je voeden en inspireren door een lezing,
concert of tentoonstelling. Blijf je verwonderen In de Broeren.

www.waandersindebroeren.nl
Achter de Broeren 1-3 | 8011 VA Zwolle | T 038 421 53 92 | info@waandersindebroeren.nl

De Jong & Laan.
Ondernemende accountants.

www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants
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genre
overzicht

Jon van Eerd - Harrie let op de kleintjes / 08 mrt

cabaret
Ellen Dikker / Buitenspel | Try out

09/12/16

Murth Mossel / Voors en tegens

10/12/16

Ronald Goedemondt / Geen sprake van I reprise

14/12/16

Lebbis / The Good News Show

11/01/17

Welkom bij de Fresku Show

12/01/17

1 Bloeiende Maagd speelt MINOUX / Minou Bosua

19/01/17

Sara Kroos / Doorgefokt

19/01/17

Mylou Frencken & Pieter Tiddens / RouwRevue

26/01/17

Remco Veldhuis / Lang verhaal kort - De Bijbel in twee uur

26/01/17

Herman in een bakje geitenkwark 2

27/01/17

Eva Crutzen / Spiritus

02/02/17

Funda Müjde / Funda draait door

03/02/17

Philippe Geubels / Bedankt voor Alles

04/02/17

Philippe Geubels / Bedankt voor Alles

14/02/17

Roué Verveer / Op het laatste moment

14/02/17

Leon van der Zanden / Supergewoon

01/03/17

Marc de Hond / Wie bang is, krijgt ook klappen

02/03/17

Martijn Koning / Koning van de lach

02/03/17

Marc de Hond / Wie bang is, krijgt ook klappen

04/03/17

Op Sterk Water / Het wonderbaarlijke improvisatieavontuur

08/03/17

Jon van Eerd / Harrie let op de kleintjes

10/03/17

Soundos El Ahmadi / Geboren met ervaring

15/03/17

Kommil Foo / Schoft

16/03/17

Micha Wertheim | try out / Iemand Anders (Deel 2 van tweeluik)

22/03/17

Jasper van Kuijk / Onder de Streep

26/03/17

Frans Mulder / Frans Mulder leest voor uit eigen werk

28/03/17

Diederik van Vleuten / Mijn nachten met Churchill | reprise

03/04/17

Youp van 't Hek / Licht | reprise

04/04/17

Sanne Wallis de Vries / GUT

04/04/17

Youp van 't Hek / Licht | reprise

05/04/17

Katinka Polderman / Polderman tiert welig

12/04/17

Ronald Snijders / WELKE SHOW

14/04/17

Pepijn Schoneveld / Morgen klaart het op

15/04/17

Jandino Asporaat / Keihard

19/04/17

Rayen Panday / Niet verder vertellen

21/04/17

Martijn Kardol | winnaar Leids Cabaret Festival 2016 / Jongensboek | try out

26/04/17

Wim Helsen / Er wordt naar u geluisterd

03/05/17

De Partizanen / Welkom in Partizanië

06/05/17

Marc-Marie Huijbregts / Getekend

10/05/17

Mike Boddé / De geurige man

genreoverzicht

02/12/16
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12/05/17

Micha Wertheim / Iemand Anders (Deel 2 van tweeluik)

17/05/17

Ali B | mei 2017 / Je suis Ali | reprise

17/05/17

Rob Scheepers / Schroot

24/05/17

Vara's Leids Cabaret Festival / Finalistentour 2017

26/05/17

Peter Pannekoek / reprise

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

dans
09/12/16

Het Zwanenmeer / Charkov Staats Opera en Ballet Theater

16/12/16

Dansclick / Korzo producties

20/12/16

Nederlands Dans Theater 2 / Symbolen

12/01/17

Isabelle Beernaert / Ne me quitte pas

25/01/17

Beyond Indifference / Tabea Martin

09/02/17

ICK Amsterdam | Paradiso / PARA|DISO revisited

18/02/17

Nederlandse Dansdagen on Tour / Up Stage Right

24/02/17

Scapino Ballet Rotterdam / PABLO

03/03/17

Double Bill | ICK Amsterdam / Arno Schuitemaker & Florentina Holzinger

10/03/17

Conny Janssen Danst / HOME

16/03/17

The dog days are over / Jan Martens

22/03/17

ISH / The Elements of Freestyle

26/03/17

Hoera voor Hans 6+ / Introdans

01/04/17

Ann Van Den Broek | WArd/waRD / Creatie 2017

08/04/17

Nederlands Dans Theater 1 / Scenic Route

14/04/17

Marina Mascarell Martinez / Korzo theater-producties

02/05/17

Dance Company Nanine Linning & Theater Heidelberg / Silver

06/05/17

Keren Levi / The Dry Piece

18/05/17

Het Nationale Ballet / Best of Balanchine

dansfeest
11/03/17

The BIG 80's & 90's Party

jeugd & familie
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01/12/16

Revolt / Dansgezelschap Project Sally Maastricht

03/12/16

Zachtjes gaan de paardenvoetjes 2+ / Ageeth de Haan

07/12/16

Hamlet / ZEP

11/12/16

Klucht 6+ / BonteHond

18/12/16

Fiep Fiep vogeltje 2+ / Judith Sleddens

18/12/16

Pim & Pom Fieperdepiep 3+ / Toren van Geluid

18/12/16

Fiep Fiep vogeltje 2+ / Judith Sleddens

Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

24/12/16

Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

25/12/16

Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

26/12/16

Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

26/12/16

Het meisje dat in de tafel verdween 6+ / Sneeuwvonk

26/12/16

Dolfje Weerwolfje Kerst 6+ / Rick Engelkes Producties

27/12/16

Blue Dew / The Fair-Haired Boy

27/12/16

Dobbe en de draak 4+ / Een prentenboek komt tot leven!

27/12/16

Pinokkio 4+ / Eftelingtheater

28/12/16

De Sprookjessprokkelaar 6+ / Theater Tieret

28/12/16

De Grieken 9+ / MAAS Theater en Dans

28/12/16

Jezus vierde zelf geen Kerst 6+ / Klaartje van Veldhoven/Rembrandt Frerichs trio

29/12/16

Pinokkio 7+ / Act2Act

29/12/16

Roodkapje De Musical

29/12/16

Op avontuur in de klassieke muziek 8+ / De terugkeer van Peer Gynt - Grieg

30/12/16

Kikkerprinses 4+

30/12/16

De Drakentemmer 4+ / Valentijn Productiehuis

30/12/16

De Kabouter van Rien Poortvliet 4+ / Theater Terra

30/12/16

De nieuwe kleren van de keizer 6+

04/01/17

Sjaak en de bonenstaak 4+ / Theater de Winter

05/01/17

De Kleine Sneeuwman 4+ / Een voorstelling om van te smelten

08/01/17

De Geheimzinnige Grotten van Grok M’Gar / Hilbert Geerling

15/01/17

Mr. Mølsk 4+ / Etienne Borgers

04/02/17

Het wilde westen van Calamity Jane 8+ / Theater Gnaffel

05/02/17

Het wilde westen van Calamity Jane 8+ / Theater Gnaffel

12/02/17

Wat is er mis mijn vis? 4+ / Theater KRIJT

12/02/17

Dino Experience Liveshow 5+

18/02/17

Peppa Pig 2+ / De Grote Plons!

19/02/17

Op avontuur in de klassieke muziek 8+ / Een spannende tocht door de Alpen - R. Strauss

22/02/17

André het Astronautje 3+ / Voor alle ruimtereizigers vanaf 3 jaar

22/02/17

André het Astronautje 3+ / Voor alle ruimtereizigers vanaf 3 jaar

25/02/17

Checkpoint 8+

26/02/17

Dit is geen droom 4+ / Unieke Zaken

05/03/17

Eitje 3+ / MAAS Theater en Dans

05/03/17

Eitje 3+ / MAAS Theater en Dans

10/03/17

Joris en de drakentemmers 8+ / Het Laagland

19/03/17

De snelste zebra 5+ / Harro van Lien

21/03/17

Educatief concert JSO de Vuurvogel / o.l.v Albert Dam en verteller Janpieter Boudens

24/03/17

Cliffhanger 10+ / Het publiek bepaalt de reis van een held

26/03/17

Hoera voor Hans 6+ / Introdans

01/04/17

Het Britten Jeugd Strijkorkest & Friends / Het Britten viert feest!

genreoverzicht

23/12/16
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Introdans - Hoera voor Hans / 26 mrt
152

02/04/17

Snorro 8+ / Ro Theater

23/04/17

Peter Pan - het echte verhaal 6+ / Nationaal Jeugd Musical Theater

29/04/17

Roodhapje 6+ / Holland Opera

kamermuziek / klassiek
17/12/16

Lucas en Arthur Jussen

05/01/17

Orkest van het Oosten / Nieuwjaarsconcert

08/01/17

Lions Nieuwjaarsconcert

10/01/17

Rufus Wainwright en Amsterdam Sinfonietta / Breder dan klassiek

15/01/17

Nieuwe Muziek deel 1 | Componist des Vaderlands / Willem Jeths

20/01/17

Bach & Vivaldi dag / Organisatie Oude Muziek

31/01/17

New Masters on Tour / Een mooie muzikale reis

18/02/17

Mis Dvorak / Studium Chorale

19/02/17

Nieuwe Muziek deel 2 | In Code / Gwyneth Wentink, Wouter Snoei, Arnout Hulstkamp

23/02/17

Winterreise / Leierman Ensemble met Mathijs van der Woerd

05/03/17

Nieuwe Muziek deel 3 | Lecture-concert Ralph van Raat, piano / Het wonderbaarlijke
improvisatie avontuur

08/03/17

Tous les matins du monde / Valentin Tournet, viola da gamba

11/03/17

Nederlands Kamerkoor / Britten | Sacred and Profane

12/03/17

Orkest van het Oosten / Mozart programma

20/03/17

ArtEZ Symfonisch Orkest

21/03/17

New Masters on Tour / Van Beethoven naar Debussy

24/03/17

Remy van Kesteren & band / Tomorrow Eyes

01/04/17

Het Britten Jeugd Strijkorkest & Friends / Het Britten viert feest!

12/04/17

Mattheus Passion / Nieuwe Philharmonie Utrecht

20/04/17

Ties Mellema & Amstel Quartet / Philip Glass | minimal festival

02/05/17

New Masters on Tour / Geboren solisten

07/05/17

Borodin Quartet

20/05/17

Orkest van het Oosten / Afscheidsconcert Jan Willem de Vriend

kameropera / opera
BarokOpera Amsterdam / i.s.m. Opéra Louise Fribourg (Zwitserland)

05/02/17

Don Giovanni, de pocket opera | Nederlands Blazers Ensemble

11/02/17

Opera2Day / Dr. Miracle's last illusion

16/03/17

Nederlandse Reisopera / Don Giovanni

18/03/17

Nederlandse Reisopera / Don Giovanni

22/04/17

Tristan & Isolde | David Lang / Silbersee

genreoverzicht

18/01/17
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12/12/16

Song & Dance - Copyright de musical

13/12/16

Song & Dance - Copyright de musical

14/12/16

Song & Dance - Copyright de musical

14/01/17

A Chorus Line / 17 dansers. 8 spotlights. 1 droom.

15/01/17

A Chorus Line / 17 dansers. 8 spotlights. 1 droom.

28/02/17

Hair / Let the sunshine in!

01/03/17

Hair / Let the sunshine in!

02/03/17

Hair / Let the sunshine in!

03/03/17

Hair / Let the sunshine in!

04/03/17

Hair / Let the sunshine in!

(€0,45 / minuut)

05/03/17

Hair / Let the sunshine in!

14/03/17

Adèle Conny Jasperina - De grote drie / Nieuwe Nederlands personality
musical met live orkest

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

musical

28/03/17

De Marathon

29/03/17

De Marathon

30/03/17

De Marathon

31/03/17

De Marathon

14/04/17

Into the Woods / Paul Groot, Brigitte Heitzer, Lone van Roosendaal

09/05/17

Ciske de Rat - de Musical

10/05/17

Ciske de Rat - de Musical

11/05/17

Ciske de Rat - de Musical

12/05/17

Ciske de Rat - de Musical

13/05/17

Ciske de Rat - de Musical

14/05/17

Ciske de Rat - de Musical

muziek
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02/12/16

Mnozil Brass / YES YES YES

03/12/16

Mnozil Brass / YES YES YES

03/12/16

Maaike Ouboter / En hoe het dan ook weer dag wordt | reprise

04/12/16

Margriet Sjoerdsma / Songs from Odelien

07/12/16

Marcel de Groot / #Held

10/12/16

The Bluebettes / Back to Mono

11/12/16

The BvR Flamenco Bigband / Jazz meets Flamenco

12/12/16

Trijntje Oosterhuis / A Christmas Evening with Trijntje

16/12/16

The Kik / Met de deur in huis

17/12/16

Thomas Orkest / Legends of Soul

18/12/16

Volkskerstsamenzang / 10de Lustrum, speciale editie

18/12/16

Volkskerstsamenzang / 10de Lustrum, speciale editie

20/12/16

Bertolf / Bloedlijn

Jazz & Wine met Joyce Stevens / 19 feb
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(€0,45 / minuut)

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435
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23/12/16

Frommermann / FrommerKerst

29/12/16

Ouderwetse Gezelligheid 2016

08/01/17

Lions Nieuwjaarsconcert

08/01/17

Eric Vaarzon Morel / Lorca | Nachten in de tuinen van Granada

10/01/17

Rufus Wainwright & Amsterdam Sinfonietta / Breder dan klassiek

13/01/17

Paul de Munnik / Nieuw

15/01/17

Nieuwe Muziek deel 1 | Componist des Vaderlands / Willem Jeths

25/01/17

Celebrating 100 years of Frank Sinatra / Sinatra & Friends

27/01/17

QUEEN / I Want To Break Free

28/01/17

Theater van het sentiment / Het 20-jarig jubileum van het KRO-NCRV programma

28/01/17

Dana Winner / Uit bewondering

29/01/17

I' m a Soulman / Michel Varenkamp, Ben van Dungen e.a.

01/02/17

Ruth Jacott

08/02/17

The Analogues / The Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band

10/02/17

Typhoon / Moro Lobi

11/02/17

Typhoon / Moro Lobi

15/02/17

Joris Linssen & Caramba / SERENADE

19/02/17

Jazz & Wine met Joyce Stevens / Een proefvoorstelling voor levensgenieters

19/02/17

Nieuwe Muziek deel 2 | In Code / Gwyneth Wentink, Wouter Snoei, Arnout Hulstkamp

23/02/17

O'G3NE / Three times a lady

03/03/17

Gare du Nord | Stronger than ever / 15th Anniversary Tour starring Dorona Alberti

12/03/17

JazzArt Orchestra / Love Songs from the Middle East

15/03/17

Hedon en Zwolse theaters presenteren: An Evening with K’s Choice
The Backpack Sessions (acoustic tour)

15/03/17

Piepschuim / Zo doen we dat hier

17/03/17

Het beste Van Dik Hout

18/03/17

Pater Moeskroen meets The Pogues / FIESTA

19/03/17

Rene van Kooten & Shifting Daylight / Something so Real

19/03/17

Daniël Lohues / Nieuwe Theatervoorstelling

21/03/17

Educatief concert JSO de Vuurvogel / o.l.v Albert Dam en verteller Janpieter Boudens

21/03/17

Educatief concert JSO de Vuurvogel / o.l.v Albert Dam en verteller Janpieter Boudens

23/03/17

The Simon & Garfunkel Story / Van The Sound of Silence tot Central Park

25/03/17

South African Road Trip 2 / Celebrating Life

29/03/17

Tangarine / From Tucson with songs

30/03/17

Wende

02/04/17

Astrid Seriese & Erwin van Ligten / Schatten!

12/04/17

Miss Montreal

13/04/17

Karin Bloemen / Volle Bloei

15/04/17

The Doors in Concert | staconcert / Celebration

20/04/17

De Dijk / Groef! Een zitconcert met bekende en minder bekende nummers

21/04/17

Spinvis / Trein/Vuur/Dageraad

22/04/17

Typhoon / Moro Lobi

29/04/17

Zotte Zusjes

30/04/17

Zotte Zusjes

07/05/17

Davine

08/05/17

ArtEZ Conservatorium / Ode aan drs. P.

19/05/17

Motel Westcoast / The American Dream

21/05/17

Frion Festival

06/06/17

We remember Elvis Presley / His music, his voice, his moves, his legacy

muziektheater
07/03/17

Frans van Deursen zing Leo Vroman / De Vogel in mijn Borst

06/04/17

Zwols Muziektheater

07/04/17

Zwols Muziektheater

08/04/17

Zwols Muziektheater

09/04/17

Zwols Muziektheater

28/04/17

Fifa Blatter / Met Paul R. Kooij, Cees Geel, e.a.

12/05/17

Eisler on the Go / Kameroperaproject met Jon van Eerd e.a.

23/05/17

Private View

27/05/17

Pinkpop: de liefde, de muziek, de herinnering / Toneelgroep Maastricht &
Rowwen Hèze

31/05/17

Rumspringa / Orkater/De Nieuwkomers

show
Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

24/12/16

Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

24/12/16

Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

25/12/16

Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

25/12/16

Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

26/12/16

Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

26/12/16

Notenkraker on Ice / Het betoverende kerstballet van Tchaikovsky op het ijs!

08/12/16

Chippendales / Break The Rules 2016 Tour

07/01/17

Slagerij van Kampen / LIP/STICK

01/02/17

FC De Rebellen / John de Wolf, Glenn Helder, Marcel Meeuwis e.a.

02/02/17

Wëreldbänd / SLAPSTICK

03/02/17

Percossa / The Real Deal

15/02/17

The Ruggeds / Adrenaline

17/02/17

Opvliegers 2 in de sneeuw / Nederlands´ leukste vriendinnencomedy krijgt een vervolg!

01/04/17

Tigre Blanco | Tijgersnest / Live music show extravaganza

02/04/17

De Gouden Jaren i.s.m. NostalgieNet / Cor Bakker, Danny Malando

genreoverzicht

23/12/16
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05/04/17

Powervrouwen 3 / Een fenomenale vriendinnenrevue!

14/04/17

Dan maar in therapie / Een muzikale cabaretcomedy met Bastiaan Ragas

22/04/17

Hans Liberg / Trálálálá voor iederéén!!

27/05/17

Rob en Emiel / Blow me away

special
04/03/17

Behoud de begeerte / Saint Amour | Herman Brusselmans

31/03/17

Kraken | Tryg e Wakenshaw / Een briljant van het Edinburgh Fringe Festival

theatercollege
12/02/17

Silvester / Een kleine geschiedenis van bijna alles

16/02/17

Komisch College / Met o.a. Dennis van der Geest en Rob Urgert

12/03/17

Science Battle / Alle antwoorden op niet gestelde vragen…

toneel
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02/12/16

Sadettin Kirmiziyüz / De Vader, De Zoon en het Heilige Feest

08/12/16

Orkater / Donna Donna

09/12/16

Hart tegen Hart / met Richard Kemper, Rick Engelkes, Peggy Vrijens e.a.

15/12/16

Toneelgroep Oostpool / De lankmoedigen

21/12/16

Feest! / Dinertheater

21/12/16

De Vader / Hans Croiset en Johanna ter Steege

03/01/17

La Musica 2 | Theater Utrecht / Ariane Schluter en Peter Blok

09/01/17

Boys dont cry | reprise

14/01/17

Indecent Proposal / Hoe ver ga jij voor een miljoen?

18/01/17

Wart Kamps - De Goede Richard III

02/02/17

Jihad - de voorstelling

16/02/17

Ondertussen in Casablanca / Het Nationale Toneel in coproductie met
Toneelgroep Oostpool

01/03/17

SONTAG - een lesbisch sprookje over fotografie en dood / Frascati Producties |
Naomi Velissariou

05/03/17

Vaders en zonen / Bram van der Vlugt e.a.

07/03/17

Nationale Toneel | Tasso / Jappe Claes e.a.

08/03/17

On the Road / Toneelgroep Oostpool

18/03/17

Pip Utton / Adolf (Engelstalig)

28/03/17

Diederik van Vleuten / Mijn nachten met Churchill | reprise

31/03/17

Nieuw Geld | Charles den Tex / Met Vera Mann, Victor Löw, e.a.

11/04/17

Nasrdin Char / D.A.D.

19/04/17

Toneelgroep Oostpool | Een Meeuw / Peter Bolhuis, Ariane Schluter, e.a.

26/04/17

Hedda Gabler / Theater Utrecht

26/04/17

Theatergroep Carver / Zwaar Metaal

09/05/17

Wie is er bang voor Virginia Woolf? / Dragan Bakema, Carine Crutzen, e.a.

09/05/17

Mugmetdegoudentand / Het vervoegde leven

11/05/17

Gijs Naber | Ro Theater / Find me a boring stone

08/06/17

De Ploeg - NUHR, Loes Luca, Han Römer, e.a. / Pilp Fuction

genreoverzicht
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vrienden van
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.

ik,

maria

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:

•
•
•
•
•
•
•

mag voorafgaand aan de start van de kaartverkoop als
eerste kaarten bestellen (max 4 per voorstelling)
ben als allereerst op de hoogte van bijgeboekte
voorstellingen
krijgt een toelichting op de programmering door onze
directie & programmeurs
ontvangt een uitnodiging voor het bijwonen van een
première
kunt samen met een vriend gebruikmaken van minimaal
2 exclusieve vriendenacties per theaterseizoen
krijgt een rondleiding achter de schermen in onze theaters
ontvangt de programmagidsen thuis op de mat

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.
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TM:

561 57

ben
vriend

zwolse theaters

Het beste Van Dik Hout / vr 17 mrt
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praktische info

locaties
Theater de Spiegel

Blijmarkt 25

Spinhuisplein 14

8011 ND Zwolle

8011 ZZ Zwolle

zwolsetheaters

0900 - 1435 (€0,45 per minuut)

0900 - 1435 (€0,45 per minuut)

@zwolsetheaters

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

info@zwolsetheaters.nl

Start kaartverkoop:
donderdag 1 december, 09.00 uur
Kaartverkoop start op donderdag 1 december
om 09.00 uur. Vanaf dat moment kunt u online,
telefonisch en aan de kassa in Café Foyé
(Schouwburg Odeon) uw kaarten bestellen.

Kassa Schouwburg Odeon
Dagelijks van 10.00 - 20.30 uur.

Vrienden van Zwolse theaters
Vrienden van Zwolse theaters kunnen hun
kaarten een week eerder bestellen, namelijk vanaf
zaterdag 24 november. Ook vriend worden?
Kijk op pagina 160 voor meer informatie.

Kassa Theater de Spiegel
Vanaf één uur voor de voorstelling.

eten en drinken

Café Foyé
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

Voorafgaand aan de voorstelling een hapje eten?
Dat kan!

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.

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

Kaartje = inclusief drankje
Bij uw kaartje is één (pauze)drankje inbegrepen
tenzij anders vermeld.

bereikbaarheid & parkeren

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

Schouwburg Odeon

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

In de buurt van Schouwburg Odeon liggen drie
grote parkeergarages: Q-park Maagjesbolwerk,
parkeerdek Emmawijk en parkeerplaats
Burgemeester van Roijensingel.
In de nabijheid van Theater de Spiegel ligt parkeerdek Noordereiland. Bij avondvoorstellingen
kunt u voorafgaand aan de voorstelling of in de

pauze bij onze informatiebalie een uitrijkaart
kopen voor €5,00. U kunt ook parkeren in
parkeergarage Diezerpoort. Vanaf deze parkeergarage is Theater de Spiegel gemakkelijk te
bereiken via de loopbrug.
Openbaar vervoer
Schouwburg Odeon
Met het openbaar vervoer is Schouwburg Odeon
gemakkelijk 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/Bij Hartje Zwolle.
Theatertaxi
Inwoners van Zwolle kunnen met de theatertaxi
tegen gereduceerd tarief naar het theater.
Reserveren kan telefonisch tot uiterlijk
2 uur voorafgaand 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 kassa 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 via
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 voorstelling? 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.

colofon
Redactie: Anna Bouwman, Suzanne Borghart, Ellen Ernst, Keimpe de Jong, Muriël Huijbrechts,
Marinthe Vergonet, Meike Willems, Tine de Waal
Ontwerp: Viesrood, Zwolle
Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem
Advertentieverkoop: Virtú Media, Zeist
Oplage: 20.000
Prijswijzigingen, wijzigingen in de programmering en druk- en zetfouten voorbehouden.

Onze veelzijdige programmering wordt mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Zwolle, de Provincie Overijssel en Fonds Podiumkunsten.
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info
In deze gids worden een aantal iconen gebruikt:
voorstelling met inleiding
(bij te boeken voor €2,50)

trailer op onze website

voorstelling zonder pauzedrankje

Kidsfoyé

voorstelling met dinerarrangement

ClubCele

De gepubliceerde voorstellingen worden vanuit een aantal invalshoeken uitgelicht:
de maker

de pers

de bezoeker

de programmeur

onze programmeurs
Keimpe de Jong: “Er zijn meerdere smaken in de stad, die moet ik zien te vangen.
Dat is mijn werk. Ik luister en praat met het publiek, ik volg de markt en soms kies ik iets
waar op voorhand geen groot publiek voor zal zijn. Maar zo werkt dat met de kunsten.
Het mag schuren.”
Karen White: “Breng kinderen op jonge leeftijd in contact met theater en geef ze zo een
levenslange blijvende herinnering en een creatieve, culturele bijdrage aan hun verdere
leven. Wie eenmaal de magie van theater ontdekt, laat het niet meer los. Die ervaring
verruimt de blik op de wereld en het leven!”
Iris Haeck: Klassieke muziekprogrammeur in hart en nieren. Met haar kennis, netwerk en
passie voor het vak, staat er jaar na jaar weer een prachtige reeks klassieke voorstellingen
in Zwolse theaters. “Waarom klassieke muziek programmeren? Zodra de eerste noten
klinken is het toch altijd weer alsof de feestverlichting aanspringt.”
Stella van Leeuwen: Al een jaar intensief verbonden aan Zwolse theaters en programmeert dansfestival Lift Me Up! “Er zijn nog zoveel nieuwe choreografen te ontdekken die
in de randstad al zijn doorgebroken en die nog vrij onbekend zijn in de provincie. Ik wil het
publiek graag kennis met ze laten maken! Naast het Nationale Ballet, Scapino, Introdans,
NDT, Conny Janssen Danst is er nog zoveel meer moois op dansgebied te zien.”
Gooitske Zijlstra: Club Cele programmeert maatschappelijke impact voor stad en regio
Zwolle.Mensen ontmoeten elkaar bij Club Cele rond thema’s en onderwerpen die er toe
doen. Bij alle programma’s zetten we mensen in beweging om te doen en het verschil te
maken om zo de stad en regio Zwolle in al zijn vormen leefbaar te houden, daar krijg ik
enorm veel energie van!
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De derde programmagids komt eind februari uit.
Neem alvast een abonnement op onze digitale,
tweewekelijkse nieuwsbrief. Dan blijft u op de
hoogte: weet u welke voorstelling bijgeboekt
zijn, leest u meer over die ene bijzondere toneelvoorstelling of fantastische musical en mist u
zeker niets!
Meld u aan via www.zwolsetheaters.nl –
onderaan de homepage kunt u zich aanmelden.
Graag tot ziens!

Remy van Kesteren & band - Tomorrow Eyes / vr 24 mrt / theater de spiegel
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fotocredits
La Musica 2 | Theater Utrecht:
Jeroen Hofman
Sjaak en de bonenstaak: Aapstudios
De Kleine Sneeuwman: Harmen van
Straaten
Slagerij van Kampen: Broer van
den Boom
De Geheimzinnige Grotten van Grok
M’Gar: Koen Geerling
Lions Nieuwjaarsconcert: Lions
international
Eric Vaarzon Morel: Merlijn Doomernik
Boys dont cry | reprise: Gerben Rink
Welkom bij de Fresku Show:
Melissa Verhoeven
Isabelle Beernaert: Lieve Blancquart
1 Bloeiende Maagd speelt MINOUX:
Janita Sassen
A Chorus Line: Roy Beusker
Paul de Munnik: Bob Bronshoff
Indecent Proposal: Roy Beusker
Mr. Mølsk 4+: Ingeborg Refsnes
Nieuwe Muziek deel 1 | Componist des
Vaderlands: Friso Keuris
BarokOpera Amsterdam: Magali
Dougados
Wart Kamps - De Goede Richard III:
Joost de Haas
Sara Kroos: Rogier Veldman
Mylou Frencken & Pieter Tiddens:
Govert de Roos
Beyond Indifference: Helen Ree
Remco Veldhuis: Anne van Zantwijk
QUEEN I Want To Break Free: Robin
Kamphuis
Eva Crutzen: HUFF&REUTER
Theater van het sentiment: Lex Putman
I’ m a Soulman: Richard Hilgeman
New Masters on Tour: Gaetano
Calabrese
FC De Rebellen: Patrick de Joode
Ruth Jacott: Govert de Roos
Wëreldbänd: Hein de Kort
Funda Müjde: Gregor Servais
Jihad - de voorstelling: Mark Engelen
Philippe Geubels: Pretpraters
Percossa: Leon van Velzen
Het wilde westen van Calamity Jane
(8+): Ron Greve
The Analogues: Graphic design:
Robert Muda van Hamel (Spacebar.nl)
ICK Amsterdam | Paradiso:
Alice Blangero
Typhoon: Ferdy Damman
Opera2Day: Henk Bleeker
Wat is er mis mijn vis?: Krijt
Dino Experience Liveshow: Michel van
’t Ende Producties
Silvester: Bram Jonker
Roué Verveer: Raul Neijhorst
Leon van der Zanden: Sas Schilten
The Ruggeds: Little Shao
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Joris Linssen & Caramba: Fedor van
Rossem
Komisch College: Michel Rijk
Ondertussen in Casablanca:
Barrie Hullegie
Opvliegers 2 in de sneeuw: Roy Beusker
Peppa Pig: Astley Baker Davies
Nederlandse Dansdagen on Tour:
Jochem Jurgens
Op avontuur in de klassieke muziek:
Gert-Jan ten Berge
Jazz & Wine met Joyce Stevens:
Lieven Dirck
Nieuwe Muziek deel 2 | In Code:
Maarten Mooijman
André het Astronautje: Tekening:
Natascha Stenvert
O’G3NE: William Rutten
Scapino Ballet Rotterdam: Cocha Ferri
Checkpoint: Gert-Jan van den Ende en Erik
van Trommel
Dit is geen droom: Jan Boeve
Hair: Stef Nagel
SONTAG - een lesbisch sprookje over
fotografie en dood: Jochem Jurgens
Marc de Hond: Bastiaan Musscher
Martijn Koning: Corne van der Stelt
Gare du Nord | Stronger than ever:
Wim Roelsma
Double Bill | ICK Amsterdam:
Wim Selles
Behoud de begeerte: Filip Claus
Op Sterk Water: Merlijn Doomernik
Eitje: SYBontwerp
Nieuwe Muziek deel 3 | Lectureconcert Ralph van Raat, piano:
Simon van Boxtel
Vaders en zonen: PIEK
Nationale Toneel | Tasso: Barrie Hullegie
Frans van Deursen zingt Leo Vroman:
Jaap Reedijk
Jon van Eerd: Robin Kamphuis
On the Road: Krista van der Niet
Joris en de drakentemmers:
Gregor Ramaekers
Conny Janssen Danst: Leon van Velzen
Soundos El Ahmadi: Tessa Posthuma
de Boer
Science Battle: Science Battle
Orkest van het Oosten | Mozart
Programma: Ronald Bruinink
Adèle Conny Jasperina - De grote drie:
Robin Kamphuis
Hedon en Zwolse theaters presenteren: An Evening with K’s Choice: Frank
Clauwers
Kommil Foo: Johan Jacobs
Piepschuim: Piepschuim
Nederlandse Reisopera: Marco
Borggreve
The dog days are over: Studio Rios
Zertuche

Micha Wertheim | try out:
Micha Wertheim
Het beste Van Dik Hout: Guido Aalbers
Pater Moeskroen meets The Pogues:
Natacha Hulsebosch
De snelste zebra van de wereld:
Sjoerd Litjens
Rene van Kooten & Shifting Daylight:
Stef Nagel
Daniël Lohues: Reyer Boxem
Educatief concert JSO de Vuurvogel:
Joop van Putten
New Masters on Tour: Elena Vasilchenko
ISH: Studio BREED
Jasper van Kuijk: Jaap Reedijk
The Simon & Garfunkel Story: Jacqui
Elliot-Williams, Stuart Man Price & Angela
Crawford
Cliffhanger: Jordy Vogelzang
Remy van Kesteren & band: Peter van
der Heijden
South African Road Trip 2: Rijk.studio
Hoera voor Hans: Pieter Henket
Frans Mulder: Roy Beusker
Diederik van Vleuten: Katinka Krijgsman
De Marathon: Mark Engelen
Tangarine: Tangarine
Wende: Romy Treebusch
Nieuw Geld | Charles den Tex: PIEK
Kraken | Tryg e Wakenshaw: Kristin
Aafløy Opdan
Karin Bloemen: Nick van Ormondt
De Dijk: Bob Bronshoff
Nasrdin Dchar: Janey van Ierland
Snorro: Yani&Pani
Nanine Linning: Annemone Taake
Ciske de Rat: Stef Nagel
Je suis Ali: Les Finesse
Orkest van het Oosten |
Afscheidsconcert: Marcel van den Broek
Pilp Function: Joris van Bennekom
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