voorwoord

Niemand gaat bij ons
onveranderd de deur uit
We heten dan wel ‘theater’, maar wij bieden u veel meer dan theater alleen!
Wij van Zwolse theaters denken namelijk in belevenissen. Wij brengen
vermaak en artistieke hoogstandjes. We maken het leven in Zwolle nog
net een tikje spannender. Met onze programmering dagen wij u, onze
bezoeker, uit om verder te kijken dan uw neus lang is.
De donkerte van de winter hebben we nu achter ons gelaten en komend
voorjaar kijken we uit naar tal van bijzondere producties en artiesten die
telkens weer de avond anders kleuren. Zoals Hans Croiset die op een
diepontroerende manier in De Vader laat zien hoe liefde onoverwinnelijk
is, ook als je dementerend bent. Zal de cast in de nieuwe Nederlandse
musical De Marathon ons net als de film raken en volop laten lachen, zal
Micha Wertheim ons met zijn nieuwe programma Iemand Anders vast
verrassen door zelf op het toneel te verschijnen (of toch niet?). Werpt
Nanine Linning een blik op de toekomst en de mengeling van mens en
technologie in de dansvoorstelling Silver. En komt ons allen via Typhoon
met Moro Lobi nog meer liefde toe, door de extra voorstelling in april.
U kunt zich bij ons wentelen in schoonheid, genieten van hoogwaardig en
ontroerend aanbod, maar ook kunt u bij ons lachen tot u een ons weegt.
Soms brengen we verontrustend aanbod en dagen we u uit om buiten
de bestaande paden te treden. We hebben de ambitie om altijd een
stapje verder te zetten. We willen altijd met één been in de toekomst van
onze stad staan. Zo weerspiegelt Zwolle zich niet alleen in het theater,
maar houden wij de stad ook een spiegel voor. Niemand gaat bij ons
onveranderd de deur uit!
sneak peak

Margreet Wieringa
Directeur

het hele seizoen up-to-date

direct naar

Beste theaterliefhebber,
NR 3!
U heeft de derde programmagids van theaterseizoen 2016/2017 in handen. Nog een paar maanden en
dan begint er al weer een nieuw theaterseizoen. Zo ver is het echter nog niet! In deze gids vindt u alle
voorstellingen van maart tot en met juni. Bijboekingen, achtergrondverhalen, recensies: alles om u zo goed
mogelijk te infomeren over de voorstellingen die te zien zijn. Zo ligt er het héle seizoen een up-to-date
programmagids bij u op tafel.
Hoe werkt het?
In deze derde uitgave staat de programmering tot en met juni 2017 centraal. In mei start de kaartverkoop
voor het nieuwe seizoen. En uiteraard vindt u de voorstellingen op zwolsetheaters.nl, onze dynamische
programmagids. Daar vindt u altijd de meest actuele informatie.
Klassieke muziek…of juist op zoek naar een jeugdvoorstelling?
Daarnaast hebben we ook de verschillende genres voor u op een overzichtelijke manier ingedeeld.
Vanaf pagina 138 kunt u alle dans, toneel of bijvoorbeeld jeugdvoorstellingen in een oogopslag per
genre bekijken.
We hopen dat u geniet van deze gids, die we met veel liefde voor u hebben samengesteld. En natuurlijk
vooral van de voorstellingen die u gaat bezoeken.

maart

16

april

52

mei

84

juni

118

We zien u graag in onze twee prachtige theaters.
Tot in Schouwburg Odeon, of in Theater de Spiegel!

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:
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de maker

de pers

de bezoeker

de programmeur

bij de buren

130

genreoverzicht 138

praktische info 146

plattegronden

152
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uitgelicht!

bijgeboekt!

De volgende voorstellingen willen we graag extra bij u onder de
aandacht brengen. De pers was laaiend enthousiast, onze programmeur
is het ook. Een kleine selectie bijzondere producties, er is immers zoveel
te zien!

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?

maart
Jihad – de voorstelling
do 16 mrt / schouwburg odeon

april
De Vader
do 06 apr / theater de spiegel

april
Venice
zo 30 apr / theater de spiegel

“André - een eigentijdse King Lear, die door
niemand zo mooi, zo broos, subtiel en innemend belichaamd kan worden als door Hans
Croiset.”
- Leeuwarder Courant

Jihad gaat over drie vrienden die op weg zijn
naar Syrië om zich aan te sluiten bij de jihadisten.
Elk heeft zijn eigen rol gekozen in de ‘game’ die
‘op jihad gaan’.

- Trouw
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Slippers: met Plien en Bianca
vr 16 jun / theater de spiegel

Hedon en Zwolse theaters presenteren VENICE!
Kipp en Pat Lennon en Michael en Mark Lennon,
twee sets broers die tevens neven zijn en die al
voor meer dan de helft van hun leven samen muziek
maken. De Lennons beschouwen Nederland als
hun ‘home away from home’, oogstte hier veel succes en werden o.a. beloond met een gouden album
en een Edison voor Beste Internationale Artiest.

Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman zijn
voor het eerst samen te zien in een toneelstuk:
de wereldwijde theaterhit Slippers. De twee
mannelijke hoofdrollen worden gespeeld door
Peter van de Witte en Bas Hoeflaak van het
cabaret duo Droog Brood. Hiermee komt de
top van het Nederlandse cabaret samen in één
toneelproductie. Schrijver Alan Ayckbourn houdt
in dit stuk een vergrootglas boven ons menselijk
gestuntel. Geen andere auteur schetst met zoveel
humor en compassie het eeuwige misverstand
tussen man en vrouw.

Moving Futures

zo 26 mrt / schouwburg odeon

“De vijf uitzonderlijk muzikale mannen
van de Wëreldbänd brengen een ode aan
een bijna vergeten kunstvorm: slapstick.
En wat doen ze dat magistraal”. “Je zit bij
‘Släpstick’ gegarandeerd de hele tijd op het
puntje van je stoel. Diepe buiging voor het
vakmanschap van de Wëreldbänd”.

Onze hersenen zijn simpelweg niet meer opgewassen tegen de onophoudelijke stroom van prikkels.
Een interactieve theatercollege van Robert Bridgeman over mindfullness meditatie.

mei

Wëreldbänd

Theatereditie ‘Start
vandaag met mediteren’
za 03 jun / schouwburg odeon

In De Vader zien we door de ogen van André de
verwarring van iemand met Alzheimer. Zijn onrust
en paniek raken niet alleen hem, maar ook zijn
dochter Anne. Een ziekte als Alzheimer treft dan
ook meer dan één persoon. De geliefden eromheen
voeren eveneens strijd tegen het verlies van een
leven dat eens zo bekend was. De Vader levert
herkenbare situaties op die niet alleen schuren,
maar tegelijkertijd ook buitengewoon komisch zijn.
“Sommige voorstellingen moeten gezien
worden, Jihad is er zo een. Het innemende
spel van de acteurs en een eenvoudige maar
scherpe regie van Daria Bukvić slepen de
kijker mee en maken van Jihad een overtuigende en belangwekkende productie.”
- Theaterkrant.nl

juni

Herman in een
bakje Geitenkwark 2
do 13 apr / schouwburg odeon

Koloniseer snel een plekje in de zaal bij Herman
in een bakje Geitenkwark 2. Gegarandeerd een
avond vol humor, muziek, avontuur en.... bizons.

vr 19 + za 20 mei / schouwburg odeon

Het hedendaagse, reizende dansfestival Moving
Futures komt dit jaar voor het eerst naar Zwolle.
Tijdens deze Zwolse editie presenteert Moving
Futures naast voorstellingen een uitgebreid randprogramma met cinedansfilms, nagesprekken en
meet & greets.
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podium voor
iedereen!
Events in de spotlights. Met dit keer
speciale aandacht voor twee bijzondere
evenementen.
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.

Hier kijkt het team van Sales & Events naar uit:

Frion Festival
zo 21 mei 2017 - 12.00 uur /

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

Een groots congres, intieme meeting,
of ander event in het theater? Dat kan!
Neem contact op met de afdeling
Sales & Events voor de mogelijkheden.
038 - 42 773 83
evenementen@zwolsetheaters.nl
www.zwolsetheaters.nl/events
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theater de spiegel

Het Frion Festival is een grensverleggend
evenement, waarbij het veelzijdige talent,
van mensen met en zonder een beperking,
centraal staat. Het Frion Festival bestaat uit
verschillende onderdelen: een attractiemarkt
met buitenpodium, theatervoorstellingen,
een muzikale show. Er is een markt met
verschillende kraampjes, een buitenpodium
en attracties. Het loading dock wordt voor
die middag omgebouwd tot een pop-up
theaterzaal. Dit programma start vanaf
12.00 uur en is vrij toegankelijk.
Er is vanaf 15.00 uur een spetterende muzikale show in de grote zaal, waarin artiesten
vanuit Frion of andere instellingen op het
toneel staan samen met bekende Zwolse
artiesten. De huisband, onder leiding van
Reinder van Raalte en Margriet Bruggemans, zorgt voor de muzikale ondersteuning.
Kaarten zijn te bestellen via de website van
Zwolse theaters.

Educatief concert JSO
de Vuurvogel o.l.v.
Albert Dam en verteller
Janpieter Boudens
di 21 mrt 2017 - 11.00 + 13.00 uur /
theater de spiegel

Alweer voor de vierde maal speelt
Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel een klassiek stuk voor het basisonderwijs in Zwolle.
Er worden twee voorstellingen gespeeld,
om 11.00 uur en 13.00 uur, in Theater de
Spiegel. Het zal weer een aansprekend
muzikaal verhaal worden, net als vorige jaren
Peter en de wolf, De notenkraker en Peer
Gynt. Ditmaal is gekozen voor Carmen van
Georges Bizet. Het verhaal wordt verteld
door Janpieter Boudens en in samenwerking met gastspelers en -dansers op een
aansprekende wijze verbeeld.
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Hoe meer hij op zijn intuïtie vertrouwt, hoe
gelukkiger hij wordt. Vooral sinds hij zijn eigen muziek schrijft. Remy van Kesteren over
zijn instrument – de harp – en zijn allereerste
theatertournee, Tomorrow Eyes.
Remy van Kesteren (27) speelt net zo makkelijk
in het Concertgebouw als op het zomerse festival
Best Kept Secret. Nu staat hij aan de vooravond
van zijn eerste theatertournee, die genoemd is naar
zijn eerste plaat met eigen muziek: Tomorrow Eyes.
Hij moet lachen als de eerste vraag luidt: beschrijf
je handen eens. “Wat moet ik erover zeggen? Het
zijn vrij grote handen, ik heb best een groot bereik.
Op de vingertoppen zit een klein beetje eelt. Niet te
veel, want veel eelt geeft een harde toon. Maar een
beetje eelt heb je wel nodig, anders krijg je blaren.
Ik ben altijd op zoek naar een soort ronde, mooie,
warme toon en die krijg je het beste als je vingers
een beetje zacht zijn. Dus vijl ik mijn vingertoppen
af en toe. Typische harphanden zou ik ze niet willen
noemen, ik heb helaas geen slanke, ranke vingers,
eigenlijk zijn ze vrij dik en een beetje bonkig, haha.”

Spelen alsof
je broek in de
fik staat
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Van festival naar theaterzaal
“Ik ben niet bezig met muzikale genres, zeker niet
als ik schrijf. Dan vertrouw ik meer en meer op
mijn intuïtie. Ik schrijf op de eerste plaats natuurlijk
muziek die ik zelf mooi vind.” En dus leidde Van
Kesterens ontdekkingstocht naar de popmuziek,
minimal music en improvisatie. Lekker buiten de gebaande paden. Hij werkte samen met andere muzikanten en zijn muziek ontstond tijdens jamsessies
of in een vliegtuig onderweg naar de Dominicaanse
Republiek voor de opnames van Wie is de Mol?
“Gelukkig bleek, toen we de muziek van de zomer
eerst op festivals en daarna in clubs speelden, dat
heel veel mensen het te gek vonden. Superleuk
om erachter te komen dat mensen van mijn eigen
leeftijd bleven luisteren. Naar instrumentale muziek!
Daarna hebben we dus een clubtour gedaan, maar
ik merkte dat de poëtische laag van de muziek daar
minder goed tot zijn recht kwam. Logisch, dan
moet je gewoon de beuk erin gooien. Het theater
leent zich wél voor die andere kant. Niet dat het per
se rustig is wat we gaan spelen, zeker niet, maar er
is wel meer aandacht voor de andere kant én voor
de verhalen achter de muziek. Voor mij gaan muziek
en verhalen had in hand en bij een aantal nummers
vertel ik de ontstaansgeschiedenis of een bijzondere ontmoeting die geleid heeft tot het stuk.”

Met al je energie op het podium
Van Kesteren neemt voor Tomorrow Eyes in het theater een band mee. Zijn goede vriend Ties Mellema
speelt saxofoon, Martin Fondse speelt toetsen,
de drums worden bespeeld door Mark Schilders
en Sean Fasciani is de bassist. Voor wie is zo’n
avondje Remy van Kesteren precies geschikt? “Het
flauwe antwoord is natuurlijk: voor iedereen. Maar
het is wel waar. Ik merkte dat mijn muziek veel veertigers en vijftigers doet denken aan de symfonische
rock uit de jaren tachtig. Wat ik grappig vind, want
ik ben in 1989 geboren. Ik dacht: mijn klassieke
achterban zal het wel niks vinden en me de rug toekeren, maar dat is niet gebeurd.” Dan lachend: “Ik
denk dat ze het wel zagen aankomen. Ik vind dat je
altijd moet spelen alsof je broek in de fik staat. Dat
is ook een van de belangrijkste redenen geweest
waarom ik mijn carrière heb omgegooid. Ik voelde
dat ik zelf niet meer zo op het podium zat. Dat vind
ik niet eerlijk naar het publiek toe, je moet er met al
je energie staan.”
Muziek van de hoop
Tot slot wil Van Kesteren nog graag kwijt waar zijn
plaat Tomorrow Eyes over gaat. “Over hoop.
Soms kun je het gevoel hebben, met alles wat er
gebeurt in de wereld, dat de moed je in de schoenen zakt. Maar als je ’s ochtends wakker wordt,
doe je dat met schone ogen en vertrouwen in de
toekomst. Dat je denkt: misschien lukt het vandaag
wel. Voor mijn gevoel gaat de muziek daarover,
zelfs al is mijn muziek best melancholisch. Er staat
veel in mineur. Maar gek genoeg word ik zelf heel
hoopvol als ik ernaar luister.”

Remy van Kesteren & band:
vrijdag 24 maart, Theater de Spiegel
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De Marathon als musical!
010 in 038
Zwolle - Maandagavond, 16 januari, was er iets met een marathon, hardlopen
en een theater in Zwolle. Het was hartstikke koud, maar de aftrap van de
campagne voor de voorstelling De Marathon was er niet minder om! Maar liefst
tweehonderd sportievelingen renden dwars door Theater de Spiegel en buiten
langs de gracht, sommigen in prachtige jaren 80 outfits (net als in de film).
De loper met de origineelste out fit won kaarten voor de voorstelling!

Regisseur Job Gosschalk aan het woord
De vraag die me het meest gesteld is de afgelopen
tijd, wanneer mensen hoorden dat wij - en nou moet
ik het goed zeggen, want sommige tenen zijn langer
dan de Erasmusbrug - Kemna Theater in samenwerking met Senf Theaterpartners en het Nieuwe Luxor
Theater, De Marathon als musical wilden brengen
was: Waarom?
Waarom wil je van zo’n bloedgeestige, succesvolle,
hartverwarmende en grappige film over vriendschap
die zó goed heeft gescoord in hemelsnaam een
musical maken? En dan antwoordde ik: “omdat het
zo’n bloedgeestige, succesvolle, hartverwarmende
en grappige film is”.
Martin van Waardenberg en Gerard Meuldijk
hebben er met hun film voor gezorgd dat heel
Nederland in één klap van Rotterdam hield. En dat
met vier helden in een geel met paars pakje dat in
het beste geval elke testikel z’n eigen plekje gaf.
Dat vond ik een behoorlijke prestatie, plus dat ik er
intens van genoot dat iedereen, man, vrouw, wit,
zwart, homo en vooral ook hetero er genadeloos van
langs kreeg, maar dat dit helemaal niks uit maakte,
het kwam immers uit een goed Rotterdams hart.
Maar waarom dan een musical? En dan dacht ik;
waarom niet? Billy Elliott was een grandioze film en
niet een minder grandioze voorstelling, dus wat is er
nou leuker dan zo’n ijzersterke film te voorzien van
nummers door één van de grootste popmuzikanten
die Nederland heeft? Toen hebben we Thomas
Acda gevraagd en die had ‘toevallig’ niks te doen
haha, dus die zei meteen ja. Thomas en ik maken
al vier jaar lang de tv-serie “Jeuk” samen en we zijn
gek genoeg bevriend geraakt en dat treft, want als
deze voorstelling ergens over gaat, dan is het wel
over vriendschap.

De run werd georganiseerd door Zwolse theaters in samenwerking met Run2Day Zwolle. Zij organiseert
meerdere runs per jaar op verschillende locaties in Zwolle onder de naam Free Feet 038. Elke run wordt
er een bijdrage opgehaald voor Stichting 112Nepal.
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Onvoorwaardelijke vriendschap tussen mannen die
worstelen om hun hoofd boven water te houden, elk
met z’n eigen besonjes. Thomas is een bescheiden
man; hij schrijft een paar hits – een stuk of 12 –
voor de voorstelling en daar blijft het bij. Dat-ie er
intussen voor gezorgd heeft dat zijn tv-vrouw Jelka
van Houten, z’n oud-klasgenootje Lucretia van der
Vloot, een van z’n beste vrienden Kees Boot en z’n
favoriete acteur Michiel Nooter in de voorstelling
zitten, daar hebben we het verder niet over.
Een bescheiden man.

Waar de film vooral de mannen volgt, hebben wij in
de musical ook oog voor de dames. Zij krijgen een
grotere en een duidelijkere rol toebedeeld.
En dat heeft er alles mee te maken dat de rollen
onder anderen worden gespeeld door al genoemde
Jelka van Houten en Lucretia van der Vloot.
Die tekenen geen contract voor een leuke bijrol en
bovendien, die strotten wil je gebruiken, net als die
van Jip Smit, die door haar rol in de film Moos zorgt
voor mijn Amerikaanse doorbraak – eindelijk! - en
die van Roosmarijn Luyten, die in de film De Zevende Hemel de sterren van de hemel zingt.
Tenslotte gaat De Marathon ook over trouw.
De dialogen van Martin van Waardenberg zullen
zoveel mogelijk ongewijzigd worden gebruikt, want
waarom zou je iets kapot maken wat heel is en
grappig?
Toen Martin van Waardenberg de film aan het schrijven was, deed hij onderzoek bij locale garages.
Hij vroeg de mannen waar ze het de hele dag over
hadden. ‘Neuken’, was het tamelijk eensluidende
antwoord. Dat biedt misschien niet genoeg stof
voor een héle musical, maar het zou raar zijn om niet
over neuken te zingen. Dank je, Thomas, voor ‘Kale
Nel’, daarmee zijn we meteen een 12+ voorstelling
geworden.
Ik ben er heel trots op dat we een woest aantrekkelijke en atletische cast hebben kunnen vormen
die menig dames- en ook herenhart sneller zal doen
kloppen. Ik ben ongelooflijk blij deze voorstelling te
kunnen gaan maken met, in de mannelijke hoofdrollen, John Buijsman, Kees Boot, Michiel Nooter,
Dennis Willekens en Gurkan Kucuksenturk.
Die we – voor zover nodig – van een nieuw
Rotterdams paspoort zullen voorzien.
In het decor van Matthijs van Cruyssen gaat de
skyline van Rotterdam een grote rol spelen. Want
het verhaal mag dan wel universeel zijn, de musical
De Marathon is Rotterdams. Ván Rotterdam en voor
Rotterdam. En aan het eind van een hele lange toernee hopelijk van ons allemaal. En wie er niet voor
valt, wie niet van De Marathon gaat houden, die kan
de betonpleuris krijgen. Dan ken je vlechten.
De voorstelling De Marathon is te zien in
Theater de Spiegel van 28 t/m 31 maart.

13

Samenwerking is het fundament van MENS,
de nieuwe voorstelling van Wende. Met
behulp van schrijvers als Dimitri Verhulst,
Kempi en Simon Stephens zocht ze naar de
angsten die iedereen in deze tijd tegenkomt.
Opeens was het voor Wende duidelijk dat
haar nieuwe project MENS moest heten.
Ze had de kranten gelezen die vol staan
van strijd, verharding en groepen die recht
tegenover elkaar staan. Maar wat verbindt
ons eigenlijk?

Beeld: Romy Treebusch

Wende: ‘Ik doe een pleidooi dat we allemaal
mensen zijn die geluk proberen te vinden en het
goed proberen te doen. Je wordt als kind geboren
met verwachtingen. De ene mens wordt daar
sneller in teleurgesteld dan de ander. Wat ga je
daarmee doen? De voorstelling gaat voor mij over
die reis. De boog die je doorloopt als mens om
een mens te zijn. Te midden van allemaal mensen.’
Deze tijd en de bijbehorende onrust hebben een
rol gespeeld in de totstandkoming van MENS.

’ Ik kan geen
oplossing bieden,
maar ik kan wel
zingen.’
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Wende: ‘Ik heb behoefte aan meer mededogen.
Ik wil dat we elkaar het licht in de ogen gunnen.
Ik kan geen concrete oplossing bieden. Ik ben
geen politicus en dan wil ik ook niet zijn. Maar ik
kan wel ‘De Wereld Beweegt’ zingen. Dat gaat
over nu. Ik probeer iemand te raken, te confronteren. Als ik het paradijs zou moeten omschrijven,
wil ik dat iedereen fatsoenlijk met elkaar omgaat.
Dat gaat nooit gebeuren. Maar met muziek voel ik
dat we verbonden kunnen zijn met elkaar. Het is
heel echt, we zijn heel erg samen. Dat is voor mij
het paradijs: mijn paradijs ligt achter de microfoon. Ik houd van de overgave van het zingen en
vind godsdienst daarom ook fascinerend. Van het
boeddhisme tot het hindoeïsme tot de islam en het
christendom: mensen gaan op hun knieën om iets
te ervaren. Ik geloof dat die rituelen een concentratie opleveren die goed zijn voor de mens, en dat die
rituelen ook kunnen helpen in verschillende fases
van je leven. Het is iets transcendents. Maar wat
zijn de hedendaagse rituelen? Ik heb het bij muziek.
Ik kan er door opgetild worden. Het is een soort
XTC. Dat gevoel van verbonden zijn, die liefde, dat
vind ik dicht bij het goddelijke komen.’

maakproces van haar laatste album Last Resistance (2013) stelde ze zichzelf de eis om alles alleen
te doen. Het eindresultaat deed haar goed, maar
het proces was een lonely road. Wende: ‘Ik had
mezelf vier maanden ingegraven als een mol, maar
dat wilde ik niet nog een keer. Ik wil me verbinden,
mensen ontmoeten, ik wil me laten beïnvloeden.
Ik wil de dialoog aangaan met schrijvers uit
verschillende hoeken.’ Een van de schrijvers
waar Wende contact mee zoekt én krijgt is Dimitri
Verhulst. Ze voeren geregeld gesprekken over de
richting die het project opgaat, Wende stuurt hem
artikelen en beelden die haar inspireren, waarna
hij haar teksten voor haar schrijft. Als ze hem
vraagt een tekst over angst te maken, levert dit het
poëtische ‘Vrij Me’ op, een lied dat ook in MENS te
horen zal zijn. Wende zal ook ‘Voor Alles Bang
Geweest’ spelen, met een tekst die Joost Zwagerman voor Wende had geschreven, maar die een
tijdje op de plank is blijven liggen. Wende heeft het
tot een nummer bewerkt dat ze ook heeft gespeeld
op de presentatie van Wakend Over God, de
laatste dichtbundel van Zwagerman die postuum
werd uitgegeven.
Omdat ze het beeld in de show net zo belangrijk
vindt als de muziek gaat ze samenwerkingen aan
met visual artists uit Londen: Chloe Lamford en
Timothy Bird. Marcus Azzini, de artistiek directeur
van Theater Oostpool, tekent voor de regie.
Het was aan Wende om van alle input één geheel
van te maken. Om Dimitri Verhulst, Simon Stephens, zichzelf en anderen met elkaar te verenigen.
Wende: ‘Het belangrijkste is dat de nummers sterk
zijn. Dat staat voorop. De geest van de schrijver
blijft zeker in een nummer zitten, maar het moet wel
een eenheid worden. Ik wil met hun taal, mijn taal,
met muziek en beeld mijn versie van het gevaar en
wonder van mens zijn onder het voetlicht brengen.
Ik hoop dat mijn zin om de ander te ontmoeten het
altijd wint van mijn angst dat wat ik niet ken, de
rug toe te keren. Door het maken van MENS heb
ik geleerd dat samenwerken dingen oplevert die je
niet kunt voorzien. Ik hoop dat we dat in Nederland
en ver daarbuiten ook blijven doen.’
Wende, Mens:
donderdag 30 maart, Schouwburg Odeon

Wende brak aan het begin van het millennium door
als vertolker van het chanson, maar richtte zich
sinds 2009 op eigen Engelstalig werk. Tijdens het
15

programma

sneak peak

South African Road Trip 2 / za 25 mrt / theater de spiegel

maart

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

musical.

schouwburg odeon
hemminkzaal

Martijn Koning
Koning van de lach

Er is een enorme energy boost onderweg naar
het theater: Hair de musical, in een tintelfrisse
uitvoering! 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! Met o.a. William Spaaij (na zijn
rol in De Tweeling terug in Hair!), Anouk Maas en
Tommie Christiaan.

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.

wo 01 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

toneel.

vanaf
€ 17,50

“In kleine observaties en mooie zinnetjes ontrolt zich een
blauwdruk van dolende twintigers.” - de Volkskrant
schouwburg odeon
dommerholtzaal

cabaret.

ka
ar
t

“Hij is het zeldzame type cabaretier dat je
overlaadt met grappen die je na afloop moeiteloos én weer lachend herhaalt.” - NRC

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

wo 01 + do 02 mrt
20.30 uur

vanaf
€ 12,50

en

Hair
Let the sunshine in!

Over het leven en werk van één van de belangrijkste filosofen en
schrijvers van de 20e eeuw: Susan Sontag.

vanaf
€ 19,50

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.
18

do 02 mrt
20.00 uur

te

€ 31,50

la
at
s

theater de spiegel

maart

(€0,45 / minuut)

wo 01 mrt - zo 05 mrt
diverse tijden

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.

19

dans.

Double Bill | ICK Amsterdam
Arno Schuitemaker & Florentina Holzinger

za 04 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

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.

za 04 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

special.

maart

Behoud de begeerte
Saint Amour | Herman
Brusselmans

vanaf
€ 12,50

ee
k

vanaf
€ 17,50

ek
en
w

schouwburg odeon
dommerholtzaal

bo

vr 03 mrt
20.30 uur

vanaf
€ 19,50

cabaret.

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

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!
20

Een oersaai museumbezoek verandert in een spannende actiefilm met
achtervolgingen, een verdwenen eitje en magie. Stel je voor: een actiefilm, maar dan in het echt. Met één van de saaiste actiefiguren ooit: een
eitje. Een eitje waar niemand mag aankomen. Niemand! Gevaarlijk wordt
het zeker, 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.

maart

(€0,45 / minuut)

schouwburg odeon
hemminkzaal

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

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

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

di 07 mrt
20.00 uur

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 was Componist des Vaderlands
Willem Jeths onze gast. In deel II hoorde en zag
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

vanaf
€ 12,50

toneel.

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?

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.
22
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di 07 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 22,50

muziektheater.

wo 08 mrt
20.30 uur

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

theater de spiegel

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.

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

vanaf
€ 25,50

maart

(€0,45 / minuut)

Frans van Deursen zingt
Leo Vroman
De Vogel in mijn Borst

lutherse kerk

wo 08 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

toneel.

vanaf
€ 12,00

jeugd & familie.
8+.

On the Road
Toneelgroep Oostpool

vanaf
€ 17,50

klucht.

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!

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.
“Spannend en invoelbaar”
- Trouw

vr 10 mrt
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

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.
In echte Laagland stijl!
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vr 10 mrt
20.00 uur

theater de spiegel

dans.

vanaf
€ 16,00

vanaf
€ 17,50

cabaret.

maart

(€0,45 / minuut)

schouwburg odeon

Soundos El Ahmadi
Geboren met ervaring

Conny Janssen Danst
HOME

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

do 10 mrt
20.30 uur

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

vanaf
€ 15,00

muziek.

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!
De Schouwburg wordt omgebouwd tot club:
de dansvloer is aan u!

In Geboren met ervaring geen gezeur, geen valse emoties, geen pseudo engagement en zeker geen allochtone clichés. Maar een ontroerend eerlijke en vooral grappige voorstelling van, jawel, een vrouw.
26
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zo 12 mrt
14.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

theatercollege.

theater de spiegel

vanaf
€ 21,00

musical.

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

Science Battle
Alle antwoorden op niet gestelde vragen…

di 14 mrt
20.00 uur

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.

28

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
29

wo 15 mrt
19.45 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 27,50

muziek.

wo 15 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

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

vanaf
€ 12,50

cabaret.

Kommil Foo
Schoft
maart

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

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

wo 15 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

muziek.

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!

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!
30
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do 16 + za 18 mrt
19.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 27,50

opera.

do 16 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Nederlandse Reisopera
Don Giovanni

dans.

vanaf
€ 17,50

The dog days are over
Jan Martens
maart

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.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

“Jan Martens tovert een betoverende
choreografie aan niets anders dan springen,
kracht en geometrie.” - de Volkskrant

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 15,00

cabaret.

Micha Wertheim | try out
Iemand Anders (Deel 2 van tweeluik)
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do 16 mrt
20.30 uur

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! Avondje lachen?
Voor een tientje zit jij in de zaal!
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.
32
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vr 17 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 19,50

muziek.

za 18 mrt
21.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

Pater Moeskroen
meets The Pogues
FIESTA

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

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
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

toneel.

zo 19 mrt
14.30 uur

“Bloedlink, maar meesterlijk theater.”
- de Volkskrant

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 10,00

jeugd & familie.
5+.

De snelste zebra van de wereld
Harro van Lien

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.
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maart

(€0,45 / minuut)

Het beste Van Dik Hout

muziek.

vanaf
€ 12,50

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 gebaseerd op 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

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

en
te

ka
ar
t
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!

vanaf
€ 15,00

muziek.

di 21 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

kamermuziek.

New Masters on Tour
Van Beethoven naar Debussy

ArtEZ Symphonisch Orkest
Spaans voor beginners
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 18.30 uur een gratis inleiding.
Voor iedereen toegankelijk.
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theater de spiegel

la
at
s

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

di 21 mrt
diverse tijden

maart

(€0,45 / minuut)

Daniël Lohues
Moi

muziek.

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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wo 22 mrt
19.30 uur

theater de spiegel

dans.

vanaf
€ 13,50

ISH
The Elements of Freestyle

theater de spiegel

vanaf
€ 17,50

muziek.

The Simon & Garfunkel Story
Tribute: van The Sound of Silence tot Central Park
maart

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.

(€0,45 / minuut)

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

do 23 mrt
20.00 uur

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!

ik,
suzanne

ik,
TM:

42157

ben
er weer!

suFreek
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)
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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

(€0,45 / minuut)

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

za 25 mrt
20.00 uur

jeugd & familie.
10+.

za 25 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 22,50

Cliffhanger
Het publiek bepaalt de reis van een held

Virtuele Whiskyreis Glenfiddich (18+)

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…

Wegens succes terug in het theater! Een kijkje in de wondere wereld van
whisky tijdens een virtuele rondleiding door de meest bekende distilleerderij van Schotland: Glenfiddich. Leer alles over het eeuwenoude
ambacht van het distilleren van whisky. Glenfiddich’s eigen whisky ambassadeur, Tony van Rooijen, neemt liefhebbers van de Schotse lekkernij
mee op reis.

theater de spiegel

vanaf
€ 16,00

muziek.

zo 26 mrt
14.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 15,50

jeugd & familie.
6+.

Remy van Kesteren & band
Tomorrow Eyes

Hoera voor Hans
Introdans

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. Zie artikel pagina 10/11.

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.

theater de spiegel

vanaf
€ 16,50

muziek.

zo 26 mrt
16.00 uur

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
€ 10,00

schouwburg odeon
papenstraattheater

maart

vr 24 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 15,00

cabaret.

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.

wo 29 mrt
20.00 uur

De Marathon

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

Tangarine
From Tucson with songs
maart

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.

(€0,45 / minuut)

do 30 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

vanaf
€ 17,50

theatercollege.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

Wende
Mens
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.
Lees ook het artikel over deze voorstelling
op pagina 14/15

do 30 mrt
20.00 uur

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.
Lees ook het artikel over De Marathon op pagina 12/13

schouwburg odeon
dommerholtzaal

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.

Muziek: Thomas Acda.
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vr 31 mrt
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

toneel.

advertentie

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.

Hedda Gabler
De moderne toneelklassieker van Henrik Ibsen
met Karina Smulders in de titelrol

26 april 2017

vr 31 mrt
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 22,50

Volg Theater Utrecht op Facebook
voor een kijkje achter de schermen!
/theaterutrecht

special.

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.

SAVE
THE
DATE

O pening 2 1 en 2 2 april

“Delirious and surreal physical comedy...
Boundlessly absurd.” - The Age

O plaadpunt v oor kennis en cultuur
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Tip voor de avontuurlijke bezoeker
Spinvis | Trein/Vuur/Dageraad, vrijdag 21 april, Schouwburg Odeon
Voor Spinvis is het theater de omgeving waar hij het allerbest tot zijn recht komt. Zijn poëtische
teksten zijn altijd eerlijk, fijnbesnaarde kleine liedjes ook al worden ze door een vijfmans band
gespeeld. Teksten die soms over weinig en heel kleine dingen lijken te gaan, raken je tot in het
diepste. De single Hallo Maandag van zijn nieuwe album Trein/Vuur/Dageraad, is met veel gejuich
ontvangen, wat volgens velen veel goeds belooft voor zijn hele nieuwe album en het gelijknamige
theaterconcert.

Tip voor de ervaren bezoeker
Pinkpop, een muzikaal liefdesverhaal | Toneelgroep Maastricht & Rowwen Heze,
zaterdag 27 mei, Theater de Spiegel
Muziek, live vertolkt door Rowwen Heze, vormt het kloppend hart in een hartverscheurend
liefdesverhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van popfestival Pinkpop. Muziek grift zich
in het geheugen omdat het gevoeld en doorleefd wordt. Hoofdpersoon Wiel, gespeeld door Huub
Stapel, raakt op leeftijd en zijn geheugen gaat achteruit. Zijn vrouw Lies vertelt hem verhalen,
gevoed met de muziek die ze de afgelopen 50 jaar samen doorleefden, om zo hun herinneringen
en liefde voor elkaar overeind te houden. Ruim voorzien van archief filmmateriaal wordt de voorstelling Pinkpop, een muzikaal liefdesverhaal een reconstructie van bijna 50 jaar popgeschiedenis.

Tip voor de nieuwe bezoeker

Wij vroegen programmeur Keimpe de Jong om drie voorstellingen
uit te lichten uit de muziekprogrammering. Drie muzikale tips voor
drie verschillende bezoekers. Bent u een echte fan? Of ontdekt u
graag nieuwe muziek?
46

sneak peak

muziek

Venice | Spring Tour 2017, zondag 30 april, Theater de Spiegel
Venice wordt wereldwijd geroemd om hun perfecte West Coast harmonies. De broers Lennon
en hun twee gelijknamige neven brengen prachtige songs ten gehore die in de lijn liggen van
The Eagles, The Beach Boys en Crosby, Stills, Nash & Young: pop en rock met een flinke scheut
country in de aloude zonovergoten Californische traditie. Loepzuivere meerstemmige zang en
prachtige songs.
Venice is beroemd over de hele wereld, maar voor de Lennons zelf is Nederland hun ‘home
away from home’.
Venice wordt gepresenteerd in samenwerking met Hedon.

< Foto: Spinvis
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De trilogie van
Danny de Munk

‘ Het is echt
de laatste
keer’

Nog eenmaal in de rol van zijn leven
Sinds een paar jaar prijkt het kleine mannetje met
de pet in inkt op de rechterbovenarm van Danny
de Munk. Het ultieme bewijs dat Ciske de Rat diep
in zijn hart zit. Zijn grote doorbraak, zijn alter ego,
zijn rode draad... De trilogie van Ciske de Rat is
ook zijn levensverhaal geworden. En nu schrijft
De Munk zijn laatste Ciske-hoofdstuk: voor de
allerlaatste keer kruipt hij in de huid van Ciske,
de rol van zijn leven.

Beeld: Roy Beusker

Danny de rat
“Ik ben geboren in de Staatsliedenbuurt, een
volksbuurt in Amsterdam. We hadden geen boeken
thuis dus ik kende Ciske de Rat helemaal niet.
Muziek daarentegen speelde wel een belangrijke
rol. Ik trad als jochie al op bij talentenjachten in
het café.”
Zijn Tante Truus gaf hem als verrassing op voor de
audities van de film Ciske de Rat, niet wetende dat
ze daarmee zijn hele leven zou veranderen.
Twee jaar later kende heel Nederland de toen
14-jarige Danny. De film Ciske de Rat werd met 2,5
miljoen bezoekers een enorm succes en voor De
Munk volgden al snel een tweede film (Op Hoop
van Zegen) en de ene na de andere hit als zanger.
“Ik kon niet meer over straat, had de grootste
fanclub van Europa en iedereen had een mening
over mij. Als kind heb ik die hele periode echter
alleen maar ervaren als één grote speeltuin.
Het was heus niet altijd makkelijk, maar toch
beschouw ik Ciske als een enorm cadeau in
mijn leven.”
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Danny groeit op
Het minder bekende tweede deel uit de trilogie
van Piet Bakker heet ‘Ciske groeit op’. Danny de
Munk ziet zelf de tijd dat hij voornamelijk werkte als
musicalacteur als de periode waarin hij volwassen
werd. “Ik was 19 toen ik werd gevraagd voor een
rol in Les Misérables. Je zou kunnen zeggen dat ik
in het theater ben opgegroeid, onder de vleugels
van Joop van den Ende.” “Niet iedereen begreep
mijn keuze voor de musical. Mensen begrepen niet
dat ik aan het acteren was. Zodra ik de bühne op
ging, sprak ik net Nederlands en speelde ik een

ander persoon, maar in mijn hartje ben ik altijd
dat straatschoffie gebleven.”
De Munk koos er uiteindelijk in 2007 voor de
musical voorlopig gedag te zeggen en verder te
gaan als levensliedzanger. Toch is hij Joop van
den Ende nog altijd dankbaar voor de kansen die
hij kreeg. “Mijn keuze voor musical heeft me veel
gebracht. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik op zoveel
verschillende vlakken een carrière mag hebben.”
Danny de man
“Mijn lichaam is wel 46, maar ik ben energiek en
hou van kattenkwaad uithalen. In die zin ben ik nog
steeds Ciske de Rat, maar André Hazes of Johnny
Kraaijkamp zouden bij wijze van spreken ook Ciske
kunnen zijn. Het gaat erom dat je niet te serieus
moet worden. Je krijgt elke dag te leen, dus dan
kun je maar beter zorgen dat je het een beetje leuk
hebt.” Toen Danny de Munk vorig jaar gevraagd
werd of hij nog één keer in de musical Ciske de Rat
zou willen spelen, hoefde hij niet lang na te denken.
“Ik ben in het verleden vaker benaderd voor een
nieuwe musical, maar dit ging om Ciske en dat is
toch mijn kindje. Ik vind het een eer dat ze me nog
een keer gevraagd hebben.”
Terugkijkend op ‘zijn leven met Ciske’ kan Danny
de Munk eigenlijk alleen maar dankbaar zijn.
“Ciske de Rat is nog steeds een begrip en dat
vind ik bijzonder. Ik speel de rol met ontzettend veel
plezier, al is het wel met een dubbele lading, want
het is echt de laatste keer. Misschien dat het jaren
verder nog eens uit de kast wordt gehaald, maar
dan zit ik als een trotse oude man op de eerste rij.”
Neem afscheid van Danny de Munk als
Ciske en bezoek Ciske de Rat – de hit
musical met Danny de Munk in de rol van
zijn leven. Speeldata: dinsdag 9 tot en met
zondag 14 mei, Theater de Spiegel.

49

Club Cele zet de stad in beweging
Club Cele bestaat al weer twee jaar en we kijken met trots terug op de
afgelopen periode. Club Cele heeft grote waarde en meerwaarde voor
de stad en regio aangetoond met haar programma’s en de beweging die
dat in de stad veroorzaakt heeft. We vinden het dan ook fijn dat Club Cele
steeds vaker wordt gezien als de plek waar mensen elkaar ontmoeten op
basis van interesse rond een thema of een onderwerp, waar mensen elkaar
inspireren, informatie komen halen en brengen. En ook een plek die er toe
doet als het gaat over het veroorzaken van beweging in de stad. Wij zetten
mensen in beweging! Wij zetten de stad in beweging!

Club Cele is voor een grote groep Zwollenaren een voorbeeld van een platform waar
veroorzaakt wordt, waar je op basis van gelijke interesses, energie en enthousiasme veel
bereikt. Er worden onderwerpen aan de orde gesteld die belangrijk zijn, actueel zijn, of
gewoon omdat we denken dat het moet. Omdat je met elkaar impact hebt op je eigen
leefomgeving.

Samenwerken in de Spontane stad Zwolle
Club Cele wil nog meer samenwerkingen aangaan, nog beter samenwerken en nog meer roeptoeteren.
Niet in het luchtledige, maar vanuit onze visie en strategie. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jou bij
nodig. We werken nauw samen met een mooie groep mensen die bij onze programma’s betrokken zijn en
mogen we regelmatig inspirerende en boeiende gasten verwelkomen in onze programma’s.
De afgelopen twee jaar hebben we Zwolle gevoed, geïnspireerd en laten zien dat je van denken naar doen
kunt komen door samen te werken en op energie mensen aan kan zetten tot actie. Dit zijn Multi- Stakeholderprocessen, daar geloven wij in en dat is belangrijk voor De Spontane stad Zwolle. In 2017 willen we
daarnaast ook samenwerken met partijen in de regio die aanhaken en samen met ons de onderwerpen gaan
programmeren.

sneak peak

Wat voor projecten bij Club Cele zijn ontstaan en een versnelling kregen?
• Watertaxi, een samenwerking van een groep van 8-10 enthousiaste Zwollenaren (ondernemers,
inwoners) die dankzij de ontmoeting bij Club Cele tot stand is gekomen. Een pilot met de Watertaxi
op Koningsdag die tijdens de Architectuur Biënnale 2016 verder is ontwikkeld.
• De Waterkansenkaart, een samenwerking die tot stand is gekomen bij Club Cele en een vervolg
heeft gekregen in het Stadscafé met een opbrengst die meervoudige waarde creatie tot gevolg heeft
gehad voor Gemeente Zwolle
• Mensen zijn bezig gegaan met ideeën en projecten op het gebied van textiel en water voor
een duurzame economie eind 2016, naar aanleiding van onze programmering in Café O2.
• Stränd, een samenwerking van een groep van 8 enthousiaste Zwollenaren (ondernemers, horeca,
omwonenden) die dankzij de ontmoeting bij Club Cele tot stand is gekomen en op 29 juli tot en met
28 augustus plaats had op de Pannenkoekendijk.
• Samenwerkingen tijdens de Architectuur Biënnale Zwolle 2016 die dankzij de ontmoetingen bij
Club Cele sterker is geworden: bijvoorbeeld de Expositie Bouwkunde Windesheim
• Project Waar wacht je op, het experiment waarin de initiatiefnemers met inwoners van de stad
op zoek gaan naar nieuwe functies voor een vijftal brugwachtershuisjes in Zwolle. Dit project gaat
het 2e jaar in.
• Groep Tiny House Zwolle die ontstaan is bij Club Cele en heel voortvarend bezig is om in overleg
met gemeente en projectontwikkelaar stappen te gaan maken.

Veel mooie ontmoetingen en gesprekken zijn tot stand gekomen, die na Club Cele avonden een
vervolg mochten hebben waarvan wij lang niet alle uitkomsten kennen. Graag tot ziens in Club Cele!
En zet samen met ons de stad in beweging, wij rekenen op jou!
Iedere dinsdagavond in Schouwburg Odeon: Club Cele, gratis toegankelijk.
Kijk voor meer informatie op www.clubcele.nl
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programma

sneak peak

Het Britten Jeugd Strijkorkest & Friends / za 01 apr / theater de spiegel

april

za 01 apr
19.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 22,50

jeugd & familie.
.klassiek.

Het Britten Jeugd
Strijkorkest & Friends
Het Britten viert feest!

show.

vanaf
€ 13,00

jeugd & familie.

Een rondreizend circus, een nachtelijk drankgelach
en broeierige rocksongs: muziektheater zoals u het
nog niet eerder zag. Opzwepende, spannende,
meeslepende muziek die doet denken aan een
nieuwe film van regisseur Quentin Tarantino.
Tigre Blanco brengt, mede door het dynamische
decor van licht, video, objecten en kostumering een
spektakel van jewelste op de bühne. De tragedie
ligt constant op de loer en u waant zich voor even
onmiskenbaar in de dorstige omgeving van een
rokerige nachtclub ergens aan de Mexicaanse
grens.

Een concert van het Britten is altijd een feest.
Met hun originele, kleurrijke programma en
frisse uitstraling verrast het orkest keer op keer.
Wie zag ze niet met hun grensverleggende
optreden met de rappers van de Fakkelteit tijdens
Koningsdag 2016? Onder de bezielde leiding van
dirigent Loes Visser brengen deze jonge musici
speelplezier en muzikaliteit aanstekelijk over op
hun publiek.

“Fantastische voorstelling; duister,
spannend en oog- en oorstrelend mooi.”

Een podium vol strijktalent, mis het niet!

“Een diepe buiging voor het geheel.”

WArd/waRD is het Nederlands-Vlaamse gezelschap van de Vlaamse choreografe Ann Van den
Broek. Zij ontwikkelde de afgelopen 15 jaar haar
eigen bewegingstaal en kent met haar gedurfde,
vernieuwende en confronterende voorstellingen
succes in binnen- en buitenland. Uitgangspunt
voor haar werk zijn emoties en menselijke gedragspatronen. Wat drijft de hedendaagse getroebleerde
mens. ‘Instinctief’ en ‘explosief’ zijn woorden die
op haar werk van toepassing zijn.
In 2015 won zij de Zwaan voor The Black Piece
en voor hetzelfde stuk ontving zij de Diorapthe
Dansprijs vanwege de grote internationale potentie.
Ook in 2008 won Ann Van den Broek de Zwaan
voor Co(te)lette.

theater de spiegel
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Ann Van den Broek |
WArd/waRD
Accusations

zo 02 apr
16.00 uur
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vanaf
€ 22,50

Snorro | van 8 tot 108
Ro Theater

ka

schouwburg odeon
dommerholtzaal
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19.30 uur
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(€0,45 / minuut)

vanaf
€ 12,50

april

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

schouwburg odeon
hemminkzaal

Tigre Blanco | Tijgersnest
Live music show extravaganza

Het Britten bestaat in 2017 tien jaar en viert dit met
een feestelijk programma met alumni en bevriende
musici.

54

za 01 apr
21.00 uur

Na een hilarische Gelaarsde Poes komt Ro Theater
terug naar Zwolle.
“Tussen alle spectaculaire zwaardgevechten,
spannende salto’s en Mexicaanse gezangen
door komt Snorro erachter dat hij zich niet
hoeft te verschuilen achter zijn masker,
en zo blijkt Snorro niet enkel geslaagd
familievermaak, maar ook een musical
met een boodschap: wees jezelf.”
- Theaterkrant.nl

“De kracht van Snorro zit hem in de supergrappige over-de-top personages die een
absurde invulling geven aan het verhaal dat
zich afspeelt in Mexicaanse setting, compleet met sombrero’s, (dansende) cactussen
en een kale prairie.” - Trouw
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zo 02 apr
14.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

show.
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schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50
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vanaf
€ 19,50

cabaret.

Youp van ‘t Hek
Licht | reprise

tv
ui

vanaf
€ 16,00

show.

Een voorstelling vol tips maar ook wijze raad.
Over onder andere het mysterie van de man en
hoe onderbuikgevoelens naar de juiste uitgang
te sturen.

Zangeres Astrid Series en gitarist Erwin van Ligten brengen u tijdens
Schatten! in vervoering met de verschillende liedjes uit hun gezamenlijke,
muzikale schatkist. Laat u meenemen langs Elvis Costello, Billie Holiday
en Tom Waits en geniet van poëtische teksten en eigen geschreven
songs van het duo.

theater de spiegel

cabaret.

Het was even wachten, maar zeven jaar na haar
laatste solovoorstelling viert Sanne Wallis De Vries
haar twintigjarig cabaret-debuut. 20 jaar geleden
stond ze voor het eerst op de bühne met haar
solovoorstelling Sop. Nu is zij terug met Gut.
Sanne Wallis De Vries bruist van de ideeën en
plannen en deelt ze maar wat graag met u.

Astrid Seriese & Erwin van Ligten
Schatten!

ma 03 + di 04 apr
20.00 uur

vanaf
€ 12,50

Sanne Wallis de Vries
GUT

Op de bank, in de auto of achter de computer:
we dromen allemaal wel eens weg naar vroeger.
De tijd van Polygoon journaals, De Fabeltjeskrant
en Swiebertje en wat dacht u van de eerste mens
op de maan? In de muzikale theatervoorstelling
De Gouden Jaren wordt teruggeblikt aan de hand
van historische beelden en mooie liedjes uit de
jaren ’50 tot ’80. O.a. Cor Bakker en Danny
Malando halen met u herinneringen op van
vroegere tijden. Een kleine sprong terug in de tijd.

zo 02 apr
16.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

april

(€0,45 / minuut)

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

di 04 apr
20.00 uur

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

wo 05 apr
20.00 uur

theater de spiegel

Powervrouwen 3
Een fenomenale
vriendinnenrevue!
“Hilarische en scherpe sketches en bakken zelfspot met o.a. Pamela Teves, Lieneke Le Roux en
Cystine Carreon. De perfecte voorstelling voor een
moeder-dochter avond uit of een avond op stap met
vriendinnen.
De pers over eerdere voorstellingen van Powervrouwen:
“Vrouwen (maar zeker ook mannen) met
een gezonde dosis zelfspot zullen aan het
veelzijdige Powervrouwen 2 een smakelijke
en vermakelijke avond beleven”
- De Telegraaf

“De Powervrouwen zijn geestig, inventief en
ontroerend en hun revue is een verrassing”
- Theaterkrant
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wo 05 apr
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 18,00

cabaret.

musical.

En Polderman tiert welig voort, ook in dit vijfde
programma. Niet met stemverheffingen en
schreeuwerij, maar met krulletters, goed gerijmde
liedjes en vakkundig afgewogen woorden.
Want áls Polderman tiert, dan tiert ze welig.

vanaf
€ 10,00

jeugd & familie.
4+.

april

(€0,45 / minuut)

vanaf
€ 22,50

Terug naar de bekende televisie-serie van Annie
M.G. Schmidt uit de jaren ‘60. Naar de musical
over de bewoners van Rusthuis Klivia, die het
regelmatig aan de stok krijgen met Boze Buurman
Boordevol. Het is een dolle boel in het rusthuis,
waar zuster Klivia de scepter zwaait. De Ingenieur
laat ze ontploffen, Jet zit achter de jongens Bobby
en Bertus aan en Gerrit blijkt een inbreker. De Boze
Buurman ergert zich aan het “rusthuis vol herrie”
en probeert Zuster Klivia en haar gevolg het huis uit
te krijgen. Gelukkig voor de kijker slaagt zijn opzet
nimmer en blijft Rusthuis Klivia gewoon open.

Cabaretière Katinka Polderman staat al ruim tien
jaar op de planken. Maar nog steeds is ze één van
de best bewaarde geheimen van de Nederlandse
en Vlaamse theaters. Met haar vierde voorstelling
krijgt ze de lachers wederom op haar hand met
vrolijk cynisme, subtiele lompheid, doortimmerde
liedjes en hilarische oneliners.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

schouwburg odeon
hemminkzaal

Ja Zuster, Nee Zuster

Katinka Polderman
Polderman tiert welig

Dol op sarcasme en cynisme? Mis Katinka
Polderman dan zeker niet!

do 06 apr
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 12,50

toneel.

zo 09 apr
14.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

De Vader
Hans Croiset, Johanna ter
Steege e.a.

Toen en Toen
Stichting Garage TDI

Het met sterren overladen De Vader mag u niet
missen. Door de ogen van André (Hans Croiset 81) zien we de verwarring van iemand met
Alzheimer. Zijn onrust en paniek raken niet alleen
hem, maar ook zijn dochter Anne (Johanna ter
Steege). Een ziekte als Alzheimer treft dan ook
meer dan één persoon. De geliefden eromheen
voeren eveneens strijd tegen het verlies van een
leven dat eens zo bekend was. Herkenbare situaties die niet alleen schuren, maar tegelijkertijd ook
buitengewoon komisch zijn.

De oma van Puck heeft een hele grote koffer, vol
met spulletjes die ze in haar leven heeft bewaard.
De moeder van Puck heeft ook zo’n koffer en
Puck zelf heeft ook een koffer, de kleinste.
Wanneer Puck in de koffer van haar moeder duikt,
vindt ze daar de knuffel. De knuffel is lief, zacht en
heet Beest. Puck legt Beest alles uit over groeien,
over ouder worden en over hoe dat nou zit met
Toen, Nu en Straks.
Toen en Toen is een theatervoorstelling over het
verschil tussen vroeger en nu. Over hoe kleine
mensen groot worden en grote mensen klein
begonnen.

“Éminence grise Hans Croiset is fenomenaal
in de rol van deze dementerende oude man.
Johanna ter Steege is mooi als dochter Anne
die van geduldig verwordt tot moedeloos en
wanhopig.” - Theaterkrant
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vr 07 - zo 09 apr
diverse tijden

59

za 08 apr
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 19,50

dans.

Nederlands Dans Theater 1
Scenic Route

(€0,45 / minuut)

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435
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Dit jaar mogen wij het Nederlands Dans Theater 1
ook weer verwelkomen. Daar zijn we trots op!
Het Nederlands Dans Theater 1 brengt vanavond
twee bijzondere werken naar Zwolle. Een wereldpremière, waar Max Richter de muziek voor maakte, en Silent Screen (het werk wat al eerder te zien
was in 2005). Het belooft een bijzondere avond te
worden met een mengeling van, natuurlijk, dans
maar ook theater, film en muziek. Dit jaar viert Philip
Glass zijn tachtigste verjaardag, hij heeft derhalve
ook een aandeel in de voorstelling. Een avond die
muzikaal wordt omlijst door Het Balletorkest.

april

“Dit is
dans die
raakt!”
“Een avond met choreografenduo
Sol León en Paul Lightfoot staat garant
voor een hóóg-esthetische kijkervaring met
filosofisch-spirituele ondertonen. Of je nou
wilt of niet, dit is dans die ráákt. Dat zit ‘m
in de bijzondere relatie met de muziek, maar
vooral in de persoonlijke benadering van
het duo; je zit als het ware naar hun leven te
kijken, maar uiteindelijk kijk je naar jezelf.”
- Trouw
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di 11 apr
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

toneel.

wo 12 apr
20.00 uur

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

vanaf
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Miss Montreal

April 2016 verscheen het laatste album van Miss
Montreal genaamd Don’t Wake Me Up. Na een
uitverkochte show in de Heineken Musical Hall gaat
Miss Montreal verder met haar theatertour en doet
ze ook Zwolle aan. Frontvrouw Sanne Hans toert
echter niet in haar eentje door het land, ze wordt
vergezeld door de bandleden Michi Schwiemann,
Thijs Rensink, Peter Hendriks en Kobus Groen.
Tijdens deze show speelt ze nummers van haar
nieuwe cd maar ook golden oldies als Hoe en
Say Heaven, Say Hell komen voorbij.

la
at
s

Nasrdin Dchar staat met zijn derde solovoorstelling
D.A.D. op het toneel in Zwolle. Dchar wordt vader.
Nog 9 maanden en hij en zijn vrouw worden
ouders. Maar hoe bereid je je voor op nieuw leven
waar je volledig verantwoordelijk voor bent?
Een nieuw leven in dit leven. In deze tijd. Inmiddels
is hij vader van een dochter. Zijn vaderschap is een
confrontatie met zijn roots en hoe belangrijk dat
voor hem is. Het ene moment in de wolken en het
volgende doodsbang voor de wereld waarin zijn
nageslacht ter wereld is gekomen.

april

(€0,45 / minuut)

Nasrdin Dchar
D.A.D.

theater de spiegel

D.A.D. is een voorstelling over vaderschap.
Over generaties. Over emigratie. Over toen, nu en
straks. Over liefde!

wo 12 apr
20.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

cabaret.

Ronald Snijders
WELKE SHOW
Ronald Snijders staat niet alleen op het podium, hij heeft een hele
bigband meegenomen. Hij zal zijn publiek op geheel eigen wijze vervreemden met grappen, liedjes, normale anekdotes, nieuwe woorden
en opmerkelijke invallen. Ook leest hij wederom voor uit eigen werk.

Hé student! Voor een tientje
kun jij Miss Montreal live zien!

do 13 apr
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 20,00

show.

Karin Bloemen
Volle Bloei
Wanneer ben je in de bloei van je leven? Sommige
mensen bloeien al volop in hun jonge jaren,
voor anderen begint het leven na hun 40ste en
sommigen bloeien pas echt op als ze met pensioen
zijn. Tenminste, dat lijkt zo… Karin Bloemen brengt
met dit programma een avond vol energie en
inspiratie, zodat u na afloop weer helemaal opgeladen bent en voelt: de bloei van mijn leven is nu!
Vol overgave zingend vanuit de grond van haar
hart, grappen makend met haar vele gezichten…
en misschien pakt ze zelfs haar dirigeerstokje er
wel bij! Ja, wie houdt er nou niet van Bloemen in
Volle Bloei?

Bekijk de regeling op pagina 123
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do 13 apr
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

cabaret.

vanaf
€ 23,50

musical.

Wees de Christoffel Columbus van theaterland en
ontdek het tweede programma van Herman in een
bakje Geitenkwark als eerste. Beleef een avond
die de verwachtingen van zelfs de meest doorgewinterde ontdekkingsreiziger zal overtreffen.
Humor? Check. Muziek? Check. Avontuur?
Dubbelcheck. Bizons? Dat zou zomaar eens
kunnen. Herman in een bakje Geitenkwark ‘2’:
koloniseer een stoel voordat het te laat is.
Vier mannen die een totaal unieke theatervorm en
humor hebben ontwikkeld, een combinatie van
vocaal en fysiek cabaret. In 2012 waren ze een
grote hit op theaterfestival De Parade. Nu toeren ze
langs de theaters met hun tweede avondvullende
show 2.

vr 14 apr
20.30 uur

schouwburg odeon
papenstraattheater

april

(€0,45 / minuut)

theater de spiegel

Into the Woods
Paul Groot, Brigitte Heitzer, Elise Schaap, Lone van Roosendaal

Herman in een Bakje
Geitenkwark 2

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

vr 14 apr
20.00 uur

vanaf
€ 15,00

cabaret.

Pepijn Schoneveld
Morgen klaart het op
Sondheims sprookjesmusical voor volwassenen met topcast en 15-koppig orkest!
Pepijn Schoneveld is terug. Dit keer met zijn
nieuwe cabaretshow Morgen Klaart Het Op.
Over zijn vorige show Meneer Jongetje schreef
de pers:
‘Zelfspot en de onderonsjes met
de zaal vormen de kracht van Pepijn
Schoneveld’ - Noord Hollands Dagblad
‘Een tikje vilein, maar ook zeer innemend’
- het Parool
In zijn nieuwe voorstelling doet hij daar nog
een schepje bovenop.
Vlijmscherp, openhartig, absurd en soms
onverwacht poëtisch. Hij vertelt, zingt en maakt
grappen over alle gedachten en emoties die we
diep wegstoppen, maar die we niet kunnen
ontkennen. Want als we die onder ogen durven
te zien, klaart het op. Echt.

64

De meeslepende en oorstrelende musical Into the Woods, met o.a. Paul Groot, Elise Schaap,
Wart Kamps en Lone van Roosendaal, is een sprookjesmusical die u eigenlijk niet mag missen.
Een modern sprookje over verlangen, verraad en verlossing in de omgeving van sprookjesfiguren als
Assepoester, Roodkapje en Sjaak en de bonenstaak. Na Broadway en West End is de musical ook te
zien in Zwolle! Met 15-koppig orkest een waar spektakel.
Wereldberoemd en meermalen bekroond musicalcomponist Stephen Sondheim (o.a. Sweeney Todd,
West Side Story) creëerde met de hilarische en grimmige sprookjesmusical-voor-volwassenen
Into the Woods, een moderne parabel over verlangen, verraad en verlossing tussen geliefden,
ouders en kinderen.
Om hun felbegeerde kind te krijgen, worden een onnozele bakker en zijn kordate vrouw met een
onmogelijke opdracht het bos in gestuurd. Daar blijken ze ongewild de spil te vormen in de sprookjes
van Assepoester, Roodkapje, Rapunzel en Sjaak en de bonenstaak. Maar zijn heksen, wolven en reuzen
eigenlijk de grootste bedreiging voor het geluk? En wat is de prijs voor het Lang En Gelukkig waar
iedereen op hoopt?
Regie: Gijs de Lange
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vanaf
€ 17,50

dans.

za 15 apr
20.00 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

muziek.

vanaf
€ 25,00

Marina Mascarell Martinez |
Three Times Rebel
Korzo theater/producties

The Doors in Concert |
staconcert
Celebration

Choreografe Marina Mascarell won als aanstormend toptalent de prestigieuze BNG Bank
Dansprijs 2015. Met Three Times Rebel brengt
ze op poëtische en genuanceerde wijze wederom
een hot topic op het podium: de gelijke rechten
van mannen en vrouwen. Een prachtige groep
vrouwelijke dansers brengt in deze bijzondere
dansdocumentaire een hommage aan vrouwen
die streden en strijden voor gelijke kansen.
Maar het stuk gaat ook over vrouwen die in de
schaduw leven en kansen worden ontnomen.
Vooroordelen, discriminatie en stereotypen zijn
ook anno 2017 nog alom aanwezig. Op live
muziek van Yamila Ríos ondermijnen de vijf
krachtige dansers deze met verve.

The Doors in Concert komt met de nieuwe liveshow Celebration naar het theater. Geniet van de
hits van de psychedelische rockband The Doors
en ga mee terug in de tijd met een bijzondere en
authentieke hommage aan de band.
Normaliter speelt de tributeband in clubs en op
poppodia, maar speciaal voor theaters is er nu
de nieuwe liveshow Celebration. In deze overweldigende theaterproductie worden alle zintuigen
van de toeschouwer geprikkeld met prachtige
projecties, de kenmerkende wierookgeur, sferische
belichting en nog veel meer. Ga mee op een tijdreis
naar de sixties!

cabaret.

ma 17 apr
14.00 uur

theater de spiegel

Jandino Asporaat
Keihard

Kinderen voor Kinderen
Doe-middag

De naam Jandino Asporaat kan u haast niet
ontgaan zijn. Stand up comedy, zijn eigen show op
televisie, presenteren en natuurlijk al zijn typetjes
doen ongetwijfeld een belletje bij u rinkelen. In zijn
6e show Keihard gaat het over het doen en vooral
niet doen van concessies. Maar vooral ook over
lachen. Hij brengt een hilarische show met typetjes,
stand up comedy, zang en dans. Deze tour sluit hij
spectaculair af in de Kuip. Heeft iemand dat ooit
gedaan? Nee! Maar als iemand het kan, dan is het
Jandino wel. Waarom? Hij gaat gewoon keihard!

De Kinderen voor Kinderen Doe-middag komt
terug in 2017. Groter en leuker dan ooit! VARA’s
Kinderen voor Kinderen wil kinderen én hun ouders
graag laten zien hoe leuk zingen en dansen kan zijn.
Daarvoor organiseert het succesvolle kinderkoor
een gezellige Doe-middag. Lekker meezingen en
–swingen met de hits van Kinderen voor Kinderen
samen met de hele familie. Volg een route vol zang
en dans, decors schilderen en muziek maken.
Met workshops en een spetterend optreden van
het Koor, geregisseerd door Lucia Marthas Institute
for Performing Arts.

vanaf
€ 22,00

jeugd & familie.
4+.
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vr 14 apr
20.30 uur
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wo 19 apr
20.00 uur

schouwburg odeon
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vanaf
€ 12,50

toneel.

wo 19 apr
20.30 uur

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

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 17,50

cabaret.

Rayen Panday
Niet verder vertellen
Cabaretier Rayen Panday gaat met zijn nieuwe show Niet Verder Vertellen verder dan eerdere shows. Hij neemt geen blad meer voor de mond
en vertelt over persoonlijke en vertrouwelijke zaken. Met scherpe humor,
muzikaal talent en prettige interactie met het publiek is Rayen Panday
persoonlijker, scherper en grappiger dan ooit!

(€0,45 / minuut)

theater de spiegel

vanaf
€ 22,50

muziek.

vanaf
€ 15,00

toneel.

april

do 20 apr
20.00 uur

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

De Dijk
Groef! Een zitconcert met
bekende en minder bekende
nummers
Een zitconcert met bekende en minder bekende
nummers. De Dijk heeft zijn sporen nagelaten in het
Nederlandse muzieklandschap. In rocktempels en
popzalen, in feesttenten en op festivals, overal in
het land. En dan nu ook - eindelijk - bij ons in
De Spiegel. In 2014 heeft de band met de korte
tour Kijk De Dijk de animo voor het theater gepeild,
bij zichzelf en bij het publiek. Het voelde goed, aan
beide kanten. Daarom nu Groef: een concert met
bekende en minder bekende nummers van De Dijk,
speciaal gekozen en opnieuw gearrangeerd voor
het theater.

do 20 apr
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Boys don’t cry | reprise

Een toneelstuk van Tsjechov over jonge mensen vol dromen en idealen en ervaren mensen die de stand van
zaken opmaken. Geregisseerd door Marcus Azzini, met o.a. Ariane Schluter en Sigrid ten Napel.
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Boys don’t cry is een verhaal over vriendschap, identiteit, geloof en
kanker. Een voorstelling over twee vrienden die samen opgroeien in
Oost-Nederland. Beide jongens zijn anders dan de andere jongens uit
het dorp. Gevoeliger, geloviger, kwetsbaarder. Maar: “dat maakt hun
geen flikker uit!” Samen maken ze het ene na het andere avontuur mee.
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vr 21 apr
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

vr 21 apr
20.30 uur

Spinvis
Trein/Vuur/Dageraad

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf
€ 15,00

cabaret.

Martijn Kardol | winnaar Leids Cabaret
Festival 2016
Bang | try out
Martijn Kardol won in één theaterseizoen alle prijzen op het Leids
Cabaret Festival en Groninger Studenten Cabaret Festival. Iets wat
nog geen cabaretier ooit eerder is gelukt. Bang is het cabaretdebuut
van deze doodgewone jongen uit Barneveld.

(€0,45 / minuut)

theater de spiegel

vanaf
€ 19,50

show.

vanaf
€ 12,50

muziek.

april

za 22 apr
20.00 uur

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

Hans Liberg
Trálálálá voor iederéén!!
Een volledig nieuwe show van de internationaal
gelauwerde muziekkomiek. Trálálálá wordt over
de hele wereld gezongen. Muziek verbindt, muziek
verbroedert en helemaal als humor het transportmiddel is. Trálálálá voor iederéén!! wordt een super
internationale show, vol humor en met veel muziek.
Met Libergs typische muzikale humor, dingen combineren, die op het eerste gehoor niks met elkaar te
maken hebben zal hij zijn publiek weer een kostelijke avond bezorgen. Na 35 jaar continu in theaters
te hebben gestaan, last Hans Liberg een pitstop in.
Na zijn voorstelling Trálálálá voor iederéén!! zal hij
zich terugtrekken uit het theater, dus mis het niet!

za 22 apr + ma 24 apr
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Typhoon
Moro Lobi

Een muziektheatervoorstelling om niet te missen! In het theater voelt Spinvis zich op zijn plek. In Trein/Vuur/
Dageraad wordt Spinvis begeleid door vijf musici. Naar aanleiding van het in februari verschenen album!
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Typhoon keert in Moro Lobi terug naar de basis. Na het overweldigende
succes van Lobi Da Basi is het tijd om terug te keren naar dat waar het
allemaal vandaan kwam: het moment van inspiratie. In een intieme setting
vertelt Typhoon zijn verhaal en ondanks dat de setting intiem is, wordt de
impact groter.
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zo 23 apr
14.30 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 13,00

jeugd & familie.
6+.

vanaf
€ 15,00

cabaret.

Peter Pan: het echte verhaal wordt vertolkt door
Het Nationaal Jeugd Musical Theater. Een musical
over vriendschap, verlangen, verantwoordelijkheid
en opgroeien. Een verhaal over de familie Darling
en oudste dochter Wendy die haar broertjes iedere
avond voorleest. Op een zeker moment komt Peter
Pan de kamer van de kinderen binnen, samen met
zijn elfje Tinkerbel. Een ding begrijpt hij niet: waarom zou je in bed blijven als je ook avonturen kunt
beleven? Na succesvoorstellingen als Kruistocht in
Spijkerbroek en De Tovenaar van Oz, presenteert
het Nationaal Jeugd Musical Theater de nieuwe
Nederlandse musical Peter Pan: Het echte verhaal.

wo 26 apr
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

april

(€0,45 / minuut)

theater de spiegel

Wim Helsen
Er wordt naar u geluisterd

Peter Pan - het echte
verhaal
Nationaal Jeugd Musical
Theater

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

wo 26 apr
20.00 uur

vanaf
€ 12,50

toneel.

Hedda Gabler
Theater Utrecht
Regisseur Thibaud Delpeut neemt, na zijn geroemde Nora (Toneelgroep Amsterdam), opnieuw een
Ibsen ter hand. In Hedda Gabler voert hij u mee
naar de onderbuik van een vastgelopen generatie
die ontwaakt op de ochtend na het grote feest van
onze tijd. Het geld is bijna op, de mogelijkheden
ogenschijnlijk uitgeput en de doelen zijn bereikt.
Maar het leven moet nog door. In de regie van
Delpeut wordt Hedda Gabler niet gedreven door
verveling, maar door een intense drang een leven
te leiden wat de moeite waard is. In zijn kenmerkende felrealistische en filmische stijl schetst hij
met scherpe streken een intens, ontroerend en
alarmerend portret. Met o.a. Peter Blok, Reinout
Bussemaker en Karina Smulders.
Cabaretier Wim Helsen raakt met zijn voorstelling Er wordt naar u geluisterd het binnenste van uw kern.
Hij kent uw eenzaamste gedachten en uw diepste angsten. Uiteraard met een grote glimlach en hilarische
grappen.
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wo 26 apr
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 22,50

toneel.

advertentie

Theatergroep Carver
Zwaar Metaal
Vier vrouwen die elkaar al jaren kennen blijken, na jaren intensief
samenwerken, dezelfde passie, droom en ambitie te hebben:
Heavy Metal. In Zwaar Metaal gaan de vrouwen met elkaar in gesprek
over heavy metal, maar ook over de vier seizoenen die een dag heeft
en nog zoveel meer.

(€0,45 / minuut)

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

toneel.

vanaf
€ 12,00

jeugd & familie.
6+.

Fifa Blatter, de val van de
voetbalkeizer
Met Paul R. Kooij,
Cees Geel, e.a.

april

vr 28 apr
20.00 uur

ALS HET
NODIG IS,
TREDEN WE
VOOR U OP

FIFA BLATTER, de val van de voetbalkeizer is een
spectaculaire theatrale reconstructie van de ongekende corruptieschandalen rond de wereldvoetbalorganisatie FIFA. Aan het hoofd stond jarenlang
Sepp Blatter. Wie is deze man en wat drijft hem?
Wij bieden een ultiem kijkje achter de schermen.
Wij openen hotelkamers, vergaderzaaltjes en skyboxen. Wij kruipen in de krochten van de ziel van
Blatter en zijn trawanten. Wij geven Blatter nog
één keer het podium om zichzelf voor eens en altijd
van alle blaam te zuiveren.
“Scherpe satire over koningsdrama Blatter.”
NRC Handelsblad

“Superieure Paul R. Kooij speelt corrupte
voetbalkeizer.” Theaterkrant
za 29 apr
19.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Roodhapje 6+
Holland Opera
Een vrolijke familie opera zoals u niet eerder opera zag en Roodkapje in
een iets andere vorm! Met een eenzame wolf die gek wordt van heimwee
en eindelijk een vriend gevonden denkt te hebben: de Waterwolf.
“Holland Opera snijdt in de swingende voorstelling Roodhapje opnieuw de wetten van het genre slim toe op wat
kinderen aanspreekt.” NRC
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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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zo 30 apr
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 28,00

muziek.

Hedon en Zwolse theaters
presenteren VENICE

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

april

Kipp en Pat Lennon en Michael en Mark Lennon,
twee sets broers die tevens neven zijn en die al
voor meer dan de helft van hun leven samen muziek
maken. 2013 is een druk jaar voor deze muzikale
familie. Naast het schrijven en opnemen van hun
nieuwe album, leverde de band ook bijdragen
aan o.a. tribute CD’s voor zowel Crosby, Stills,
Nash and Young als Jackson Browne. Ook toerde
Venice de afgelopen drie jaar wereldwijd met de
legendarische Pink Floyd frontman Roger Waters
in het kader van The Wall Stadium Tour (18 juni
Gelredome Arnhem en 9 augustus Arena Amsterdam). De Lennons beschouwen Nederland als hun
‘home away from home’, oogstte hier veel succes
en werden o.a. beloond met een gouden album en
een Edison voor Beste Internationale Artiest.
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Zwolse theaters
en poppodium
Hedon werken
regelmatig samen.
We zorgen ervoor
dat bijzondere
shows ook in
Zwolle te zien zijn,
zoals de Robert
Cray Band, Rufus
Wainwright &
Amsterdam
Sinfonietta en
bijvoorbeeld
K’s Choice.
En Venice!
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Programma
Tijdens het openingsprogramma op 19 mei
presenteert het festival de monumentale voorstelling The Definition of Now van Jasper van Luijk
gecombineerd met de kleurrijke performance
Geisha’s Miracle van Jija Sohn. Een avond over
tijd, technologie en culturele identiteit.
Het programma op 20 mei start met een interactieve inleiding van Sanne Wichmann waarin
het publiek wordt opgewarmd voor de Triple Bill,
drie gedurfde voorstellingen van drie opkomende
makers.

Moving Futures
Dans die er toe doet en gezien mag worden
Het hedendaagse, reizende dansfestival Moving Futures komt voor het
eerst naar Zwolle. Op 19 en 20 mei strijkt het festival neer in Schouwburg
Odeon. Moving Futures presenteert dit jaar voor de derde keer de meest
toonaangevende jonge makers van het moment uit de stal van de vijf
Nederlandse danshuizen: DansMakers Amsterdam, Dansateliers,
DansBrabant, Generale Oost en Random Collision.
Hedendaagse dansvoorstellingen worden vaak gezien als ‘moeilijk’ en
‘onbegrijpelijk’. Vooral voorstellingen van jonge makers die experimenteren
en nieuwe wegen zoeken. Op het Moving Futures Festival kan iedereen
ontdekken hoe dans je kan raken. Naast de voorstellingen van jonge
makers, is er ook een uitgebreid randprogramma. Daarmee geeft het
festival het publiek handvatten om een verbinding te leggen met wat
dansers laten zien.
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In de performance Have I Been Here Before van
Marie Goeminne, is de nacht een voorbode van de
dag en volgen uit- en inademing elkaar op. Samen
met haar dansers waagt Marie een dans rondom de
dood. Lana Čoporda balanceert op het randje van
acceptatie en verzet in ZOOM, Hestia and Sheela
na gig. Aan de hand van haar eigen lichaam en met
visuele projecties onderzoekt ze de kloof tussen de
wereld van advertenties en videoclips en de meer
intieme ervaring van sensualiteit en seksualiteit.
Igor Vrebac stelt in Macho Macho de mannelijke
schoonheid op de proef. Wanneer mag een man
zijn kwetsbare kant laten zien? Igor won met deze
voorstelling de Dioraphte ‘Best of Amsterdam
Fringe’ award.
Tijdens de Zwolse editie presenteert Moving
Futures naast voorstellingen een uitgebreid
randprogramma met cinedansfilms, nagesprekken
en meet & greets.

Programmeur Stella van Leeuwen (Dans Zwolse
theaters) is blij met deze nieuwe samenwerking:
“Ik ben enorm trots dat ik Moving Futures
naar Zwolle heb kunnen halen. Daarmee
staat Zwolle naast een aantal andere grote
steden op de danskaart. Moving Futures is
een minifestival met daarin het werk van
beginnende choreografen die via de enkele
dansproductiehuizen die er nog in Nederland over zijn, een kans krijgen om zo hun
werk aan een groter publiek te laten zien.
Deze productiehuizen hebben de handen
ineen geslagen en zijn dit festival een
aantal jaren geleden met succes begonnen.
Als beginnende choreografen niet de
kans krijgen hun werk te laten zien, zal
er veel opkomend talent verloren gaan.
Het zullen twee spannende dagen worden
met voorstellingen en een boeiende randprogrammering.”

Moving Futures, dansfestival
Schouwburg Odeon / 19 & 20 mei
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De Partizanen in het kort
Hun geschiedenis laat zich lezen als een spannend jongensboek. Thomas Gast en Merijn
Scholten leren elkaar in 2008 kennen bij stand
up comedy-collectief Comedytrain. Samen
maken ze in 2012 de satirische documentaire ‘Alles voor een lach’ over de onbekende
comedian Rob van Liempt. De samenwerking
bevalt, want meteen daarna richten ze
De Partizanen op. Na amper drie maanden
doet het duo mee aan het Leids Cabaret
Festival 2013, waar ze moeiteloos jury- en
publieksprijs winnen. Hun debuutprogramma
‘De Partizanen’ is vorig jaar bekroond met
de Neerlands Hoop, de cabaretprijs voor de
meest veelbelovende nieuwkomers. De pers
was laaiend enthousiast, NRC schreef onder
andere: “In één klap is het cabaret een fantastisch sketchduo rijker.” ‘Welkom in Partizanië
verzamelde ook al de nodige sterren. “Inventief, idioot en vooral erg geestig”, schreef
Het Parool bijvoorbeeld over de voorstelling.

De Partizanen / wo 3 mei / schouwburg odeon

DE ‘BRAINSHAKE’
VAN DE
PARTIZANEN
Wat hebben een jerrycan met gevoel, een koffiemaalverslaafde en een gewiekste luciferverkoper met
elkaar gemeen? Ze komen voor in het nieuwe cabaretprogramma Welkom in Partizanië van De Partizanen.
De Partizanen? Sinds kort de huiscabaretiers van
DWDD, waar ze op vrijdag de week afsluiten met hun
‘Weekdesk’. Onder het motto Een lach, je bent in
Partizanië slepen Merijn Scholten en Thomas Gast
het publiek hun eigen universum in, waar ‘kameraderie’
hoog in het vaandel staat.
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Geen rode draad a.u.b.
Is het wel cabaret is dat zij maken? “Kenners
noemen het cabaret, maar wij noemen het Action
Packed Adventure Theatre (A.P.A.T.).” Juist.
De Partizanen verstaan de kunst om eigentijdse
trends en hypes te vertalen in hilarische sketches,
malle dansjes, gekke liedjes en absurde dialogen
die elkaar in hoog tempo opvolgen. Voorzien van
flitsende videobeelden en dito muziek. Hoe komen
ze erop, is eigenlijk de enige vraag die er toe doet.
“Dat blijft natuurlijk altijd een beetje vaag. Soms
heeft de één een inval, soms de ander. En soms
ontstaat het gezamenlijk. Als je alles wat wij in ons
leven tot ons hebben genomen aan observaties,
ervaringen, tv-programma’s, boeken en muziek in
een blender gooit, dan komt er kennelijk dit uit.
Een ‘brainshake’, zo zou je het kunnen noemen.”
Daarnaast zijn de mannen wars van een rode
draad, ze zeggen aan het begin van hun programma zelfs: “Als je die ziet, waarschuw dan even,
dan halen we hem eruit.” Niks is zo onuitstaanbaar,
vinden ze, als een onoprechte rode draad.
“Wij onderschatten ons publiek niet en gaan ervan
uit dat ze daar doorheen prikken. Bovendien zijn
we kinderen van onze tijd: snel verveeld en met een
korte aandachtspanne. We gaan door zolang een

scène ons bevalt en doen weer iets anders als we
daar zin in hebben. Wij noemen onze voorstellingen
wel eens semi-intellectuele kwalitaria met ambachtelijk bereide, in lijnzaadolie gebakken hersensnacks. Dat is niet waar trouwens, zo noemen we
onze voorstellingen nooit. Maar misschien gaan we
dat wel doen nu.” Kortom: die Partizanen, dat is
een apart slag.
Nationale trots
Dat alles hebben Gast en Scholten meegenomen
voor hun tweede show Welkom in Partizanië. Op
de vraag wat voor land dat eigenlijk precies is, luidt
het droge antwoord: “Partizanië en zijn lokale bevolking zijn nog niet volledig in kaart gebracht. Het
is wat dat betreft een walhalla voor de ambitieuze
antropoloog. Wat ons tot nu toe het meest heeft
verbaasd is het volkslied, dat volkomen atonaal en
tekstueel onbegrijpelijk is, maar je achterlaat met
een aan waanzin grenzend gevoel van nationale
trots.” Een visum is gelukkig niet nodig, want
“Partizanië valt onder het Schengen-verdrag, dus
in principe is het vrij reizen. Maar een geldig toegangsbewijs wordt door ons wel op prijs gesteld.”
Dus wie de reis naar het onbekende niet schuwt,
kan met een gerust hart op weg naar Partizanië.
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Orkest van het Oosten

Afscheidsconcert van
chef-dirigent
Jan Willem
de Vriend

‘ Muziek
heeft
iets te
zeggen’
82

Beeld: Bud Fenker

Na 11 jaar chef te zijn geweest
van het Orkest van het Oosten,
is Jan Willem de Vriend nu bezig
aan zijn laatste seizoen bij het
orkest. Het afscheidsconcert
in mei belooft een waardige
afsluiting van een prachtige tijd te
worden. Bent u erbij op 20 mei?
Jan Willem de Vriend is trots op zijn orkest.
“Er heerst een prima klimaat en in het orkest zitten
uitstekende musici.” Hij roemt de verschillende
aanvoerders van de strijkersgroepen en de bijzondere talenten bij de blazers.
Hoogtepunt van zijn tijd bij het Orkest van het
Oosten was voor De Vriend de uitvoering van de
9de symfonie van Beethoven op de Grote Markt in
Enschede. Maar ook Don Giovanni in Sankt Moritz
en Carré was heel bijzonder voor hem. Ander
hoogtepunt was het concerto Funèbre van Karl
Amadeus Hartmann met violist Thomas Zehetmair
en zo zijn er nog veel meer herinneringen. “Bij zulke
concerten treedt het orkest buiten zichzelf, je voelt
meteen dat de muziek aankomt. De musici hebben
een boodschap, muziek heeft iets te zeggen.”
Jan Willem vindt het een voorrecht om op die momenten het orkest te kunnen dirigeren. Na afloop
ontvangt hij vaak post van mensen uit het publiek
die geraakt worden door de muziek.

Concentratie
Samen met De Vriend is het orkest ook op tournee
in het buitenland geweest.
“In China kwamen we op plekken waar nog nooit
een orkest was geweest. Het leek een onrustig
publiek, maar ineens werd het stil, volle concentratie en het werden bijzondere concerten.”
“Maar ook de ‘gewone’ concerten in Enschede,
Zwolle en Deventer zijn en blijven belangrijk.
“Ik hoop bij het orkest herinnerd te worden als een
dirigent waar alleen en uitsluitend de muziek op de
eerste plaats kwam”.
Afscheidsconcert
Het programma van zijn afscheidsconcert is met
zorg gekozen. De ouverture Hebriden van Mendelssohn, dan de Schotse fantasie van Bruch en de
Negende symfonie van Schubert.
Over de keuze van zijn afscheidsconcert:
“Onze concertmeester Carla Leurs is een ongelooflijk talent. Geweldig dat zij Bruch nu kan spelen met
haar eigen orkest.” Schubert 9 is een meesterwerk.
Deze symfonie van Schubert herinnert De Vriend
aan Der Wanderer (liederencyclus) van dezelfde
componist. Dit afscheid hoort bij wanderen:
de nieuwe wereld in. “Na 11 jaar ben ik toe aan een
nieuwe uitdaging. Der Wanderer symboliseert het
vergezicht, het doorgaan.”
Op het programma van De Vriend in 2017 staan
o.a. concerten in Zurich, Melbourne, Lille, Barcelona, Bergen en Berlijn, waar hij met het Konzerthaus
Orkest leerlingen van Alfred Brendel in Beethoven
zal begeleiden. Der Wanderer gaat verder,
de wereld in.
Bezoek het afscheidsconcert Jan Willem de
Vriend, Orkest van het Oosten op zaterdag
20 mei in Theater de Spiegel!
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programma

sneak peak

Het Nationale Ballet - Best of Balanchine / do 18 jan / theater de spiegel

mei

di 02 mei
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 19,50

dans.

“All in all
a suspenseful and
challenging
performance
– lots of
bravos!”

mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Dance Company Nanine Linning & Theater Heidelberg
Silver

Kronen-Zeitung

De Nederlandse choreografe Nanine Linning
(die tegenwoordig met veel succes in Duitsland
werkt) kent u misschien al van de succesvolle
voorstelling Hieronymus B. In haar nieuwste
dansvoorstelling SILVER laat Linning zich leiden
door haar persoonlijke fascinatie voor technologie
en de nieuwe mogelijkheden die hierdoor geopend
worden. Samen met haar twaalf dansers geeft
zij vorm aan een visie op de toekomst waar mens
en machine nog nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. SILVER laat de schaduwkant van
deze technologisering van mens en maatschappij
zien en plaatst vraagtekens bij de belofte van
vooruitgang die daaruit spreekt.
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di 02 mei
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

kamermuziek.

do 04 mei
21.00 uur

schouwburg odeon

Theater na de Dam
Op de avond van de Nationale
Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur
zetten theatermakers en artiesten in heel
Nederland zich in om deze dag van extra
betekenis te voorzien. Het programma in
Zwolle wordt binnenkort bekend gemaakt,
houd onze website in de gaten!

Iedere avond van New Masters On Tour heeft zijn
eigen thema en vanavond staan twee topsolisten
op het podium. De Nederlandse violiste Amarins
Wierdsma speelt werken van onder andere
Beethoven en Ravel. Wai Yin Wong speelt deze
avond voor u Brahms en Schumann. Met de
Nederlandse violiste Amarins Wierdsma en de in
Hong Kong geboren pianiste Wai Yin Wong na de
pauze staan er twee geboren solisten op het podium. Wierdsma kwam tot bloei bij de Fancy Fiddlers
en studeert nu in Londen bij David Takeno. Wai Yin
Wong stroomde via erkende jeugdopleidingen door
naar het conservatorium.

mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

New Masters on Tour
Geboren solisten

wo 03 mei
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

cabaret.

De Partizanen
Welkom in Partizanië
Thomas Gast en Merijn Scholten vormen het duo
De Partizanen en met hun nieuwe show Welkom
in Partizanië togen zij richting de theaters. Bereid
u voor op een avond virtuoos absurdisme, sterk
taalgebruik en een hoge lachwaarde. Als winnaars
van Neerlands Hoop en de jury- en publieksprijs
van het VARA Leids Cabaret Festival (2013) zetten
de heren met hun tweede show een overtuigende
voorstelling neer. Na hun debuut uit 2014 gaan
De Partizanen opnieuw het land in. Om u te
overtuigen dat De Partizanen de moeite waard zijn.
En het leven dus ook. Dus pak in die tas en gun
uzelf een enkele reis naar het beloofde land!

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.

“Vernuftig en hoge lachwaarde’’.
de Volkskrant

@zwolsetheaters
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theater de spiegel

vanaf
€ 17,00

cabaret.

schouwburg odeon
hemminkzaal

Marc-Marie Huijbregts
Getekend

Borodin Quartet
Fenomenale kamermuziek

Marc-Marie Huijbregts, de goedlachse cabaretier, is terug! In zijn zesde show Getekend vertelt
Marc-Marie Huijbregts alles wat hij wil vertellen.
Hij neemt u graag mee in verhalen over zijn
omgeving, familie, zijn werk en daarom dus over
zijn leven. Maar ook over hoe hij is getekend.
Een rake voorstelling mét waarheden en grappen.
Onweerstaanbaar, aanstekelijk en vilein. Hij is
eerder terug dan hij zelf dacht. Hij kon niet langer
wachten. Heeft dingen te vertellen. Over zijn en het
leven dat ons allemaal tekent. Ook Marc-Marie.

Met trots presenteert Zwolse Theaters het
fenomenale internationaal gelauwerde Borodin
Quartet. Opgericht in 1945 behoort het Borodin
tot de oudste kwartetten met een indrukwekkende
muzikale erfenis die door de opeenvolgende leden
(waaronder de cellist Mstislav Rostropovich) niet
alleen in stand wordt gehouden maar steeds verder
wordt verrijkt. Het kwartet heeft roem verworven
met zijn Beethoven en Sjostakovich interpretaties.
Geen wonder als men bedenkt dat de stijkkwartetten van Sjostakovich destijds nog onder zijn eigen
leiding zijn ingestudeerd door de eerste leden van
het Borodin. Zo’n lineage is zeldzaam in de kamermuziek. Op het programma is dan ook ruim baan
gemaakt voor deze grote Russische componist.

za 06 mei
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 17,50

vanaf
€ 12,50

kamermuziek.

dans.

ma 08 mei
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

Keren Levi
The Dry Piece

ArtEZ Conservatorium
Ode aan drs. P.

Het schoonheidsideaal is een invloedrijke miljardenindustrie geworden. Choreografe Keren Levi speelt
met de cliché’s over het vrouwenlichaam in The
Dry Piece. In een stroom van organische beelden
reflecteert ze op de verhouding tussen het opgelegde schoonheidsideaal en de invloed ervan op
de vrouwelijke identiteit. Haar inspiratiebronnen
voor dit stuk vond ze bij de post-feministische
schrijfster Naomi Wolf en de musicalregisseur
Busby Berkeley. Levi beperkt zich tot vier vrouwelijke naakte dansers en componeert een oogstrelend beeldverhaal, die onvermijdelijk allerlei
vragen oproept over onze eigen rol in de industrie.

Studenten van het ArtEZ Conservatorium Zwolle
brengen een hommage aan de teksten en liedjes
van Drs. P. Cabaretier, tekstdichter, schrijver,
componist, pianist en zanger Heinz Herman Polzer
oftewel Drs. P bracht tussen 1950 en 1996 zijn
liedjes en teksten ten gehore in theaters, bij studentenverenigingen en andere evenementen in Nederland en België. Steevast begeleidde hij zichzelf op
de piano. Typische Drs. P liedjes zijn bijvoorbeeld:
Dodenrit, Knolraap en lof, Karamazov en Veerpont.
Al een aantal jaren brengen studenten van het
ArtEZ Conservatorium in Zwolle een eerbetoon
aan tekstdichters, componisten en artiesten uit de
Nederlandse kleinkunst, theater en muziekgeschiedenis. Met dit programma toeren zij een week
langs diverse theaters in Nederland.

“De mens als product van zijn sociale
context, worstelend om verbinding te
maken.” Trouw

90

zo 07 mei
20.00 uur

mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

za 06 mei
20.00 uur

91

di 09 - 14 mei
diverse tijden

theater de spiegel

Ciske de Rat - de Musical
Hit musical met o.a. Danny
de Munck

vanaf
€ 31,50

musical.

“De Munk weer fenomenaal.”
Trouw

“Ook bij het weerzien is Ciske de Rat
hartverwarmend.”
(€0,45 / minuut)

de Volkskrant

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

“Musical Ciske de Rat is nostalgische
ode aan Amsterdam.”
Parool

mei

De Nederlandse hit musical Ciske de Rat staat
nog één keer met de eerste Ciske op het podium.
Dit seizoen neemt Danny de Munk afscheid van
Ciske de Rat, de rol van zijn leven. In een volledig
nieuwe productie van de musical leeft u als bezoeker mee met Ciske, van jonge jongen tot volwassen
man. Gebaseerd op de trilogie van Piet Bakker met
o.a. Danny de Munk, Brigitte Nijman en Ellen Evers.

Zie ook het interview op pagina 48/49
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93

di 09 mei
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

toneel.

advertentie

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

Carine Crutzen en Warre Borgmans spelen
George en Martha, Dragan Bakema en Yara Alink
spelen Nick en Honey. Een vurige voorstelling over
liefde, drank en tarten van elkaar én het lot.
Een legendarisch, bikkelhard en lachwekkend
relatiedrama. In deze toneelklassieker hebben zij
elkaar lief, drinken veel en ondertussen tarten zij
elkaar tot het uiterste. Een duel waar de vonken
vanaf vliegen! Wie is er bang voor Virginia Woolf,
geschreven door Edward Albee, verhaalt over het
falen van de Amerikaanse droom en het tóch hoog
willen houden van die droom.

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

di 09 mei
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,00

toneel.

Mugmetdegoudentand
Het vervoegde leven

Mugmetdegoudentand maakt theater dat onze
samenleving met een persoonlijke stem beschrijft.
Het vervoegde leven is een theatrale en ontroerende biografie over een vrouw die zich niks voor zou
kunnen stellen bij onze tijd van mobiele telefoons,
sociale media en zelfprofilering. Joost II Sickenga heeft in een serie korte teksten deze vrouw
tot leven gewekt. Iedere alinea leest als een kort
gedicht. Haar leven is een vervoegd leven.
Langs de strakke schoolse lijnen van de werkwoordvervoegingen krijgt het vorm. Werken, willen,
trouwen, wandelen, hebben, fluisteren. In een
landschap van video en geluid vormt het geheel
een monument voor een onzichtbaar leven, waarin
veel te herkennen valt.
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mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

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

De Jong & Laan.
Ondernemende accountants.

www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants
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wo 10 mei
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 18,00

cabaret.

vanaf
€ 22,50

muziektheater.

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

In zijn nieuwe voorstelling De geurige man komt
Mike Boddé naar het theater met een muzikant
om dromen te duiden. Dromen duiden, dat is wat
Boddé namelijk doet in zijn nieuwe boek. Afwisselend volslagen idioot, geniaal, ontroerend, volstrekt
willekeurig, geestig en dan weer onbegrijpelijk.
“De ene keer ben ik als piloot gedwongen zeer
laag over een stad te vliegen, de volgende nacht
ben ik getuige van een aanval van enorme ruimteschepen”, vertelt Boddé. Maar net zo makkelijk
ontmoet Mike in zijn dromen Mick Jagger, Simon &
Garfunkel of Crosby, Stills, Nash & Young.
Dromen saai? Nee!
“Poëtische, rijke regie van Carina Molier (..)
Adams balanceert perfect op de grens van
NRC
jeugd en ouderdom.” -

do 11 mei
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 22,50

toneel.

Gijs Naber | Ro Theater
Find me a boring stone
Gijs Naber (verbonden aan Ro Theater en 2014
winnaar van Gouden Kalf voor Beste Acteur in
Aanmodderfakker) speelt een man die tot het besef
komt dat de wereld meer samenhang heeft dan hij
ooit vermoedde. Over strak gelegde vloeren waar
je prima een geruisloos leven op kunt leiden, over
de geschiedenis die zich steeds maar weer lijkt te
herhalen in een onherkenbaar heden. Over integratie en vluchtelingenstromen en asielzoekerscentra
en terreur en de poging een eenduidig iemand te
zijn. Over het zinvol maken van een zinloos leven op
een plek in de wereld die zich meer en meer begint
te profileren als het wilde westen. Een nieuwe
theatermonoloog van Rik van den Bos in regie van
Erik Whien.
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schouwburg odeon
hemminkzaal

mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Mike Boddé
De geurige man

vr 12 mei
20.00 uur

Jon van Eerd toont zich van een serieuzere kant in de muziektheaterproductie Eisler On The Go.
Hij kruipt in de huid van de Duitse componist Hanns Eisler, die Nazi-Duitsland is ontvlucht.
Eisler On The Go gaat over een hardvochtig politiek klimaat dat angst koestert en voedt, over heimwee, over
botsende wereldbeelden en neurotische fixaties op slecht begrepen ideologieën. Verontrustend actueel.
Twee werelden tegenover elkaar: een argwanende Duitse componist tegenover een evenzeer argwanende
Amerikaanse overheid, elk met hun eigen (muzikale) taal. Eenling tegenover collectief, verdedigen tegenover
aanvallen, twijfel tegenover zekerheid, de aangeklaagde Hanns Eisler in een ‘ring-fight’ tegenover de aanklager Robert Stripling. De waarheid zegeviert niet.
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muziek.

wo 17 mei
20.00 uur

theater de spiegel

Ali B
Je suis Ali | reprise

Deze avond is het SIO een Irish pub. Deze Irish
folk band zingt liedjes over drinken, vrouwen, het
zware werk op de ruige Ierse zee; de dagelijkse
beslommeringen van de gemiddelde Ier. En of
dat gezellig is! De band verzorgt een fantastisch
concert met meeslepende Ierse muziek. Dan weer
vrolijk en uitbundig. Dan weer melancholisch.
Laat u verrassen door dit illustere gezelschap.
The Beggars zijn zo weggelopen van het werk om
gezamenlijk muziek te maken. Het dagelijkse leven
wordt flink bezongen en bedronken in de liederen
die gaan over drank, vrouwen en het werken op de
ruwe zee. De verhalen die de zware zeestormen
met zich meenemen liegen er niet om. Niet zo maar
muziek… maar Ierse folk muziek!

Homo’s vinden dat hij mee moet varen op de
Marokkaanse boot tijdens de Gay Pride. Imams
vinden dat hij vaker de islam moet prediken op
TV. Nederlanders vinden dat hij de Marokkaanse
jeugd moet aanspreken ‘want naar jou luisteren ze
tenminste.’ Boze Marokkanen vinden dat hij een
kaaskop is geworden. GeenStijl noemt hem valse
Messias, linkse marionet en doortrapte weldoener.
En zo zijn er allerlei groepen die precies weten wie
Ali is en wat hij zou moeten doen. ‘Je suis Ali’!
Wat zou Ali’s antwoord zijn? Gaat hij heel hard
huilen? Gaat hij schuimbekkend tekeer? Rapt hij
zijn critici helemaal aan gort? Of gaat hij ze met
humor te lijf?

cabaret.

ka
ar
t

en

Irish Folk Music
Beggars’ Clan

vanaf
€ 15,00

te

vanaf

la
at
s

SIO
Zwolle Zuid

mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

vr 12 mei
20.15 uur

vr 12 mei
20.30 uur

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 20,00

cabaret.

Micha Wertheim
Iemand Anders (Deel 2 van tweeluik)

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 15,00

schouwburg odeon
dommerholtzaal

vanaf
€ 17,50

cabaret.

Rob Scheepers
Schroot

Na het eerste deel van het tweeluik, Ergens anders, is Micha Wertheim
terug met deel 2: Iemand anders. Micha Wertheim was toe aan iets
anders en dat is het ook geworden: iets heel anders. Wertheim verrast u
graag, dus of het lachen wordt of juist dramatisch is nog even de vraag!

vr 15 mei
20.30 uur

wo 17 mei
20.30 uur

toneel.

Teun
Ten Producties

De uit Noord-Brabant afkomstige Rob Scheepers
kende een stormachtige introductie in de Nederlandse theaters. Hij won de Padoem Patsss
Oneliner Extravaganza prijs en mocht zo aanschuiven bij DWDD. Nu staat hij met zijn eerste
solovoorstelling op het podium. In Schroot mijmert
Rob of het vroeger écht wel beter was. “Wil jij hier
nog iets van bewaren? Anders gaat het naar de
schroot.” Met die vraag duwden Rob’s ouders hem
een kratje in zijn handen met oude videobanden,
tijdschriften en cassettebandjes. En óf hij iets wilde
bewaren: zijn complete pubertijd zat in dat kratje!

Thirza en Stijn hebben een eerste date. De twee zijn aan elkaar gewaagd
en alles duidt erop dat dit een begin is van een waanzinnige romance.
Nadat Stijn en Thirza zich bewust worden van een gedeeld verleden,
blijken ze meer gemeen te hebben dan ze zouden willen. Spel en tekst:
Corien Feikens en Boudewijn Koops.
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do 18 mei
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 23,50

dans.

Het Nationale Ballet
Best of Balanchine

vr 19 + za 20 mei
20.00 uur

schouwburg odeon

vanaf
€ 15,00

dans.

vanaf
€ 12,50

muziek.

Moving Futures

mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Dansfestival Moving Futures komt dit jaar voor het
eerst naar Zwolle. Het festival presenteert de meest
toonaangevende jonge makers van het moment
uit de stal van de vijf Nederlandse danshuizen:
DansMakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, Generale Oost en Random Collision.
U krijgt een kijkje achter de schermen van de
nieuwe generatie hedendaagse dansmakers.
Tijdens de Zwolse editie presenteert Moving
Futures voorstellingen van o.a. Lana Coporda,
Igor Vrebac, Jasper van Luijk en Jija Sohn en een
uitgebreid randprogramma met cinedansfilms,
nagesprekken en meet & greets.

vr 19 mei
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Motel Westcoast
The American Dream
In de zesde editie van The American Dream komt
Motel Westcoast niet alleen. Het muziekgezelschap
brengt topvocalisten Syb van der Ploeg, Edward
Reekers, Brenda Bee en Julians Thomas mee
tijdens deze voorstelling. Ze beginnen in New York
waar de meeste immigranten in Amerika aan wal
kwamen om hun American Dream na te jagen,
waarna de band vanaf Chicago de beroemde
Route 66 zal volgen en allerlei muzikale ontmoetingen heeft om uiteindelijk uit te komen aan de
zonnige Westcoast. Reis met de band mee en
luister naar nummers van The Beach Boys,
Paul Simon en Toto, maar ook naar nummers van
artiesten die zijn beïnvloed door de herkenbare
sound!

Voor het eerst is er nu een tournee-editie van Best of Balanchine, de grootste choreograaf van de twintigste
eeuw! ‘See the music, hear the dance’. Live begeleid door Het Balletorkest.
100
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za 20 mei
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 15,00

klassiek.

advertentie

Neem
afscheid
van chefdirigent
Jan Willem
de Vriend!
mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Orkest van het Oosten
Afscheidsconcert Jan Willem de Vriend

Van onderdeel naar
complete
truck...

Fotograaf: Bud Fenker

www.scaniaproduction.nl

Het Orkest van het Oosten neemt met dit concert afscheid van chef-dirigent Jan Willem de Vriend. Tien jaar
lang was hij chef-dirigent van dit orkest. Tijdens zijn afscheid van het Orkest worden werken van Schubert,
Mendelssohn en Bruch gespeeld. Het belooft een meeslepende avond te worden met pakkende solo’s op
viool en bekende volksliederen! Zie het interview op pagina 82/83.
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Koperen Kees - Theater de Spiegel

103

zo 21 mei
12.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 15,00

ma 22 + di 23 mei
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

muziek.

Private View
Collectief 33 1/3, Asko|Schonberg, Muziektheater Transparant

Frion Festival

Het Frion Festival is een grensverleggend evenement, waarbij het veelzijdige talent, van mensen
met en zonder een beperking, centraal staat.
Er is een markt met verschillende kraampjes, een
buitenpodium en attracties. Het loading dock
wordt voor die middag omgebouwd tot een pop-up
theaterzaal. Dit programma start vanaf 12:00 uur
en is vrij toegankelijk. Om 15:00 uur begint er een
spetterende muzikale show in Theater de Spiegel,
waarin artiesten vanuit Frion of andere instellingen
op het toneel staan samen met bekende Zwolse
artiesten. Een kaartje voor deze show kost € 15,00.

mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

muziek.

Hé student!

Bekijk de regeling op pagina 123
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sneak peak

Naar het Leids
Cabaret Festival
voor een tientje?

Deze opera, Private View, speelt zich af binnen de besloten wereld van een flatgebouw; de bewoners
hebben zich volledig teruggeplooid op zichzelf en kennen hun buren nauwelijks.
‘Van Parys maakt geraffineerd gebruik van de vervreemdende werking van een accordeon,
een elektrische gitaar en een prepared piano tussen de strijkers, blazers en slagwerkinstrumenten. Regisseur Tom Creed laat stemmen, kleuren, personages en filmbeelden met elkaar
samenvallen en trekt ze weer uit elkaar in een spannend spel van verwachting die nooit wordt
ingelost.’ de Volkskrant
105

wo 24 mei
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

Vara’s Leids Cabaret Festival
Finalistentour 2017

vr 26 mei
20.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

cabaret.

vanaf
€ 12,50

show.

Peter Pannekoek
Zacht van binnen | reprise

(€0,45 / minuut)

Afgelopen seizoen was de eerste theatervoorstelling Zacht Van Binnen van Peter Pannekoek zo
uitverkocht. Iedereen was laaiend enthousiast, vandaar dat Peter Pannekoek, bekend van De Wereld
Draait Door, nog een seizoen met deze voorstelling
langs de theaters gaan. Zacht van binnen is een mix
van comedy en theatrale vertelling. Het vertelt over
angst en hoe angst het leven van de mens regeert.
Maar wees niet bang: het wordt een fantastische
avond.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

“Als een jager vorst hij zijn publiek, steeds
als hij weer één van zijn batterij aan gisse
grappen de zaal in heeft geknald.”
NRC

mei

za 27 mei
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Rob en Emiel
Blow me away

De nieuwe Najib Amhali of Wim Helsen live zien optreden? Kom dan naar de finalistentour van het
VARA Leids Cabaret Festival en maak kennis met de nieuwe talenten!

106

cabaret.

Blow me away, de titel van de voorstelling zegt het
al: Rob en Emiel willen u verrassen, omverblazen
en stil laten zijn. Verbaas uzelf over de vingervlugheid en de illusie, lach om de grappen en sla stijl
achterover van de unieke acts. Rob en Emiel laten
u graag versteld staan, staat u ervoor open?
In deze nieuwe theatervoorstelling worden succesnummers afgewisseld met nieuwe scènes, acts
en verbazingwekkende verhalen. Met eindelijk
die rode draad waar ze al zo lang naar op zoek
zijn. G#dzijdank. Rob en Emiel bespelen op unieke
wijze de zintuigen en de waarneming. Om stil van
te worden.
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za 27 mei
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 17,50

muziektheater.

Beeld: Gregor Servais

Wie herinnert
zich nog de
doorbraak van
The Police in
1979?
De sprong van
Eddie Vedder
in 1992?
En wie zag de
Stones in 2014
optreden?

mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

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

Toneelgroep Maastricht en Rowwen Hèze spelen
samen in een groots liefdesverhaal tegen de
achtergrond van het oudste meerdaagse festival.
We volgen de liefdesgeschiedenis van Wiel en
Lies waarvan de hoogte- en dieptepunten zijn
verweven met die van Pinkpop. De scènes uit hun
leven worden afgewisseld met beeldmateriaal uit
het rijke Pinkpop-archief. Alle elementen komen
samen in een ontroerend hoogtepunt als Wiel de
ziekte van Alzheimer krijgt en Lies hem met de
muziek bij het leven probeert te houden.
Henriëtte Tol, Huub Stapel, Suzan Seegers, Paul
Hoes en Michel Sluysmans spelen de belangrijkste
rollen in deze muzikale theatervoorstelling.
De Limburgse band Rowwen Hèze schrijft nieuwe
muziek en speelt live mee!
109

wo 31 mei
20.30 uur

advertentie

Elke woensdag t/m zaterdagavond
serveren we een heerlijk diner,
reserveren is gewenst en wij zorgen
dat u op tijd aan de overkant bent!

Informeer naar de mogelijkheden!

vanaf
€ 17,50

muziektheater.

Rumspringa
Orkater/De Nieuwkomers

speciaal voor jou

20%
korting*
op de hele dames-, herenen kidscollectie

* De korting is geldig op één artikel naar keuze uit de collectie van
de winkels in Zwolle. Geldig t/m 30 juni 2017 op vertoon van
deze advertentie. Niet i.c.m. andere acties.

www.bijhartjezwolle.nl | Bel ons gerust: (038) 455 05 40
Burgemeester Drijbersingel 67, Zwolle | Volg ons
shoeby.nl

mei

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Een lekker
hapje eten
vóór de voorstelling?

schouwburg odeon
dommerholtzaal

Wade 15, Zwolle Stadshagen
Klein Grachtje 20, Zwolle Diezerpoort
Van Der Capellenstraat 242, Zwolle Zuid

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
110

Het opzienbarende verhaal over een bijzondere vriendschap en een geheim genootschap: De Kring van
Welsch. Muziektheater, een Griezelige Mindfuck en een persoonlijke voorstelling over raadselachtige
gebruiken en wezenlijke idealen.
111

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

Van koffie tot
theatertickets
Café Foyé is een onderscheidende, levendige culturele hotspot in
Schouwburg Odeon en de ideale plek waar u overdag kunt werken en
ontspannen. Waar u geniet van onze bijzondere koffies, de lekkerste wijnen,
een laat ontbijt, of een verrassend diner. Waar u kan genieten van een
eerlijke lunch en een goede daghap. Waar uw voorstelling begint met een
kop koffie en eindigt met een drankje en een hapje.
112

De kok gaat mee met de seizoenen en heeft voor
dit voorjaar en zomer weer (h)eerlijke gerechten
bedacht die aansluiten bij het aanbod op lokale en
biologische markt. Van bijzondere tosti’s van zuurdesem brood tot gezonde maaltijden van biologisch
geteelde groenten en duurzame producten.
Horecamanager Ton Voorhorst: “Wij staan voor
eerlijkheid in onze ingrediënten en zijn betrokken
bij onze leveranciers. Wij streven er naar om
zoveel mogelijk Zwolse ondernemers te betrekken
bij het maken van onze kaart en het leveren van
producten. Een aantal van onze vaste leveranciers
zijn Harrie de smaakmeester, voor al onze zuivel
uit de Weerribben, Schuttelaar, wijnleverancier

van onze biologische wijnen uit Spanje,
De Stadsbakker, maakt ons zuurdesembrood
precies zoals wij die lekker vinden en de
StadsBoer, voor al ons biologische vlees.”
De medewerkers van Café Foyé zijn niet alleen
gespecialiseerd in het maken van de beste
cappuccino’s, u kunt overdag bij hen ook uw
theaterkaartjes kopen. Café Foyé is dagelijks
vanaf 10.00 uur geopend.
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Piep!
Piep?

Een muis in het theater?
Muizen zat bij Zwolse theaters. Maar dit is een heel bijzondere huismuis.
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.
Deze muis is onze nieuwe held! Speciaal voor de kids. Een muis, want een muis
komt overal in het theater. Met zijn grote oren hoort hij alles, van het geklets van de
zenuwachtige acteurs voor de voorstelling tot aan het gejuich van de kinderen in de
zaal. En ziet hij wat er allemaal gebeurt, is hij natuurlijk bij de soundcheck en
spiekt hij om het hoekje van de kleedkamers. Dat willen alle kinderen toch ook?
Onze huismuis had alleen nog geen naam, en daarvoor schakelden we de hulp in
van onze jongste bezoekers. Tijdens het Sprookjesfestival in de kerstvakantie hebben
we meer dan 100 ideeën voor een naam ontvangen. Er is een speciale muis-jury
bijeengekomen om een naam te kiezen uit alle inzendingen. En dat is gelukt!
Liv uit Zwolle bedacht een hele mooie en originele naam voor onze muis: Ody!
Ody zal er vanaf nu altijd bij zijn als jij een leuke voorstelling in Odeon bezoekt!
Ody zal jou welkom heten en natuurlijk mag jij ook met hem op de foto.

Ody
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even
voorstellen...

Kameroperahuis

Beeld: Erik Franssen

Nieuwe huisgenoten!
Naast onze eigen organisatie, zitten er nog meer culturele
organisaties in de kantoren boven Schouwburg Odeon en
Theater de Spiegel. Zij stellen zich graag even voor.

The Young Ones

Maar ze verzorgen ook op maat gemaakte optredens, zoals bij de opening van Isala Klinieken en de spoortunnel in Zwolle. Ze verbinden inwoners, nu in Zwolle Zuid, met theater en muziek. Verder maken ze eigentijds muziektheater met middelbare scholieren, coachen ze ArtEZ-studenten en inspireren en motiveren ze
(teams binnen) organisaties. Jonge muziektheatermakers kunnen hun talenten dus ontzettend breed inzetten
en worden daarmee zelf klaargestoomd voor de toekomst!

De Zwolse Theaters en The Young Ones gaan
samenwerken. Een uniek verbond in produceren,
programmeren en talentontwikkeling. The Young
Ones wordt het eerste stadgezelschap van Zwolle
voor en door jongeren! Vanaf september 2017
trappen we af met audities binnen Zwolse Theaters
voor een productie XL in de kerstvakantie, met
minimaal 40 jonge theatertalenten en een Young
Ones festival in de voorjaarsvakantie. Daarnaast
trekt The Young Ones rond in haar circustent langs
festivals en duiken ze op in samenwerkingen in
de stad.
Na het spectaculaire afscheid van het Young Ones
theater door middel van de voorstelling Cirque de
la Decadence, begroeten zij u graag in het nieuwe
seizoen bij de Zwolse Theaters!

Komende zomer kunt u tijdens Stadsfestival Zwolle de productie ‘Before I Die’ zien.
Houd vooral kameroperahuis.nl in de gaten.
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Met een leer-, werk- en repetitieruimte in de vorm
van een ‘laboratorium’ startten Deltion en Zwolse
theaters een uniek initiatief waar experimenteren,
leren en werkelijkheid samenkomen. De Studenten
van MBO Drama scheppen sinds september 2016
de sfeer in het souterrain van Theater De Spiegel.
Zwolse theaters wil studenten meer bekend laten
worden met het theater en biedt aantrekkelijke stageplaatsen. Door studenten in het lab te laten leren,
is de overgang naar stage en mogelijk werk in de
toekomst makkelijker te maken. Deltion College
versterkt door deze samenwerking de verbinding
met het beroepenveld. De studenten krijgen de
kans om voorstellingen te ontwikkelen, die opgevoerd worden bij Zwolse theaters.
Het theaterbedrijf wordt in de breedte en diepte
onder de loep genomen, van kaartverkoop tot marketing. Er worden bijvoorbeeld ook ontmoetingen
georganiseerd, tussen de professionele bespelers

Beeld: iT@c

TheaterLAB

Beeld: Isabelle Renate La Poutre

It’s Official, The Young Ones gaat samenwonen
met Zwolse Theaters!
The Young Ones is sinds zeven jaar een cultureel
broeinest voor het meest enerverende jonge
theatertalent in Overijssel. Jonge theatermakers,
schrijvers, vormgevers en musici worden uitgedaagd om zichzelf en hun talent te ontwikkelen
onder professionele begeleiding en coaching op
het gebied van podiumkunsten. Niet alleen tussen
verschillende disciplines, maar ook door zo veel
mogelijk verbanden te leggen tussen jonge makers
en uitvoerders. The Young Ones is zo’n verband.
Een ontmoeting in de breedste zin van het woord.
In onze visie is The Young Ones een ontmoetingscentrum van ‘jonge’ kunst.

Misschien kent u Kameroperahuis
al: het productiehuis voor net afgestudeerde muziektheatertalenten
dat al (precies!) tien jaar in Zwolle
zit. Sinds kort huist hun vijfkoppige
‘kantoorteam’ in Theater de Spiegel.
Vanuit daar - en natuurlijk op locatie
- begeleiden ze jonge regisseurs,
componisten, vormgevers,
schrijvers, muzikanten en zangers.
In wisselende samenstellingen
maakt deze dynamische en muzikale
groep voorstellingen voor onder
meer Stadsfestival Zwolle en Oerol.

van de Spiegel en de studenten. 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!
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programma

Galashow - Jeugdcircus Pavarini / zo 25 jun / theater de spiegel

juni

schouwburg odeon
dommerholtzaal

theatercollege.

di 06 jun
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 17,50

muziek.

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

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Onze hersenen zijn simpelweg niet meer opgewassen tegen de onophoudelijke stroom van prikkels.
We krijgen vandaag de dag evenveel prikkels in
1 week, als 150 jaar geleden in een heel mensenleven. En dat leidt tot stress. Wetenschappers
hebben onlangs ontdekt dat in een mind die kalm
en helder is, geluk als vanzelf naar boven komt.
In dit interactieve Theatercollege van Robert
Bridgeman leert u niet alleen uw hersenen en
zenuwstelsel te optimaliseren, of stress, flow en
ontspanning op commando op te roepen: u leert
over Mindfulness meditatie. Robert Bridgeman
werd gecertificeerd trainer bij het gerenommeerde
Search Inside Yourself Leadership Institute in
San Francisco. De meditatietechnieken die Robert
doorgeeft zijn modern, effectief en eenvoudig.

m
et
l

un

Start vandaag met
mediteren

vanaf
€ 89,00

ch

za 03 jun
09.30 uur

Na dit dagprogramma start u moeiteloos een leven
met mediteren!

juni

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
Springlevend is de muziek van Elvis Presley! Zelfs veertig jaar na zijn overlijden. De hoogste tijd dus voor
een groot nieuw Elvis Spektakel met alle hits, de beste Elvis Tribute Artists en een spetterende live band.
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do 08 jun
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 19,50

toneel.

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

juni

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Hé student!
Avondje uit?
Voor een
tientje zit
jij in de zaal!
Zwolse theaters studentenregeling:

De Ploeg is terug! Het gezelschap van cabaretiers en acteurs ploegt zich door een filmscript. Een avond vol
spektakel, spanning, liefde en drama. Net zoals in de film eigenlijk. Met Loes Luca, Ria Marks, Ilke Paddenburg, Han Römer, Genio de Groot, Peter Heerschop, Viggo Waas en Titus Tiel Groenestege.
Geregisseerd door Jakop Ahlbom.
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• 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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vr 16 + za 17 jun
20.00 uur

theater de spiegel

vanaf
€ 21,50

toneel.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Slippers
Ayckbourns beste
toneelkomedie

juni

Maar niet zomaar, Plien van Bennekom en
Bianca Krijgsman zijn voor het eerst samen te zien
in een toneelstuk: de wereldwijde theaterhit
Slippers van schrijver Alan Ayckbourn. De twee
mannelijke hoofdrollen worden vervuld door Peter
van de Witte en Bas Hoeflaak van het cabaretduo
Droog Brood. Hiermee komt de top van het
Nederlandse cabaret samen in één toneelproductie, die over het eeuwige misverstand tussen man
en vrouw gaat.
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Het
legendarische
cabaret duo
Plien
& Bianca
is terug!
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vr 16 + za 17 jun

diverse locaties

vanaf
€ 20,00

festival.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Zomers Theater Festival!
Parels uit het Oosten
van het land

16 juni & 17 juni 2017
Zwoele zomer theater avonden.
Dat wordt genieten!

Om maar wat namen te noemen die bij u vast een
belletje doen rinkelen: Toneelgroep Oostpool, het
Valerius Ensemble, de Nederlandse Reisopera,
The Young Ones, Theater Gnaffel, het Kameroperahuis maar ook bijvoorbeeld ArtEZ Hogeschool
voor de Kunsten, presenteren voorstellingen en
performances op locaties waar u het niet verwacht.
Geen rood pluche, geen pauzedrankje en geen
garderobe. Maar open deuren, een theatrale
ontmoeting op een loading dock of een klassiek
optreden op een dak. Deze parade-achtige opzet
zorgt dat u een avond vol verrassingen beleeft.
Ontmoet artiesten, makers, schrijvers en muzikanten die u maar wat graag vertellen wat hen beweegt, natuurlijk onder het genot van een drankje!
Zet u het alvast in uw agenda?
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juni

Heeft u al zin in de zomer? We blikken graag
samen met u vooruit naar een wel heel bijzonder,
nieuw initiatief. Vier theaters in Overijssel organiseren een festival: Zwolse theaters, de Deventer
Schouwburg, het Rabotheater Hengelo en het
Wilminktheater Enschede sluiten een uniek verbond
en presenteren samen de parels van het Oosten
van het land. Met een theaterfestival “in en om het
huis”, presenteren we een zomerse parade van
korte performances!

Parels
uit het
Oosten
van het
land.
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advertentie

za 24 + zo 25 jun
19.00 uur + 14.00 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€ 10,00

circus.

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

Jeugdcircus Pavarini
25 jaar
What´s Up ?!?
Jeugdcircus Pavarini bestaat 25 jaar en dat is reden
voor een feestje! 25 jaar geleden startte Pavarini als
sociaal buurtproject, maar in de afgelopen jaren is
er veel veranderd. Niet alleen Pavarini is veranderd,
de hele circuswereld is veranderd. De regisseurs
van Pavarini slagen er in om een eigen wereld te
creëren, waarin de oudste spelers ontzag afdwingen met hun technieken en lef en waarin de jongste
talentjes u verbazen met hun inzet en passie.
In deze speciale jubileumvoorstelling wordt met een
knipoog teruggekeken naar oude hoogtepunten en
wordt het verhaal van Pavarini door de jaren heen
verbeeld met de nieuwste technieken.

zo 25 jun
19.30 uur

schouwburg odeon
hemminkzaal

Onze favorieten
van dit voorjaar

vanaf
€ 12,50

circus.

juni

Galashow
Jeugdcircus Pavarini

Jeugdcircus Pavarini uit Zwolle bestaat 25 jaar.
In die 25 jaar zijn oud deelnemers uitgegroeid
tot professionele circusartiesten en hebben vele
andere artiesten als docent of inspirator Pavarini
een warm hart toegedragen. Oud deelnemers
als Bart Hoving en Christiaan van de Burgt, maar
ook ‘special guests’ als JP de Kam en vele anderen
laten zich bij deze galashow van hun beste kant
zien. In deze unieke voorstelling krijgt de term
circustheater een nieuwe dimensie. Een must see
voor liefhebbers! Na afloop is er voor de gasten
uitgebreid de tijd om het glas met elkaar te heffen
op deze bijzondere avond.

Ontwerpbureau van Zwolse theaters
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bij de buren

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:
do 09 mrt

Orgelconcert Margreeth de Jong

za 11 mrt

Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra

wo 12 apr

Mattheus Passion – NPU Johannes Leertouwer

do 13 apr

Orgelconcert Rien Donkersloot

do 20 apr

Philip Glass - Ties Mellema Amstel Quartet

za 22 apr

Tristan & Isolde David Lang / Silbersee

do 27 apr

Orgelconcert Toon Hagen

za 06 mei

Het Orgeltrio - Jazz op het orgel

do 11 mei

Orgelconcert Matthias Havinga

do 08 jun

Orgelconcert Kirstin Gramlich

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

Matthäus-Passion
Nieuwe Philharmonie Utrecht
o.l.v. Johannes Leertouwer
wo 12 apr
De Matthäus-Passion (BWV 244) is één van de
bekendste werken van Johann Sebastian Bach.
Het bezingt het evangelie volgens Mattheus en
wordt sinds 1727 elk jaar rond Pasen op talloze
plaatsen wereldwijd uitgevoerd. De bijzondere
uitvoering en interpretatie van Johannes Leertouwer
brengt het Paasverhaal heel dichtbij.

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 19.45 uur).

grote kerk
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www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut) /

Café Foyé (Schouwburg Odeon)
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vrienden van

De Ploeg / do 08 jun

Als kloppend cultuurhart van de stad verbindt Zwolse theaters
mensen. Naast de prachtige, hilarische en ontroerende
voorstellingen die we bieden, zijn we een plek waar mensen
elkaar graag ontmoeten. Voor theater, muziek, hoogwaardige
horeca en gezelligheid. Voor een debat, workshop of college.
Ons publiek voelt zich thuis in onze theaters.
Een club betrokken vrienden helpt Zwolse theaters cultureel én
financieel verder. Door de bijdrage van deze vrienden houden
we de programmering op hoog niveau, stimuleren we jong talent
en kunnen we initiatieven blijven ontplooien die inspringen op de
kansen en uitdagingen van deze tijd.
Uiteraard staat daar iets tegenover. Zo worden onze vrienden als
eerste geattendeerd op bijzondere voorstellingen en activiteiten,
kunnen zij met voorrang reserveren en trakteren wij hen
regelmatig op unieke vriendenacties.
Voor €75,00 per theaterseizoen (€100,00 voor
2 personen) bent u Vriend van Zwolse theaters.
U ontvangt dan van ons een persoonlijke
vriendenpas en u:

•
•
•
•
•
•
•

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
sneak peak

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.

ik,

maria

TM:

561 57

ben
vriend
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zwolse theaters
133

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

ambassadeurs van cultuur

Aberson BV
Arslan & Ter Wee Advocaten
Autobedrijf Oving BV
De Eenhoorn
De Graaf Muziek BV
De Graaf van Vilsteren
Garantiemakelaars
De Jong & Laan Zwolle
De Persgroep Nederland B.V.
Djopzz

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.

DLH Ontwikkeling
Dommerholt Advocaten
Dusseldorp BMW
Fysiostad
Hemmink B.V.

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.

Huisman Bouw BV
IJsselvliet
Koeriersdienst Zwolle B.V.
Molecaten B.V.
NewRoadz

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.

Noordhuis thuis op kantoor
Nysingh Advocaten-Notarissen NV
O. De Leeuw Holding
Oldenhof Kookkado
Rabobank IJsseldelta

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.

Schagen Groep
Tamek Accountants en
Belastingadviseurs
Thais Restaurant Baiyok
Tim Versteegh Architect.

038 - 42 77 383
sponsoring@zwolsetheaters.nl
www.zwolsetheaters.nl/sponsoring

Totaalbed
Van Lanschot Bankiers
Veldhuis adviesgroep bv
Vogellanden
Waanders in de Broeren
Wecovi B.V.
Xcellent
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Foto: Rense Posthumus

Wilt u zich ook verbinden aan
Zwolse theaters?
Neem contact op met de afdeling
Sponsoring voor de mogelijkheden.

sneak peak

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.

Scania Production Zwolle B.V.

vooruitblik

Chippendales
Best.Night.Ever Tour 2017
vr 15 dec / theater de spiegel
De ultieme Girls Night Out. Na de succesvolle Get
Lucky Tour en Break the Rules tournees komen de
enige echte Chippendales in seizoen 2017 / 2018
opnieuw terug naar Nederland. Al meer dan 35
jaar staat een show van de Chippendales garant
voor een avond vol onweerstaanbare verleiding
met maar één doel: het plezier van het vrouwelijk
publiek.

Hans Klok
House of Horror
vr 27 - zo 29 okt / theater de spiegel
In Hans Klok’s House of Horror worden veel
illusiegrenzen overschreden. Horrorfans van jong
tot oud worden op hun wenken bediend in deze
grootschalige familieshow met freakachtige wezens
als vampiers, heksen, trollen en andere onaardse
creaturen. Internationaal bekroonde circusacts
staan eveneens op het programma en uiteraard ziet
u de “master of magic” zelf, in vele, vele gedaantes
en verschijningen, die u nog heel lang zullen blijven
achtervolgen. In de AD Top 3 van beste Theatershows 2016!

draai aan. Filosofisch, intelligent, maar ook met
de botte bijl. Weijers fileert 2017 tot 90 minuten
vlijmscherpe humor. Dat wordt weer schaamteloos
hard lachen en gieren om de gebeurtenissen van
het afgelopen jaar!

O’g3ne
Three times a lady
wo 10 jan / theater de spiegel
Na een volledig uitverkochte theatertournee in
16/17 is O’G3NE in 17/18 terug met de succestournee van Three Times A Lady! Onder begeleiding van een live band neemt het trio u mee op een
on-Nederlandse reis vol unieke meerstemmige zang
waarin prachtige ballads en uptempo nummers
in een speciaal O’G3NE-jasje gestoken worden.
Natuurlijk zullen hun eigen hitsingles niet ontbreken.

Fiddler on the Roof
Anatevka
di 03 - 08 apr / theater de spiegel

Guido Weijers
De Oudejaarsconference 2017
vr 24 nov / theater de spiegel

Voor een aantal voorstellingen in het komend
theaterseizoen 17/18 kunt u al kaarten kopen!

Guido Weijers neemt u, soms teder en zacht, dan
weer rauw en zonder concessies, mee door 2017.
Op topsnelheid observeert hij het jaar, trekt het uit
elkaar, ontleedt het en geeft er een nieuwe frisse

Acht grote theaters door het gehele land, waaronder Zwolse theaters, bundelen komend theaterseizoen hun krachten en brengen vanaf november
2017: Fiddler on the Roof. Regisseur Ruut Weissman (o.a. bekend als regisseur van het door de
pers met maar liefst 5 keer 5 sterren bekroonde Hij
Gelooft in Mij) zal een actuele en vernieuwde versie
creëren van Anatefvka en plaatst deze klassieker
daarmee op geheel eigen wijze in de tijdsgeest van
nu. Fiddler on the Roof is een musical die gaat over
verdreven worden, onvoorwaardelijke liefde, de
betekenis van familie en de balans tussen tradities
en vernieuwing in tijden van verandering.
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cabaret
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

13/04/17

Herman in een Bakje Geitenkwark 2

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

12/05/17

Micha Wertheim / Iemand Anders (Deel 2 van tweeluik)

17/05/17

Ali B / 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

dans
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

genreoverzicht
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01/04/17

Ann Van Den Broek | WArd/waRD / Accusations

24/03/17

Remy van Kesteren & band / Tomorrow Eyes

08/04/17

Nederlands Dans Theater 1 / Scenic Route

01/04/17

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

14/04/17

Marina Mascarell Martinez / Korzo theater/producties

02/05/17

New Masters on Tour / Geboren solisten

02/05/17

Dance Company Nanine Linning & Theater Heidelberg / Silver

07/05/17

Borodin Quartet

06/05/17

Keren Levi / The Dry Piece

20/05/17

Orkest van het Oosten / Afscheidsconcert Jan Willem de Vriend

18/05/17

Het Nationale Ballet / Best of Balanchine

19/05/17

Moving Futures

20/05/17

Moving Futures

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435

(€0,45 / minuut)

dansfeest
11/03/17

16/03/17

Nederlandse Reisopera / Don Giovanni

18/03/17

Nederlandse Reisopera / Don Giovanni

22/04/17

Tristan & Isolde | David Lang / Silbersee

The BIG 80's & 90's Party

musical
jeugd & familie

01/03/17

Hair / Let the sunshine in!
Hair / Let the sunshine in!

05/03/17

Eitje 3+ / MAAS Theater en Dans

02/03/17

10/03/17

Joris en de drakentemmers 8+ / Het Laagland

03/03/17

Hair / Let the sunshine in!

19/03/17

De snelste zebra van de wereld 5+ / Harro van Lien

04/03/17

Hair / Let the sunshine in!

21/03/17

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

05/03/17

Hair / Let the sunshine in!

14/03/17

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

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

26/03/17

Hoera voor Hans 6+ / Introdans

28/03/17

De Marathon

01/04/17

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

29/03/17

De Marathon

02/04/17

Snorro 8+ / Ro Theater

30/03/17

De Marathon

09/04/17

Toen en toen 4+ / Garage TDI theater

31/03/17

De Marathon

Kinderen voor Kinderen Doe-Middag 4+

07/04/17

Ja Zuster, Nee Zuster

23/04/17

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

08/04/17

Ja Zuster, Nee Zuster

29/04/17

Roodhapje 6+ / Holland Opera

09/04/17

Ja Zuster, Nee Zuster

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

kamermuziek / klassiek
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 Symfonie Orkest / Spaans voor beginners (en de professionele liefhebber)

21/03/17

New Masters on Tour / Van Beethoven naar Debussy

21/03/17

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

genreoverzicht
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kameropera, opera

muziek
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

141

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

René van Kooten & Shifting Daylight / Something so Real

19/03/17

Daniël Lohues / Nieuwe Theatervoorstelling

20/03/17

ArtEZ Symfonie Orkest

23/03/17

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

24/03/17

Remy van Kesteren & band / Tomorrow Eyes

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

30/04/17

Hedon en Zwolse theaters presenteren VENICE

08/05/17

ArtEZ Conservatorium / Ode aan drs. P.

19/05/17

Motel Westcoast / The American Dream

22/05/17

Private View / Collectief 33 1/3, Asko|Schonberg, Muziektheater Transparant

23/05/17

Private View / Collectief 33 1/3, Asko|Schonberg, Muziektheater Transparant

06/06/17

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

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

28/03/17

De Marathon

29/03/17

De Marathon

30/03/17

De Marathon

31/03/17

De Marathon

12/05/17

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

27/05/17

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

31/05/17

Rumspringa / Orkater/De Nieuwkomers

genreoverzicht
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14/03/17

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

20/04/17

Boys don't cry l reprise

26/04/17

Hedda Gabler / Theater Utrecht

26/04/17

Theatergroep Carver / Zwaar Metaal

28/04/17

Fifa Blatter, de val van de voetbalkeizer / Met Paul R. Kooij, Cees Geel e.a.

26/03/17

Wëreldbänd | SLAPSTICK

04/05/17

Theater na de Dam

01/04/17

Tigre Blanco | Tijgersnest / Live music show extravaganza

09/05/17

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

02/04/17

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

09/05/17

Mugmetdegoudentand / Het vervoegde leven

05/04/17

Powervrouwen 3 / Een fenomenale vriendinnenrevue!

11/05/17

Gijs Naber | Ro Theater / Find me a boring stone

22/04/17

Hans Liberg / Trálálálá voor iederéén!!

08/06/17

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

27/05/17

Rob en Emiel / Blow me away

10/06/17

24/06/17

Jeugdcircus Pavarini

Slippers - Legendarisch cabaretduo Plien & Bianca in Ayckbourns beste
toneelkomedie

25/06/17

Jeugdcircus Pavarini

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

03/06/17

Start vandaag met mediteren

16/06/17

Festival 4 Oost

17/06/17

Festival 4 Oost

theatercollege
12/03/17

Science Battle / Alle antwoorden op niet gestelde vragen…

30/03/17

Gerlof Meijer / Strafrecht? Levensecht! 2.0

toneel
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

16/03/17

Jihad - de voorstelling

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.

06/04/17

De Vader / Hans Croiset, Johanna ter Steege e.a.

11/04/17

Nasrdin Char / D.A.D.

19/04/17

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

genreoverzicht
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praktische info

Openbaar vervoer

locaties

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

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

info@zwolsetheaters.nl

Theater de Spiegel
Vanaf station Zwolle brengt stadsbus 4
(richting Aa-landen) u naar Theater de Spiegel.
Halte WKC Diezerpoort/Bij Hartje Zwolle.

kaarten & openingstijden

eten en drinken

Online
24 uur per dag via www.zwolsetheaters.nl

Voorafgaand aan de voorstelling een hapje eten?
Dat kan!

Telefonisch
0900 - 1435 (€0,45 per minuut)
Ma t/m vr 09.00 - 21.00 uur
Za & zo 10.00 - 20.00 uur

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

Kassa Schouwburg Odeon
Dagelijks vanaf 10.00 uur.

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

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

bereikbaarheid & parkeren

bijzondere faciliteiten

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

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

Kassa Theater de Spiegel
Vanaf een uur voor de voorstelling.
Café Foyé
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
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). Aan de kassa bij Café Foyé betaalt u
geen servicekosten.
Kaartje = inclusief drankje
Bij uw kaartje is één (pauze)drankje inbegrepen
tenzij anders vermeld.
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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Schouwburg Odeon

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 het Noordereiland voor €5,00.
U kunt ook parkeren in de parkeergarage
Diezerpoort. Vanaf deze parkeergarage is
Theater de Spiegel gemakkelijk te bereiken via
de loopbrug.

Hoogtevrees?
Heeft u hoogtevrees? Het tweede en derde balkon in Theater de Spiegel zijn erg hoog. Derhalve
raden wij u aan dan niet hoger dan het eerste
balkon te gaan zitten.

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 plaats
nemen.

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 resitutie.

Let op: In Schouwburg Odeon is geen lift
aanwezig. Bent u slecht ter been dan raden wij
u aan kaarten te kopen voor in de zaal. Om een
rolstoelplaats te reserveren belt u met onze
kassa.

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

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.”

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.

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!

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

148

Foto: Gert Beltman

038 - 42 773 83

149

Foto: Wouter van der Sar

odeon - hemminkzaal

150

151

plattegrond hemminkzaal toneel
(schouwburg odeon)

toneel
plattegrond dommerholtzaal
(schouwburg odeon)
1
2

loge 2 links

1
5

5
2

2

6
3

3

5
6

10

11

11

7

2e zijbalkon
links

13

9

11

2e balkon
rechts

2

17

2e zijbalkon
rechts

3
2

zaal

4

3

6

3e
zijbalkon
rechts

3

1

1e balkon
2

3

1e balkon

42

4 2

1

2

1

1

3
12

1

5
6

11

12

17

1

10

10

15
16

5

3e
zijbalkon
rechts

12

14

zaal

2

4

8

9

1

1e zijbalkon
rechts

1317

16

3

7
8

12

15

2

14
15
1e balkon
16
rechts

11

12

loge 2 rechts

13

10

11

1

2e balkon
links

6

12

8
9

14

9

10

6

10

17

loge 1 rechts

8
9
10
11
12

7

9

5
9

4

8

8

5
6
7

5

7

15
1ae balkon
16 links

4
8

3

6

14

1e zijbalkon
links

7
4

3

13

6

7

2

5

10
11
12

1

1

2
4

8
9

4

4

1

7

3

loge zaal
rechts

3

toneel

5
6

loge 1 links

toneel
4

3

loge zaal links
4

2

3

1
2

1
2

1

1

2e balkon

2

2
3

3

3

3
4

4

links

rechts

5

5

3e balkon

6

6
rechts

links
2e balkon

1e rang

plaatsen gereserveerd voor
scootmobiel/rolstoel en begeleider

1e rang

1e rang

2e rang

2e rang

plaatsen gereserveerd voor
scootmobiel/rolstoel en begeleider

3e rang

3e rang

44ee rang
rang

plaatsen gereserveerd voor
scootmobiel/rolstoel en begeleider

152

159

160

153

Foto: Wouter van der Sar

de spiegel

154
155

toneel
plattegrond spiegel (theater
de spiegel)

8
9

loge 1 links

3

3

rechts

4

8
5
9
6
10
7
11
8
12

5
6

10
11
12

loge 2 links

5
loge 1 rechts
6
loge
zaal
7

1
2

1
2

loge7zaal links
4

loge 2 links

4

toneel

5
6

loge 1 links

loge zaal
rechts

3

3

loge zaal links
4

Café Foyé - Schouwburg Odeon

1
2

1
2

7
8
9

10
11
14
12

14

14
15
16 a

17

17

2
3

1

17

2

42

3

5

4

6

3e
zijbalkon
rechts

4

6

5

5

1e balkon

6

21

1

6

2

1e balkon

3

3

2

4

43

1

4

1

3

2e zijbalkon
rechts

3

5

3e
1
zijbalkon
links

2

2e zijbalkon
rechts

13

2

3e
zijbalkon
rechts

1e zijbalkon
rechts

15
16

zaal

1

4

2e zijbalkon
links

17
zaal

1
2e zijbalkon
links

1e zijbalkon
rechts

15
13
16

15
16 a13

1e zijbalkon
links

loge 2 rechts

9
10
13
1411
12

13
1e zijbalkon
links

loge 2 rechts
loge 1 rechts

1

2

3

1

4

2e balkon

21

2e balkon

2

3e
zijbalkon
rechts

32

3

3

links

rechts
3e balkon

links

rechts

3e balkon

1e rang
1e rang

2e rang
2e rang

plaatsen gereserveerd voor
scootmobiel/rolstoel en begeleider

3e rang
3e rang

4e rang
4e rang

Koperen Kees - Theater de Spiegel

plaatsen gereserveerd voor
scootmobiel/rolstoel en begeleider

156

161

157

De eerste programmagids van het nieuwe
theaterseizoen 2017-2018 verschijnt in mei.
De datum van de start kaartverkoop is zaterdag
27 mei. Neem alvast een abonnement op onze
(gratis) digitale tweewekelijkse nieuwsbrief.
Dan blijft u op de hoogte, weet u welke
voorstellingen bijgeboekt zijn, leest u meer
over die ene bijzondere toneelvoorstelling of
fantastische musical en mist u zeker niets!
sneak peak

Meld u aan via www.zwolsetheaters.nl –
onderaan de homepage kunt u zich aanmelden.
Graag tot ziens!

Daniël Lohues - Moi / zo 19 mrt / theater de spiegel
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S P O T ON
LEKKER
B ORRE L E N

K OP EREN K E E S
WA A R T HE AT ER
BEGIN T
ÉN EINDIG T !

S P O T ON
S M A A K V OL
DINE RE N

S P O T ON
MOOI
T HE AT E R

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
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fotocredits
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 (3+): SYBontwerp
Nieuwe Muziek deel 3 | Lecture-concert 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 (8+): 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 (5+):
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 (10+): Jordy Vogelzang
Remy van Kesteren & band:
Peter van der Heijden

South African Road Trip 2: Rijk.studio
Hoera voor Hans (6+): 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
Tous les matins du monde:
Jean–Baptiste Millot
Pip Utton: wereldtheater.com
Pater Moeskroen meets The Pogues:
Catch A Fly
Educatief concert JSO de Vuurvogel:
Elena Vasilchenko
Gerlof Meijer: Whitemoor Photography
te Zwolle, Rick Witteveen
Het Britten Jeugd Strijkorkest &
Friends: Marco slot
Ann Van den Broek | WArd/waRD:
Quirine Reijman
Tigre Blanco | Tijgersnest: Dave van Hout
Snorro | van 8 tot 108: Leo van Velzen
Astrid Seriese & Erwin van Ligten:
Friso Keuris
Youp van ‘t Hek: Bob Bronshoff
Sanne Wallis de Vries: Ben Kleyn
Powervrouwen 3: Piek
Katinka Polderman: Krijn van Noordwijk
De Vader: Mark Engelen
Nederlands Dans Theater 1: Rahi
Rezvani
Nasrdin Dchar: Janey van Ierland
Ronald Snijders: Zzapback
Miss Montreal: Mark Uyl
Karin Bloemen: Nick van Ormondt
Herman in een Bakje Geitenkwark:
Menno van der Bijl
Pepijn Schoneveld: Ruud Baan,
Studio Raar
Into the Woods: Robin Kamphuis, Leoni
Ravenstein, Janey van Ierland en Roy
Beusker
Marina Mascarell Martinez | Three
Times Rebel: Robert Benschop
Jandino Asporaat: Corné van der Stelt
The Doors in Concert | staconcert:
Marta Ros
Kinderen voor Kinderen Doe-middag:

Michel Schnater
Toneelgroep Oostpool | Een Meeuw:
Krista van der Niet
Rayen Panday: Jeroen Les
De Dijk: Bob Bronshoff
Boys dont cry | reprise: Gerard Rouw
Spinvis: Maartje Strijbis
Martijn Kardol | winnaar Leids Cabaret
Festival 2016: Saskia Kerkhoff
Hans Liberg: Thomas Mayer
Typhoon: Ferdy Damman
Peter Pan - het echte verhaal 6+:
SameSame
Hedda Gabler: Jeroen Hofman
Wim Helsen: Johan Jacobs
Theatergroep Carver: Mieke Struik
Fifa Blatter, de val van de
voetbalkeizer: Govert de Roos
Roodhapje 6+: Ben van Duin
Hedon en Zwolse theaters presenteren
VENICE: Michel Porro
New Masters on Tour: Marco Borggreve
Dance Company Nanine Linning &
Theater Heidelberg: Annemone Taake
De Partizanen: Roger Cremer
Marc-Marie Huijbregts:
Marc-Marie Huijbregts
Keren Levi: Anna van Kooij
Borodin Quartet: Andy Staples
ArtEZ Conservatorium: Edwin Goed
Ciske de Rat - de Musical: Roy Beusker
Wie is er bang voor Virginia Woolf?:
Piek
Mugmetdegoudentand: Ellis Faas
Mike Boddé: Bop Mulder
Gijs Naber | Ro Theater: Nick Helderman
Eisler on the Go: Machteld van Bronkhorst
Micha Wertheim: Micha Wertheim
Ali B | mei 2017: Les Finesse
Rob Scheepers: Minneboo
Het Nationale Ballet: Petrovsky &
Ramone
Motel Westcoast: Danny van den Berg
Orkest van het Oosten:
Marcel van den Broek
Vara’s Leids Cabaret Festival:
Leids Cabaret Festival
Peter Pannekoek: Hans Peter
van Velthoven
Rob en Emiel: Marco Bakker
Pinkpop: de liefde, de muziek, de
herinnering: Freek van den Bergh
Rumspringa: Uit privé archief
De Ploeg - NUHR, Loes Luca, Han
Römer, e.a.: Joris van Bennekom
Slippers: Piek
Moving Futures: Menno van der
Meulen, Andrzej Rudz, Eva Gjaltema
Teun: Isabelle Renate la Poutré
Pinkpop: de liefde, de muziek, de herinnering: Gregor Servais – De Beeldunie

colofon
Redactie: Anna Bouwman, Suzanne Borghart, Ellen Ernst, Keimpe de Jong, Muriël Huijbrechts,
Marinthe Vergonet, Rosan Broekhuizen, Sanne Oostenga, 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.

162

AL BIJNA 200 JAAR EEN BEGRIP IN ZWOLLE
Specialist in de keuken sinds 1821

Kookgereedschap
Diezerstraat 100
8011 RK Zwolle
038-4211222

Expres-zo
Gasthuisplein 1-5
8011 SB Zwolle
038-4211222

Servies
Oude Vismarkt 24
8011 TB Zwolle
038-4216196

