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Veel schrijvers en dichters zeggen het: de reis is net zo belangrijk als de bestemming zelf. 
Of de weg is de bestemming. Zo was ik een paar jaar geleden op weg van Barcelona 
naar Madrid. Allebei heerlijke steden met een bruisend buitenleven, geweldige terrassen 
en restaurants en een fenomenaal cultuuraanbod. Ik wist het, want ik was er eerder 
geweest. Ik kan maar geen genoeg krijgen van dit soort steden. Het schitterend glooiende 
landschap gleed voorbij aan het open autoraam. Olijfbomen, steeneiken, af en toe een 
kudde schapen. Ik was loom van de middagzon toen ik in mijn ooghoek ineens een bord 
zag met daarop een naam die klonk als een verre echo van avontuur. Cuenca. Ik moest 
er ooit een paar regels over hebben gelezen of iemand had me misschien erover verteld, 
ik wist het niet meer. Maar ik gaf een ruk aan het stuur, vloog de afslag af en stond even 
later aan de voet van het plateau van één van de mooiste stadjes van Spanje. Als niemand 
het ooit tegen me had gezegd had ik het nog steeds niet geweten of er spijt van gehad 
dat ik het niet wist toen ik er langs reed.

Zo zijn er meer grote steden waar ik graag kom en vast meer prachtstadjes die ik nog  
niet ken. Zo zijn er natuurgebieden die u en ik kennen, maar veel meer gebieden zijn  
nog onbekend terrein. Baaien en stranden. Musea om verrast te worden en inspiratie  
op te doen. Kerken om verdieping te voelen en verlicht te raken. Festivals om te genieten 
en te lachen met vrienden. Om dat te vinden waarvan u nu nog niet weet dat u het wilt 
ontdekken, maar waarvan u later zult zeggen dat u het nooit had willen missen, heeft u 
een gids nodig. Wij gidsen u langs de verschillende routes die wij voor u hebben uitgezet: 
op avontuur, langs bewezen successen, heerlijk lachen, of juist vernieuwend theater. 
Van Anatevka naar Zeikstad en nog veel verder. 

Om die reis, om dat avontuur aan te gaan, is Zwolse theaters graag uw gids.
Wij wensen u een goede reis en zien u graag in onze vertrekhal of bij het meeting  
point in een van onze theaters!

Margreet Wieringa
Directeur

voorwoord
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Beste theaterbezoeker,

De keuze is aan u. Wilt u vergezichten? Kijkt u liever van grote hoogte in de ziel van een speler? 
Of wilt u lachen? Misschien wilt u de diepte in, uzelf verbazen? Welk pad u ook kiest, u kunt genieten 
van zowel de reis als de bestemming. Als programmeur heb ik de smaak van de stad gevangen en voor 
u een reisprogramma uitgezet. Van de boeking tot aan het eindapplaus, ik neem u als bezoeker graag 
mee op weg. In mijn rol als programmeur, tevens reisbegeleider, heb ik maar één doel: uw reiscomfort 
vergroten. 

Kerngezelschappen
Om u in nauwer contact te brengen met de makers zijn we met een aantal gezelschappen nauwere 
banden aangegaan. De voorstellingen hebben hun eigen boodschap, maar laten we het verhaal van  
de makers niet vergeten. Wat boeit hen, wat houdt hen bezig en wat is de urgentie van hun creatie?  
De missie is om het gesprek aan te gaan door makers en bezoekers dichterbij elkaar te brengen.  
Neem regisseur Eric de Vroedt van het Nationale Theater. Hij kan niet wachten om u te vertellen  
waarom hij The Nation, een zesdelige theatertriller over een geschifte stad, schrijft en maakt. 
En vooral: hoe houdt hij de bezoeker vijf uur geboeid? Wilt u meegenomen worden in de passie 
voor muziek? Daarvoor hoeft u zelf niet te kunnen spelen, luister naar de musici en dirigenten van 
Orkest van het Oosten en laat u meenemen. Ook de Nederlandse Reisopera, Toneelgroep Oostpool,  
Introdans, Scapino Ballet Rotterdam en het Noord Nederlands Toneel willen hun verhaal met u 
delen. Alle kerngezelschappen worden onderdeel van de reis die we samen gaan maken. 
Zo reist u nooit alleen.

Ritme en regelmaat 
Bent u een reiziger die van structuur houdt? Elke eerste zondag van de maand kunt u onder het  
genot van koffie en gebak, bij het ochtendgloren genieten van een klassiek concert in Café Foyé.  
Geen ochtendmens en zin om een dans met ons te wagen? Elke derde donderdag kunt u terecht in 
Schouwburg Odeon. En voor de kinderen is er bijna elke zondagmiddag om half drie een voorstelling  
te zien. 

Bijzondere samenwerking
Het verwelkomen van producties uit het hele land doen we graag, maar dat is niet alles. We denken 
en produceren graag mee. Kansen die zich voordoen en ideeën die gepresenteerd worden, omarmen 
we. Daarom hebben we bijvoorbeeld met zeven andere theaters de handen ineen geslagen. Wat nu 
als we een voorstelling maken, die slechts te zien is in acht theaters? Die vraag, resulteerde in actie.  
Zodoende is drie tot en met acht april 2018 Fiddler on the Roof te zien in de Spiegel. Een exclusieve 
kans voor u om op reis te gaan met Thomas Acda. “Waar gaat de reis naartoe?”, zult u zich afvragen. 
Naar het Russische dorp Anatevka, waar de reis, de verwondering en de grootse intimiteit begint.

Inpakken en wegwezen
Stiekem vertrekken we, en laten alles achter ons. 
We verdwijnen achter de horizon. Op naar de zon! 

We gaan. Op reis. 
En na uw reis verlaat u onze theaters nooit onveranderd.

Keimpe de Jong
programmeur Zwolse theaters

Onbekend terrein verkennen. Sommigen vinden het heerlijk, om het 
avontuur op te zoeken. Veel mensen maken gebruik van een gids.  
Om langs de wereldbekende hoogtepunten of juist de stille baaien  
geleid te worden. Deze Zwolse theatergids, toont u de rijkdom van  
het komend theaterseizoen. Waarom is een gids zo handig?  
Omdat u er alles in kunt vinden. En dan? Hoe maakt u uw keuze?  
We zetten routes voor u uit. U kunt op avontuur, natuurlijk!  
Misschien weet u ook wel waar u zin in heeft. Maar nog niet waar u  
dat kunt vinden. Op www.zwolsetheaters.nl worden de routes  
steeds verder uitgewerkt, zodat u gemakkelijk een keuze kunt maken. 
Op reis! 

bestemming: onbekendtheatergids aan het woord

Op avontuur 
‘Avontuur’. Een onderneming waarbij de uitkomst  
niet bij voorbaat vaststaat. Onverwacht. Gevaarlijk?  
Voor ontdekkingsreizigers, thrillseekers en voor iedereen 
die graag grenzen verkent, of verlegt! Een verrassende 
selectie voorstellingen, waar nieuwe makers en vormen 
van theater ontdekt worden. U hoeft niet alleen op pad, 
we gaan samen! 

Terror 
met Jeroen Spitzenberger, 
Johanna ter Steege, Clairy Polak e.a. 

Shailesh Bahoran
Aghori | Korzo Producties 

07 + 08 nov 2017 / schouwburg odeon

19 dec 2017 / schouwburg odeon
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Bewezen succes
Bekende namen. Sterrenregens, van laaiend 
enthousiaste recensenten. Topkwaliteit, eigenlijk 
is dit een keurmerk, bewezen succes. We kozen 
niet voor de meest voor de hand liggende namen, 
die weet u wel te vinden. Maar voor voorstellingen 
waarvan wij denken dat u ze niet mag missen. 
Succes gegarandeerd! 

Bambie is back!
met live muziek van de Eef van Breen Group

Koffieconcert Klassiek 
Dutch Classical Talent - Nadezda Filippova

Rad van Aluin 
Theatergroep Aluin

07 mrt 2018 / schouwburg odeon

05 nov 2017 / schouwburg odeon

08 nov 2017 / schouwburg odeon

Herman van Veen

DE VERLEIDERS: Stem Kwijt 
George van Houts, Tom de Ket, Victor Löw e.a.

24 t/m 26 mei 2018 / theater de spiegel

28 + 29 nov 2017 / theater de spiegel

Vamos! 
De nieuwe musicalcomedy 
met Lennette van Dongen e.a.

Maximum Overdrive 
Brokstukken

De Afterparty
Daniël Arends

25 + 26 nov 2017 / theater de spiegel

19 jan 2018 / schouwburg odeon

11 okt 2017 / theater de spiegel

House of Horror
Hans Klok

Woef Side Story
RO Theater

Aangenaam
Nick & Simon

27 t/m 29 okt 2017 / theater de spiegel

04 mrt 2018 / theater de spiegel

01 nov 2017 / theater de spiegel

Lachen! 
Lachen is gezond. U leeft langer. U voelt zich  
prettig, zorgeloos, opgewekt. U ziet er beter uit,  
want u straalt! U traint uw buikspieren. Lachen is 
goed tegen stress. En lachen brengt mensen dicht 
bij elkaar. Zelfs als u elkaar niet kent. En u hoeft 
elkaar niet eens aardig te vinden. Lachen. Lekker. 
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De spin die veel scheetjes laat 
Orkest van het Oosten familieconcert 3+

Adem in, Adem uit 
Jochem Myer

Alle 30 NUHR 
NUHR

Sadettin Kirmiziyüz
Metropolis I

Wat een intelligente homoseksueel 
weten moet over kapitalisme en 
socialisme met een sleutel tot 
de heilige schrift 
Toneelgroep Oostpool

22 okt 2017 / theater de spiegel

14 + 15 mrt 2018 / theater de spiegel

14 + 15 mrt 2018 / theater de spiegel

03 + 04 apr 2018 / schouwburg odeon

13 okt 2017 / schouwburg odeon

Hersenvoer 
Food for thought. Graag brengen we makers onder 
de aandacht die een reflectie van de werkelijkheid 
tonen. Die u stof tot nadenken meegeven, of nieuwe 
inzichten bieden. Soms is dit confronterend, of juist 
heel licht en verrassend. Het vergt wellicht wat van 
u. En daar heeft u zin in, of behoefte aan. Omdat ook 
dit is, waarom theater zo belangwekkend is en altijd 
zal blijven. 

MAM
Adelheid Roosen 

11 dec 2017 / schouwburg odeon

De Man is Lam
Lucas de Man | Het Zuidelijk Toneel 

30 okt 2017 / schouwburg odeon

Hoe licht kan een wolk zijn? 4+
Het Houten Huis/Feikes Huis

04 mrt 2018 / schouwburg odeon

Bewonder…
Muziek of dans waar u met al uw zintuigen van 
kunt genieten... met open mond, gespitste oren 
en… misschien soms juist met gesloten ogen! 
Een wonderlijke ervaring, die u even meeneemt 
naar een andere wereld. Een selectie voorstellingen 
die u meenemen naar de zevende hemel. 

La Traviata
Nederlandse Reisopera

Duende
Gijs Scholten van Aschat, 
Eric Vaarzon Morel, Eric Vloeimans

09 nov 2017 / theater de spiegel

17 nov 2017 / schouwburg odeon

Caro Emerald & Metropole Orkest
19 dec 2017 / theater de spiegel

Adrift
NDT I

10 okt 2017 / theater de spiegel
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direct naarhet hele seizoen up-to-date

Beste theaterliefhebber,

NR 1! 
U heeft de eerste, kersverse programmagids van theaterseizoen 2017/2018 in handen.  
In deze gids vindt u alle voorstellingen van september 2017 tot en met mei 2018.  
Ingedeeld op datum, maar bijvoorbeeld ook op genre. En we hebben ook enkele theaterroutes  
voor u samengesteld. Er valt immers zoveel te kiezen! We helpen u graag. En natuurlijk kunt  
u ook achtergrondverhalen lezen, over de voorstellingen maar ook over Zwolse theaters.  
Veel leesplezier! 

Hoe werkt het? 
Op 27 mei 2017 start de kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen. In deze eerste theatergids  
staat de programmering tot en met januari 2018 centraal. De voorstellingen die plaatsvinden na  
januari, vindt u in de maandoverzichten. Deze worden in de tweede gids uitgebreid toegelicht.  
Uiteraard vindt u alle voorstellingen ook op zwolsetheaters.nl, onze dynamische programmagids.  
Daar vindt u de meest actuele informatie. U kunt voor het hele seizoen voor bijna alle voorstellingen al 
kaarten kopen vanaf mei, zowel telefonisch als via de website. Of natuurlijk in Cafe Foye op de Blijmarkt! 

Tenslotte
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. We zien u graag in onze twee  
prachtige theaters. Of op locatie, Zwolse theaters programmeert namelijk op steeds meer  
locaties in de stad, bijvoorbeeld in de Grote Kerk! 
 
Graag tot ziens! 

De gepubliceerde voorstellingen worden vanuit een aantal invalshoeken uitgelicht:

 de maker

 de bezoeker

 de pers

 de programmeur

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

 voorstelling zonder pauzedrankje

 voorstelling met dinerarrangement

 trailer op onze website

 Kidsfoyé

 ClubCele

In deze gids worden een aantal iconen gebruikt:

info

genreoverzicht 162

praktische info       174

oktober 40september 22 november 68

decemer  96 januari  120

plattegronden 176
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Stadsfestival 
31 augustus, 1, 2, 3 september 2017

Het Stadsfestival is een meerdaags festival vol muziek, dans en theater. 
Een reizende theaterkermis in de stad Zwolle. Samen luisteren, kijken, 
eten en feestvieren! Bekende artiesten, dansers, dichters musici en 
kunstenaars treden op in kleine en grote tenten. Drie dagen vol  
experimenten en ontmoetingen. Deze zesde editie van het Stadsfestival 
wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door Zwolse theaters.  
Wij kijken er enorm naar uit. U ook? U kunt alvast een Passe Partout 
bestellen! www.zwolsetheaters.nl of www.stadsfestival.nl

12 1313
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Vier Oost Theater Festival
Een nieuw zomerfestival met voorstellingen uit het Oosten!

 festival.vr 16 + za 17 jun  
  

schouwburg odeon  
  

vanaf
€ 15,00

Toneelgroep Oostpool, de Nederlandse Reisopera en The Young Ones. Een kleine greep uit de gezelschap-
pen uit het Oosten van ons land die door het jaar heen in ons theater te zien zijn. Met het nieuwe, zomerse 
theaterfestival dat we dit jaar voor het eerst organiseren, geven wij het culturele talent en gezelschappen uit 
onze provincie een unieke, eigen plek. Een eigen theaterfestival voor de parels uit het Oosten! Niet alleen 
in Zwolle, het Vier Oost Theater Festival vindt gelijktijdig op vrijdag 16 en 17 juni ook plaats in de Deventer 
Schouwburg, Het Rabotheater Hengelo en het Wilminktheater Enschede. 

U ziet korte performances van die gezelschappen uit het Oosten, zoals Toneelgroep Oostpool, Orkest van 
het Oosten, Nederlandse Reisopera, Valerius Ensemble, Kameroperahuis en Sonnevanck. Niet alleen in 
onze zalen, maar vooral ook op plekken waar u normaal niet komt voor theatervoorstellingen. Verrassende 
locaties, zoals het loading dock, het zijtoneel en de kleedkamers. Het festival begint ’s middags al, buiten 
voor Schouwburg Odeon met muziek, pop-up theater, zomerse drankjes en foodtrucks. ’s Avonds gaat u het 
theater in voor korte performances, concerten en ontmoetingen met theatermakers en artiesten. En wat is 
een festival zonder festivalcamping? Niks! Dus daar gaat The Young Ones voor zorgen, zodat het festival in 
een echt festival verandert, met een echte camping met animatieteam. En wat is een festival zonder publiek? 
Ook niks! Dus zien we u ook?

De kaartverkoop start woensdag 10 mei, €15,- per ticket! 
Meer informatie: www.vieroost.nl

Een nieuwe 
stroming een ander 

effect

Organisaties in beweging 
krijgen door een nieuwe, 
andere energie. Dat is het 
IJsselvliet-effect.

www.ijsselvliet.nl

advertentie

De advocaten van Arslan & Ter Wee acteren wel iedere dag met passie en op 

deskundige wijze. Zowel voor particulieren als ondernemers.

Wij spelen 
geen toneel

Arslan & Ter Wee Advocaten Burgemeester van Roijensingel 1 - 8011 CS Zwolle - T. 038 4600111  

Parallelweg 1a - 7941HH Meppel - T. 0522 768920 - info@atwadvocaten.nl - www.atwadvocaten.nl

Meer weten over wat uw 

rechten en kansen zijn?

Bel voor vrijblijvend advies 

of een afspraak.
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Toneelgroep 
Oostpool

Onder leiding van Marcus 
Azzini speelt Toneelgroep 
Oostpool klassiek en nieuw 
repertoire in eigenzinnige 
ensceneringen, beeldend theater 
dat de grenzen opzoekt, brutaal 
en verleidelijk theater voor een jong 
publiek en geeft ruimte aan talent. 
Het gezelschap is gevestigd 
in Arnhem en is het grootste 
gezelschap van Oost-Nederland.  
De voorstellingen bieden inzicht, 
troost of zoeken juist de confrontatie. 
De vaste theatermakers van Oost-
pool onderzoeken voortdurend 
de zeggingskracht van theater in 
deze tijd. Ze hebben elk een eigen 
vormtaal en inhoudelijk perspectief, 
maar onvoorwaardelijk delen zij  
met de toeschouwer de vraag:  
Hoe nu mens te zijn?

Ontmoet de makers van Toneelgroep 
Oostpool op 8 september 

Een theatervoorstelling begint niet als de brochure op de mat valt en stopt 
niet na het applaus. De thema’s en vormen die er in voorkomen leiden een 
eigen leven in de verwachtingen en herinneringen van toeschouwers en 
makers. Toneelgroep Oostpool zoekt graag de randen op, waar begint  
en eindigt de voorstelling? Op vrijdag 8 september komen de makers,  
waaronder artistiek directeur Marcus Azzini en huisdramaturg Fanne  
Bolland, van Toneelgroep Oostpool naar Schouwburg Odeon om zich 
voor te stellen en in gesprek te gaan met het publiek. Ze vertellen over  
wat hen drijft, waar ze voor staan, hoe en waarom ze theater maken en tot 
wat voor voorstellingen dat heeft geleid in het nieuwe seizoen. Een avond 
om te ontmoeten, meer te leren over de voorstellingen én makers achter  
Toneelgroep Oostpool en de kans om te vragen wat u altijd al wilde weten 
van het gezelschap. Een bijzondere avond en een intiem inkijkje in het  
grootste toneelgezelschap van het Oosten. 

Vrijdag 8 september, Schouwburg Odeon
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Theatercurator Marcus Azzini tipt

Marcus Azzini selecteerde drie voorstellingen van veelbelovende, 
baanbrekende makers. Eigenzinnig, vernieuwd of toonaangevend. 
Voorstellingen die u volgens hem niet mag missen. 

18 oktober 2017 / 
Anouk Nuyens & Rebekka de Wit - Tenzij je een beter plan hebt
In Tenzij je een beter plan hebt gaan theatermakers Anoek Nuyens 
en Rebekka de Wit op zoek naar een manier om ons een wereld te  
verbeelden waar de mens niet meer de maat der dingen is. 
Journalistiek theater van twee jonge, spannende makers. 

17 mei 2018 / 
Jan Martens - RULE OF THREE
RULE OF THREE is een gedanste performance die het midden  
houdt tussen concert en verhalenbundel. Voor deze voorstelling werkt  
Jan Martens voor het eerst met live muziek als stuwende kracht. 

Bent u nieuwsgierig naar de derde voorstelling die Marcus 
Azzini tipt? 
 
Ga naar zwolsetheaters.nl/theatercurator voor de tips van 
Marcus Azzini en de andere theatercuratoren.

Hoe nu mens te zijn?
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“Fiddler on the Roof is meer dan het verhaal van de 
melkboer, vader van dochters die niet uitgehuwelijkt 
willen worden maar zelf hun liefde willen kiezen.  
Het is het verhaal van traditie in een veranderende 
wereld. Tradities schrijven je voor hoe je moet  
leven. Traditie kweekt saamhorigheid. Je maakt 
deel uit van een verhaal dat van generatie op  
generatie wordt door verteld. Dat is mooi en  
ontroerend. In het beste geval geeft traditie een  
veilig gevoel, je hoort ergens bij, warmte en  
bescherming, een identiteit. Aan de andere kant 
kan traditie verstikkend zijn, eenkennig, vooruitgang 
in de weg staan, tot hypocrisie leiden en tot intole-
rantie. In Fiddler on the Roof gaat het om de men-
selijke strijd met deze paradox waarin uiteindelijk 
alleen mededogen en liefde troost kunnen bieden.” 

Weissman groeide op in het naoorlogse Amster-
dam. “Mijn ouders hadden de oorlog overleefd.  
Er was destijds nog een kleine vooroorlogse  
Joodse cultuur maar het beetje Amsterdamse  
Jiddisch waar ik mee ben opgegroeid en het  
sentiment dat ik heb meegekregen, bestaat eigen-
lijk niet meer. Mijn vader en moeder zijn inmiddels 
overleden en de meeste anderen die de oorlog 
hebben meegemaakt zijn er niet ook meer.”

“De vraag is of het in onze tijd nog relevant is om 
een voorstelling te maken over een arme Joodse 
gemeenschap honderd jaar terug in een Russische 

sjtetl. Een van de redenen waarom ik dit wil maken, 
is dat je als mens juist in beweging moet blijven 
om dat wat waardevol is te kunnen bewaren en te 
behouden. Dat is van alle tijden. Tevye kan er uitein-
delijk mee leven dat zijn dochters hun mannen zelf 
uitkiezen, ze kiezen voor Joodse partners uit de 
eigen gemeenschap. Totdat zijn derde dochter voor 
een man uit een andere groep kiest. Dan komt 
hij in gewetensnood en kiest hij er voor om in 
het belang van de gemeenschap zijn dochter te 
verstoten. Hij moet van binnen hierdoor verscheurd 
zijn geweest.” Moeiteloos vertaalt Ruut dit naar de 
tegenwoordige tijd. Hij regisseerde ooit een jonge 
Turkse actrice die van huis uit had meegekregen 
geen alcohol te drinken. Na de voorstelling gaat ze 
met de andere spelers mee de kroeg in, drinkt voor 
het eerst en omdat ze niets gewend is, wordt ze 
meteen ziek. Ruut brengt haar thuis. In de auto belt 
de jonge actrice haar moeder om te zeggen wat er 
aan de hand is. “Ik dacht die krijgt op d’r sodemie-
ter van haar vader. Haar moeder staat bovenaan de 
trap en zegt ‘ga maar gauw naar bed, papa ligt al 
te slapen, die voelde zich niet lekker’. Ik vond dat 
zó briljant van die vader. Net als Tevye had die man 
hier geen oplossing voor. Aan de ene kant moest hij 
de Turkse traditie hoog houden, aan de andere kant 
was het zijn dochter. Dus veinsde hij een griepje.”

Fiddler on the Roof is een samenwerking van 
acht grote Nederlandse theaters. Het is financieel 

Thomas Acda in 

musical Fiddler 

on the Roof
Hij was elf, toen hij Lex Goudsmit als Tevye in Carré zag optreden.  
Het was zijn eerste kennismaking met het theater; “Bij Anatevka ging  
het vuur aan” zoals hij zelf zegt. Regisseur en artistiek leider van het 
Amsterdamse DeLaMar theater Ruut Weissman heeft het verhaal van 
Tevye uit Anatevka toentertijd wel twintig keer gezien. Vijftig jaar later 
regisseert hij Thomas Acda als Tevye, in zijn Fiddler on the Roof.

onhaalbaar om een dergelijke grote productie als 
zelfstandig theater te produceren. Door samen te 
werken, is de musical naast Amsterdam ook te zien 
in Breda, Groningen, Enschede, Rotterdam,  
Zwolle, Heerlen en Apeldoorn. In hoeverre slaat 
een vertelling over de Joodse traditie maar ook  
onderdrukking (Tevye en zijn gezin moeten uitein-
delijkde plek Anatevka verlaten omdat de Tsaar alle 
Joden weg wil hebben), aan buiten Amsterdam? 
“Terechte vraag,” beaamt Weissman. Op zijn  
telefoon toont hij een schilderij van een Deense 
kunstenaar: vluchtelingen die op een vlot een 
gitzwarte zee oversteken. “In de oorspronkelijke 
versie van Fiddler on the Roof, vertrekken de  
joden uit Anatevka met een vlot over een rivier.  
De thematiek van vluchtelingen is universeel en  
actueel. Met bootjes of in gammele bussen, in een 
te vol geladen trein of door een gang onder de 
grond, verjaagd te worden, dat is van alle tijden. 
Altijd zijn er mensen onderweg naar waar ze hopen 
dat het beter voor ze zal zijn. Dat wil ik laten zien.

In Weissmans’ Fiddler ontbreekt het Joodse cliché. 
Het gaat weliswaar heel erg over Joden, maar niet 
over de folkloristische Klezmer - Max Tailleur-  
achenebbisj joden. Meer Freud, Einstein, Woody 
Allen eigenlijk. Hoofdrolspeler Thomas Acda is naar 
Joodse les gegaan en heeft o.a. een Seideravond 
meegemaakt samen met Ruut en vertaler Rob de 
Graaf bij een rabbijn thuis. Is Acda de gedroomde 
Tevye? “Oorspronkelijk is de rol van Tevye  
geschreven voor een comedian. Dat is Thomas en 
daarnaast is hij ook acteur en zanger. En hij wilde 
heel graag. Hij is een groot talent die in staat is om 
een zaal aan zich te binden. Tegelijkertijd is dat ook 
een beperking: iedereen kent Thomas Acda.  
De uitdaging zit erin dat de mensen in de zaal vanaf 
het eerste moment snappen dat Tevye het podium 
opkomt, niet Thomas Acda.”

Acda en Weissman zijn vrienden: Ruut heeft twintig 
jaar alle programma’s van Acda en de Munnik gere-
gisseerd. Hoe is het om met een vriend te werken? 
“Naarmate ik ouder word, wil ik eigenlijk alleen nog 
met vrienden werken. Je bent een korte periode 
intensief met elkaar bezig en dan wil ik het leuk 
hebben. Thomas is niet makkelijk regisseer baar, 
sommige mensen zijn zo groot dat ze door hun rol 
heen schijnen. Hij is zich daar ook van bewust.  
Hij moet zich aan de tekst en de vorm houden, en 
mag geen seconde verslappen.”
Fiddler on the Roof is ook de eerste productie 
binnen het reguliere Nederlandse theatercircuit 

waar ‘color blind’ gecast is: blank, donker, joods of 
niet, in Weissmans’ Fiddler is het om het even, de 
beste speelt. “In Londen gebeurt het al veel langer, 
daar kan een dochter in een blank gezin door een 
donkere actrice gespeeld worden. Ik zag in Londen 
ook een donkere Billy Elliot. In New York is er zelfs 
een wet dat een bepaald percentage van de cast 
een andere afkomst moet hebben. Ze zijn veel 
verder in die emancipatie. Ik wilde dit al lang en ik 
ben er trots op dat de producent die toch als taak 
heeft om een groot publiek te bereiken mij geen 
strobreed in de weg heeft gelegd.”

Wat verwacht Ruut Weissman van deze musical? 
“Troost en mededogen. We leven in een ingewik- 
kelde wereld waar de mens zich toe moet ver- 
houden. We zijn het enige diersoort dat struikelt.  
De musical is waanzinnig goed geschreven,  
de liedjes zijn prachtig vertaald, er zitten goede  
grappen in. Ik hoop dat de mensen wanneer ze in 
de zaal zitten meegezogen zullen worden in ons ver-
haal, kunnen lachen en huilen en kunnen meevoelen 
met de universele strijd die alle mensen voeren voor 
een beetje geluk, begrip en mededogen.”

1818 19

Fiddler on the Roof 
Speeldata: van 3 t/m 8 april 2018
Kijk voor meer informatie op 
www.zwolsetheaters.nl
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Een Franse hoorn in dialoog met diverse muzikanten, fanfareorkest en verschillende kunsten. U wordt 
meegenomen in het kleurenpalet van de Franse hoorn, in een combinatie van kamermuziek en originele 
fanfaremuziek. Dialogues is de titel van het speciaal voor dit concert geschreven werk voor twee solohoorns 
onder begeleiding van het Frysk Fanfare Orkest, ambassadeur van de Nationale & Internationale fanfare 
muziek. Deze productie wordt mogelijk gemaakt door Stichting KunstPalet. KunstPalet is opgericht door drie 
musici met als doel het ontwikkelen en realiseren van multidisciplinaire en interdisciplinaire kunstproducties. 
Paul, Sjoerd & Tjeerd willen vanuit de muziek vele interessante en vernieuwende producties gaan realiseren.

Dialogues 

 muziek. za 01 jul 
19.30 uur 

theater de spiegel vanaf
€ 15,00 

advertentie
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Het was strikt geheim. Vragen werden niet gesteld en het gebied in Olst-Wijhe was verboden terrein.  
Het is de tijd van de grillige Koude Oorlog. Wat verborgen werd, was de IJssellinie, een militaire  
verdedigingslinie, die in het diepste geheim werd aangelegd. Om onszelf te beschermen tegen de Russen. 
Bij gevaar werd de IJssellinie in werking gezet en zou een gebied van Zwolle tot Nijmegen onder water  
worden gezet. Theatergroep De Jonge Honden onthult dit grote geheim op het ‘verboden terrein’.  
Terug naar de jaren ’60, in de bossen van Landgoed de Haere. Een theaterspektakel in de openlucht  
met een opwindende evacuatie van het publiek.  

Operatie IJssellinie

 toneel.  7-23 sept 
div. tijden 

landgoed de haere vanaf 
€ 17,50 

advertentie
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Lebbis & Jeroen Smit
Het Bruto Nationaal Geluk 

De welvaart van een land wordt gewoonlijk  
gemeten aan de hand van het Bruto Nationaal  
Inkomen: hoeveel geld is er in een jaar verdiend. 
Maar in Bhutan gaat het ze er niet om hoe rijk een 
land is, maar hoe gelukkig men is: het Bruto  
Nationaal Geluk. Hans Sibbel en Jeroen Smit geven 
u tijdens dit theatercollege een lesje economie.  
Zij gaan u vertellen hoe we het veel mooier krijgen. 
En waarom het nog niet gelukt is. U wordt wakker. 
U gaat fris en fruitig de zaal verlaten, u gaat aan de 
slag, u gaat gelukkig worden! Met dank aan onze 
economie.

 theatercollege.di 19 sep  
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 12,50

Het verzameld werk van 
William Shakespeare  
(ingekort)
Het Nationale Theater

Alle stukken van Shakespeare in één avond op het 
podium. De grappigste opfriscursus en de snelste 
introductie op ‘s werelds grootste theaterschrijver. 
Wat is er nodig om het verzamelde werk van  
William Shakespeare - van Romeo en Julia tot  
Hamlet, van As you like it tot De storm - in één 
avond op het podium te brengen? Niet veel meer 
dan drie mannen en wat attributen! 
In regie van Theu Boermans brengen Jappe Claes, 
Vincent Linthorst en Bram Suijker deze razende 
komedie in de allerbeste slapstick-traditie.  
Voor iedereen die van Shakespeare, theater en 
humor houdt.

 toneel.wo 13 sep 
20.00 uur  

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50

365 dagen succesvol
Succescollege van David  
de Kock himself

Een column in het AD, een boek dat al vijf jaar lang 
de bestsellerlijsten aanvoert, honderden seminars 
en dan nu een interactieve theatervoorstelling!  
De mannen achter 365 Dagen Succesvol, David  
de Kock en Arjan Vergeer hebben als missie om 
van Nederland het gelukkigste land ter wereld te 
maken. In dit theatercollege vertelt David de Kock 
voor het eerst zijn eigen levensverhaal en laat hij 
zien dat het voor geluk niet uitmaakt waar je  
vandaan komt, maar juist waar je heen gaat.

 theatercollege.vr 22 sep + za 23 sep 
20.00 uur 

theater de spiegel
 

vanaf
€ 16,00

Orkest van het Oosten
Dvořák - Uit de nieuwe wereld 

Het allereerste concert van Ed Spanjaard als  
vaste dirigent van het Orkest van het Oosten.  
Twee van zijn specialismen staan op het  
programma: Nederlands en Frans repertoire.  
“Diepenbrocks Elektra is een van de meest  
indrukwekkende, passievolle Nederlandse  
composities die ik ken”, aldus Ed Spanjaard.  
Vervolgens ontdekken orkest, Spanjaard én u 
opnieuw de onverwoestbare Nieuwe Wereld  
van Dvorák. Ed Spanjaard was chef-dirigent  
van het Limburgs Symfonie Orkest tot eind  
seizoen 2012 en van het in hedendaagse muziek  
gespecialiseerde Nieuw Ensemble. Severin von 
Eckardstein is een van de voornaamste Duitse 
pianisten van zijn generatie en heeft al op vele grote 
podia over de hele wereld gespeeld. Deze mees-
terpianist Severin von Eckardstein nog een keer 
horen? Dat kan op woensdag 10 januari in Odeon. 
U krijgt bovendien met uw ticket voor het Orkest 
van het Oosten 50% korting!

 klassiek.za 16 sep 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€ 15,00

sep
tem

b
er

Elke dinsdag Club Cele
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In september bestaat Theater Gnaffel 30 jaar! Dit jubileum wordt gevierd met en voor de inwoners van  
Zwolle en omgeving met een speciaal feestprogramma. De voorstelling De Worstelaar is te zien en  
daarnaast worden er voorstellingen en acts opgevoerd van (jonge) makers die bij Theater Gnaffel zijn  
begonnen. Kijk op onze website voor meer informatie!

Jubileum Theater Gnaffel
De Worstelaar

 jeugd & familie.  
 6+.

zo 24 sep 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
 € 12,00 

Sweeney Todd 
René van Kooten, 
Vera Mann e.a. 

Een sterrenregen bracht Sweeney Todd in 
Amsterdam teweeg, met René van Kooten in de 
hoofdrol. Een theatrale traktatie waarbij horror en 
humor hand in hand gaan. Het verhaal gaat over de 
onterecht veroordeelde barbier Sweeney Todd op 
zoek naar wraak en zijn buurvrouw Mevrouw Lovett 
(Vera Mann), de eigenaresse van een slecht- 
lopende bakkerswinkel. In hun opmerkelijke samen-
werking vullen ze elkaar perfect aan: hij vermoordt 
zijn klanten en zij verwerkt de lichamen tot smake- 
lijke pasteitjes. Bekroond met acht Tony Awards  
- inclusief Beste Musical - is dit Stephen Sondheim 
op z’n allerbest. Sweeney Todd komt met een  
topcast van twaalf acteurs én een live band nu  
ook naar Zwolle. Dit wilt u echt niet missen!

 musical.di 26 sep 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50

Urinetown 
Geen zeikverhaal, al lijkt dat zo! 

Zoo… Hallo daar! En welkom bij Zeikstad!  
Zeikstad is… tja, dat is een plek waar mensen het 
gedurende de voorstelling veel over zullen hebben. 
Het is een soort mythische plaats, begrijpt u?  
Privé-toiletten zijn verboden en het boosaardige 
‘Peace In Harmony’ dat de wc’s uitbaat, floreert 
door torenhoge toegangsprijzen te vragen. 
Bobbie Goud, de held van onze ‘Musical’, heeft er 
genoeg van en spoort het volk aan tot een revolutie.  
Een revolutie met bloed en lef, als het niet anders 
kan! Maar de situatie wordt ingewikkeld wanneer 
hij de liefde van zijn leven tegen het lijf loopt. 
Broadwayhit Urinetown is een verhaal over 
hebzucht, corruptie, liefde en revolutie. Het zit 
boordevol satirische humor en een knipoog naar 
beroemde musicals als Les Misérables en West 
Side Story.

 musical.wo 27 + do 28 sep 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€ 35,00

sep
tem

b
er
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Van Parijs naar Berlijn, via Zwolle en weer terug. Kris kras door het knarsende en piepende Europa  
zegt Ellen ten Damme: “Chantez! en Dansez! Maintenant!”. Een muzikale ode aan de chansonniers  
en top entertainers van de vorige eeuw als Piaf, Brecht, Montand en Dietrich. Geniet u van onze altijd  
bijzondere Nederlandse alleskunner Ellen ten Damme en haar fantastische orkest, dit keer voor het  
eerst ook Franstalig!

Ellen ten Damme
Paris Berlin

 show.vr 29 sep 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€ 17,50

Marco Lopes
Moedt
Moedt gaat over de zoektocht van de man in deze tijd. Zijn we het als 
man even kwijt? Of stellen we ons een beetje aan? En kan Marco zich 
nog meten met de jongere generatie?
In 2015 won cabaretier en theatermaker Marco Lopes de juryprijs tijdens 
de Comedyhuis Comedy Competitie.

za 30 sep 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€ 15,00

 muziek.za 30 sep 
20.00 uur  

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

kaartverkoop 
extern

Eastville in concert
All The Way Home
Eastville: dé Nashville sound van Nederlandse bodem. De muzikanten 
van Eastville nemen u mee op een muzikale reis. Het recept is eenvoudig: 
voeg gevoelige snaren, bakken jeugdsentiment, countryblues en wijn toe, 
met een snufje humor voor de afdronk. U kunt genieten van een avond 
geweldige muziek en mooie verhalen.

 cabaret.

sep
tem

b
er

Wat doe jij de derde 
donderdag van de 
maand? Dans voor 
maar €10,- in Odeon! 

Hé student! 
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Erkende meesterwerken van 
Dvorák, Liszt en Tsjaikovski,  
maar ook onbekend én gloed-
nieuw repertoire van eigen  
bodem. Dat is wat dirigent  
Ed Spanjaard met het Orkest  
van het Oosten in petto heeft  
voor Zwolle. 

Zelf was hij veertien, een jongen nog, toen Diepen- 
brock hem omver blies met diens muziek bij de 
Griekse tragedie Elektra. Integraal uitgevoerd  
door het Noordhollands Philharmonisch Orkest in 
Haarlem, compleet met voorgedragen verzen.  
“Ik was er helemaal kapot van”, vertelt Ed 
Spanjaard. Met een suite uit diezelfde Elektra van 
Diepenbrock hoopt hij ook het publiek in Zwolle te 
winnen voor deze muziek, “bijna 100 jaar oud, maar 
een van de meest gepassioneerde Nederlandse 
orkestwerken.”

We mogen het gerust als een statement opvatten, 
deze keuze voor zijn allereerste programma als 
vaste dirigent van het Orkest van het Oosten.  
Er is volgens Spanjaard zoveel interessant werk van 
eigen bodem dat aandacht verdient. “Ik wil graag in 
een goede dosering nieuwe dingen introduceren. 
Modern werk, stukken van jonge componisten”. 

Die dosering is cruciaal, weet hij. Vandaar dat het 
publiek zich voor het openingsconcert behalve op 
Diepenbrock ook kan verheugen op Ravels Piano-
concert in G (“met de fantastische pianist Severin 
von Eckardstein als solist”) en Dvoráks Symfonie 
nr. 9 Uit de nieuwe wereld. “Een heel toegankelijk 
en geliefd stuk.”

Avontuur
In december lonkt het avontuur weer met  
Unificazione (Eenwording), waarin de Koerdisch- 
Nederlandse componist Hawar Tawfiq zijn muzikale 
visie geeft op het Europa van vandaag. “Groots  
en overrompelend”, schetst Ed Spanjaard.  
“Heel opvallend, hoe zich bij zo’n jonge componist 
al zo duidelijk een persoonlijkheid aftekent.” 

In de combinatie met Liszt kiest Spanjaard al 
evenmin de voor de hand liggende weg, met Eine 
Faust Symfonie. “We kennen Liszt toch vooral van 

zijn virtuoze pianoconcerten. Zijn Faust Symfonie is 
ten onrechte ondergesneeuwd geraakt in het grote 
repertoire. Het zijn monumentale karakterschilde-
ringen van de drie hoofdpersonages uit Goethes 
werk: Faust zelf, Gretchen en Mephisto.” 

‘Oren op steeltjes’, belooft Spanjaard bij de  
Speling voor harp en orkest, waarmee Wilbert 
Bulsink het orkest in het voorjaar van 2018 een 
wereldpremière bezorgt. De componist weet  
ongehoorde klanken aan de harp te ontlokken,  
volgens Spanjaard, met verstilde rijkdom als  
resultaat. “Hij doet heel ongebruikelijke dingen.  
De nieuwsgierigheid spat er vanaf.” Bulsinks  
partner Miriam Overlach is de solist.

Hoofdrol 
Naast dit kersverse werk staat een alom beminde 
Tsjaikovski, met concertmeester Carla Leurs in  
de hoofdrol. Het was haar wens om zijn duizeling- 
wekkende vioolconcert te spelen. Spanjaard:  
“Voor orkest en publiek is het spannend, om  
topmusici uit eigen gelederen te kunnen laten  
schitteren.” De Symfonie nr. 9 van Sjostakovitsj 
noemt de dirigent “z’n luchtigste, zonder zwart- 
galligheid en autobiografische ellende.”
Ed Spanjaard verheugt zich erop zijn band met het 
Orkest van het Oosten in zijn nieuwe functie verder 
te verstevigen. Ook Zwolle zal dat gaan merken. 
De bereidheid van de musici om zich ook van de 
gebaande paden te laten leiden, sterkt hem in de 
verwachting dat er mooie jaren in het verschiet 
liggen. “De openheid van dit orkest is enorm.”

Auteur: Ingrid Bosman 

Avontuur 

in goede 

dosering’

‘

Ed Spanjaard nieuw 
boegbeeld Orkest 
van het Oosten. 

Orkest van het Oosten, 
Theater de Spiegel

za 16 sept Dvořák - Uit de nieuwe wereld 
zo 22 okt  De spin die teveel scheetjes  
 laat (familieconcert)
do 07 dec  Liszt en Tawfiq
do 04 jan Nieuwjaarsconcert

Wist u dat u een abonnement kunt 
aanschaffen op het Orkest van het 
Oosten? Kijk voor meer informatie  
op www.zwolsetheaters.nl
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Met trots presenteren wij de tweede  
editie van dansfestival Lift Me Up!  
Van 17 t/m 19 november kunt u kijken,  
meedoen, genieten, fronsen, lachen,  
nadenken, zich verliezen en laten inspireren...
Zwolse theaters biedt met Lift Me Up! in 
Noord-Oost Nederland een podium voor een 
ruim, genre-overstijgend dansaanbod. 
Ted Brandsen (directeur Het Nationale Ballet) 
opent het festival op vrijdag 17 november. 
Laat u zich optillen? 

dansfestival

Kijk voor het volledige programma op www.zwolsetheaters.nl/liftmeup

3534

De Dansers - The Basement
De voorstelling The Basement gaat over het spanningsveld tussen onweerstaanbare aantrekkings-
kracht en de onmacht om contact te maken. De voorstelling is gemaakt door choreograaf Wies 
Merkx en is een avond vol hartstochtelijke dans en melancholische liedjes gegoten in krachtig 
vloerwerk en martial art-achtige duetten. 

‘Een intens dansconcert’ - Het Parool 

Vloeistof - Jukeboxcity 
Vloeistof plaatst u midden in de dagelijkse realiteit van de stad. Ze nemen u mee naar een geheim 
onopvallend gelegen raam. Vanachter de ruit bent u getuige van een verborgen performance.  
Uit de boxen klinkt muziek. Zoals bekende popsongs, maar ook klassiek, heavy metal, folkmuziek  
of soundscapes van verschillende films. Af en toe hoort u de stemmen van de dansers.  
Deze voorstelling geeft u een ander perspectief op de urbane werkelijkheid. 

Amos Ben Tal i.s.m. Spinvis - Howl
Howl is een talkshow, een dansvoorstelling en concert in één. Het project is een samenwerking 
tussen choreograaf Amos Ben-Tal / OFFprojects en de met prijzen bekroonde popmuzikant en 
dichter Spinvis. Met interviews, special-guests en vooral veel beweging, muziek en poëzie gaan  
zij op een zoektocht naar de veelzijdigheid van identiteit en de verschillende realiteiten die iedereen 
voor zichzelf creëert.

Een greep uit het aanbod: 
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Heeft u al eens ervaren hoe verpletterend een moderne 
dansvoorstelling kan zijn? Hoe dans kan raken, hoe 
je kunt genieten van de prachtige beelden die voorbij 
komen, of juist omver geblazen wordt. Built for it van 
Alida Dors, M van Samir Calixto of Para Diso Revisted 
van ICK, enkele voorstellingen die vorig theaterseizoen 
geweldig goed ontvangen werden door pers en publiek, 
maar waarbij de zaal niet vol zat. Moderne dans is wellicht 
wat minder toegankelijk, maar we bieden graag een 
platform voor deze geweldige discipline! Om die reden 
presenteert Zwolse theaters komend jaar iedere derde 
donderdag van de maand (en een enkele keer een derde 
dinsdag) een dansvoorstelling van een jonge, eigenzinni-
ge of veelbelovende maker. In de kleine zaal in Schouw-
burg Odeon, de Dommerholtzaal, zodat u geen enkele 
beweging hoeft te missen en de dansers bijna kunt 
aanraken. Met randprogrammering, zoals een workshop 
of een nagesprek, reiken we u, het publiek, handvatten 
aan. Om verbinding maken met de intenties van een 
choreograaf en wat dansers laten zien. U kunt een Passe 
Partout aanschaffen, zodat u voor een lage prijs kennis 
kunt maken met het diverse dansaanbod. 

Dans in de Dommerholtzaal: 
iedere Derde Donderdag van de maand
Blok die datum! 

Dans Passe Partout: € 50
Voor maar €122,50 €50 kunt u  
alle 7 dansvoorstellingen in de 
Dommerholtzaal bezoeken. 
*€30 voor jongeren onder de 27 jaar

do 19 oktober: Schweigman& / Slagwerkgroep Den Haag - 
For The Time Being
Schweigman& maakt woordeloos, beeldend en muzikaal theater 
waarin de zintuigen op scherp worden gezet en een spel wordt 
gespeeld met de verwachtingen van het publiek. 

di 19 december: Shailesh Borian - Aghori
Op verrassende wijze combineert hiphopvernieuwer Shailesh 
Bahoran de meeslepende energie en virtuositeit van hiphop met 
elementen uit de Hindoestaanse cultuur. 

do 18 januari: Jasper van Luijk | Co Producers - Bliss
Een zoektocht naar geluk in het huidige digitale tijdperk.  
Live elektronische muziek, gesproken tekst en dans vermengen  
zich tot een uniek geheel. 

do 15 februari: Ivgi & Greben - We are in trouble
Choreografenduo Johan Greben en Uhri Ivgi presenteren hun 
ideeën en gedachten door middel van een fantasierijke lichaamstaal 
gecombineerd met poëtische beelden die hoop geven, raken en 
confronteren.

di 20 maart: Korzo producties - DansClick
Ontdek én ontmoet de nieuwste generatie dansmakers.  
Na de voorstellingen kan het publiek onder het genot van een  
drankje na kan praten met de choreografen en dansers.

do 19 april: Alida Dors/BackBone & Silbersee - Speak
Alida Dors is op dit moment één van de meest toonaangevende 
hiphopchoreografen van Nederland. Dansopera Speak is een  
samenwerking met componist Jacob TV en het avontuurlijke  
muziektheatergezelschap Silbersee. 
 
do 17 mei: Jan Martens - RULE OF THREE
RULE OF THREE is een gedanste performance die het midden 
houdt tussen concert en verhalenbundel. De vibe van een hardcore 
nachtclub verweven met het gevoel van verdwalen in de bladzijden 
van een boek.

Meer informatie over de voorstellingen en het randprogramma kunt 
u vinden op de website: www.zwolsetheaters.nl/dansopdonderdag
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advertentie

Samen maken we cultuur.

www.schagengroep.nl

Hemmink B.V. is een Zwolse importeur van producten 

op het gebied van domotica, bevestiging, beveiliging, 

industrie, verlichting en componenten voor dataverkeer. 

Als werkgever hechten we waarde aan uitdagende 

functies voor onze medewerkers met ruimte voor 

ontwikkeling en initiatief.

Geïnteresseerd in een job bij Hemmink?

Kijk voor eventuele mogelijkheden op onze website

www.hemmink.nl.

Hemmink, zowel zakelijk als 
maatschappelijk betrokken

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

39

koffie & klassiek op zondag 

Iedere eerste zondagochtend van de maand om 11.30 uur  
kunt u in Schouwburg Odeon genieten van een kamermuziekconcert.  
Internationale topsolisten, jong talent en een ensemble bestaande  
uit musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest zullen u langs  
de schatkamers van de kamermuziek voeren. Alleen in januari wijken  
we één keer van de zondag af om u meesterpianist Severin von  
Eckardstein te kunnen presenteren op woensdag 10 januari.  
Deze bijzondere pianist is ook te gast bij het concert van het  
Orkest van het Oosten op 16 september. De programma’s op de  
zondagochtend duren ongeveer een uur en de prijs is altijd €19,50  
inclusief kopje koffie en iets lekkers! 

Bezoek een heel theaterseizoen de koffieconcerten en geniet  
daarna van een heerlijke lunch in Café Foyé. Kijk voor meer  
informatie over dit fijne abonnement op onze website:  
www.zwolsetheaters.nl/koffieconcert

Een mooi begin van uw zondag!
 

Iris Haeck
Klassieke muziekprogrammeur

39
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programma

Hans Klok - House of Horror / vr 27 okt - zo 29 okt / theater de spiegel oktober
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Tom Lanoye
Solo Ten Oorlog!

Twintig jaar geleden ging Ten Oorlog in première, 
Tom Lanoye’s spraakmakende marathonbewerking 
van acht koningsdrama’s van William Shakespeare. 
Na de triomftocht, ook in Duitsland en Oostenrijk, 
bleef de vraag naar het stuk bestaan, tot ze in 2000 
werd ingewilligd toen Lanoye door de Nederlanden 
toerde met zijn Ten Oorlog-solo. De nood aan een 
reprise is ondertussen opnieuw opgelaaid. Het stuk 
werd na een grootscheepse bevraging van theater-
bezoekers, acteurs en regisseurs uitgeroepen tot 
de meest noodzakelijk te hernemen voorstelling.  
In jubileumjaar 2017 wil Lanoye daar wel op 
ingaan. 

 toneel.vr 06 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50 

o
kto

b
er

Koffieconcert klassiek
Julien Libeer, piano & Lorenzo Gatto, viool

Nederlands Kamerkoor
Rachmaninov Vespers

Jurassic Revenge 

Sinds 2014 vormen Libeer en Gatto een duo. Julien Libeer ontving op 
twintigjarige leeftijd de prestigieuze Juventusprijs en sindsdien wordt hij 
geprezen als een van de meeste markante muzikale persoonlijkheden van 
de jonge generatie. Lorenzo Gatto was tijdens de Koningin Elisabeth- 
concours in 2009 een openbaring voor recensenten en publiek.  
Hij werd omschreven als vrijmoedig en virtuoos. 

Het Nederlands Kamerkoor is al meer dan 75 jaar een begrip en het  
koor staat al decennia lang aan de wereldtop. Deze avond wordt  
Vespers van Rachmaninov opgevoerd, waarin de pracht van diepe 
basstemmen een hoofdrol spelen. De Vespers van Rachmaninov worden 
door velen beschouwd als een hoogtepunt in de Russische geestelijke 
muziek. 

Sta oog in oog met levensgrote dinosaurussen in de familievoorstelling 
Jurassic Revenge. Miljoenen jaren geleden zouden deze imposante  
dieren zijn uitgestorven, maar niets is minder waar. Met zijn 2.5 meter 
hoog en 4 meter lange lijf is de T-Rex animatronic een van de vele dino’s 
die zijn opwachting maakt in deze theatervoorstelling. En… na afloop  
bij de meet and greet!

 kamermuziek.  klassiek.

 jeugd & familie.  
 4+.

zo 01 okt 
11.30 uur  

schouwburg odeon 
hemminkzaal   

vanaf
€ 19,50 

vr 06 okt 
20.00 uur 

grote kerk  
  

vanaf
€ 15,00 

zo 08 okt 
14.30 uur  

schouwburg odeon 
hemminkzaal   

vanaf
€ 12,50 

 jeugd & familie.  
 4+.

 muziektheater.

 muziek.

zo 01 okt 
14.30 uur  

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 12,00 

za 07 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 14,50

zo 08 okt 
16.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 19,50

Roald Dahls Ieorg Idur
“Saying things backwards can make magic 
happen” 

Shirma Rouse
Aretha Franklin ‘Queen of Soul’ tour

Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal 
Hotel Victoria

Misschien een rare, bijna onuitspreekbare titel maar als u het andersom leest 
staat er Rudi Groei. Niet het meest bekende werk van Roald Dahl, maar 
een absolute must see voor fans! Op een dag krijgt meneer Hoppe nieuwe 
buren; de flamboyante mevrouw Zilver en haar huisschildpadje Rudi. 

In deze voorstelling brengt Shirma Rouse een eerbetoon aan Aretha 
Franklin door een uniek kijkje te geven in haar leven. Onder begeleiding 
van een achtmans formatie zingt Shirma Rouse Think, Bridge Over  
Troubled Water, Respect en vele andere favorieten.

In Hotel Victoria vertellen Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal het 
publiek aan de hand van verschillende anekdotes over hun reizen en 
tournees over de hele wereld. Met bestaande en nieuw gecomponeerde 
muziekstukken brengen zij op bandoneon en piano een programma met 
prachtige Argentijnse folkloremuziek. Deze voorstelling dankt haar naam 
aan de tango Hotel Victoria (1906) van pianist Feliciano Latasa.



w
w

w
.z

w
o

ls
et

h
ea

te
rs

.n
l /

 0
90

0 
- 

14
35

  (
€0

,4
5 

/ 
m

in
uu

t)

NDT I 
Adrift

4544

 dans.di 10 okt  
20.00 uur 

theater de spiegel  
   

vanaf
 € 21,00

Het werk van makers Gabriela Carrizo en Franck Chartier vereist een enorm fysieke kracht van de NDT 1 
dansers. In Adrift worden de bestaande werken The missing door (2014) en The lost room (2015)  
opgevoerd met een derde werk, resulterend in een trilogie die NDT’s theatrale karakter onderstreept.  
In The missing door toont Carrizo twee parallelle dimensies door fantasie en werkelijkheid met elkaar te 
vervlechten. Het werk werd door Parool omschreven als “een vermakelijke, uiterst intelligente mix van sus-
pense en slapstick, sublieme timing, wildwest en horrorsfeer.” In het verlengde van Carrizo’s werk creëerde 
Chartier The lost room. Het stuk is tijdloos, oneindig en grenzeloos; een melancholisch heimwee naar de 
toekomst. Voor The lost room ontving Chartier de Zwaan voor ‘meest indrukwekkende dansproductie 2016’.

“Geniaal bedacht en technisch perfect  
uitgevoerd: je moet dit zien om het te  
geloven.” 

- Het Parool over The lost room 

advertentie

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

WIJ MAKEN GEEN 
THEATER 
MAAR TREDEN WEL 
GRAAG VOOR U OP
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Daniël Arends 
De Afterparty

46 47

Het Wilde Oosten 
Kameroperahuis / 
De Nieuwe Oost

Ontdek het talent van morgen! Het Wilde Oosten is 
een jaarlijkse ontmoeting tussen talentvolle makers, 
programmeurs, podia en natuurlijk het publiek.  
Dit jaar nemen Helena Hoogenkamp, de Arnhemse 
Meisjes, De Balts en Mr. Goose & the Swine-
house de uitdaging op zich. Verwacht wervelende 
performances van theater tot literatuur en van dans 
tot popmuziek. 

Margriet Bolding 
Het gras van de buren

Toneelgroep Oostpool
iHo met Hans Dagelet, 
Jacqueline Blom e.a.

Een groene omgeving, tot rust komen na je werk, 
kinderen die onbezorgd kunnen opgroeien: het 
platteland lonkt. Margriet Bolding besluit samen 
met haar gezin de oversteek te wagen van een 
rijtjeswoning in de stad naar een boerderij in het 
weiland. Het publiek mag mee, als onderduikers 
in de schuur, net zoals haar opa en oma dat deden 
voor anderen. Maar is het daar wel zo veilig?  
Waar je ook bent en bij wie.. je neemt altijd jezelf 
mee. Margriet Bolding wordt geroemd om haar 
eigenzinnige humor en haar mooie ontroerende 
liedjes. Ze werkt graag samen met haar publiek. 

“Margriet Bolding. Onthoud die naam.  
Een natuurtalent.” - NRC handelsblad 

Na het overweldigend goed ontvangen Angels in 
America speelt Toneelgroep Oostpool een nieuw 
stuk van schrijver Tony Kushner, dat voor het eerst 
in Nederland te zien is. Dit meeslepende familie- 
verhaal draagt de titel: Intelligent Homosexual’s 
Guide to Capitalism and Socialism with a Key to 
the Scriptures. Een zeventigjarige man - Gus - 
denkt dat hij zijn geheugen verliest, maar in feite 
heeft hij zijn idealen verloren. Alleen de dood stemt 
hem nog hoopvol. Twee zoons, een dochter, hun 
(ex-)partners en een zus samen in het ouderlijk 
huis. Allemaal nemen ze hun sores mee.  
De doodswens van hun (schoon-)vader en broer 
zet de verhoudingen op scherp.

Regie: Marcus Azzini

 muziektheater.  cabaret.

 toneel.

do 12 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 12,50 

vr 13 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater  

vanaf
€ 15,00 

vr 13 okt 
19.30 uur

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50 

Beste mensen, omdat ik het zo fijn vind om voor 
u op te treden speel ik De Afterparty. Ik zou dan 
ook vereerd zijn als u wederom massaal kwam 
opdagen. 
Liefs, Daniël Arends

In 2006 won Daniel Arends Cameretten.  
Zijn shows Geen Excuses en Blessuretijd werden 
genomineerd voor de cabaretprijs Neerlands Hoop. 

 cabaret.wo 11 okt 
20.00 uur 

theater de spiegel   
 

vanaf
 € 14,50 

o
kto

b
er



w
w

w
.z

w
o

ls
et

h
ea

te
rs

.n
l /

 0
90

0 
- 

14
35

  (
€0

,4
5 

/ 
m

in
uu

t)

48 49

Orkest van de 18e eeuw 
La Clemenza di Tito

Het Orkest van de Achttiende Eeuw werd in 1981 
door Frans Brüggen opgericht. In augustus 2014 
moest het orkest afscheid nemen van Brüggen. 
De orkestleden hebben besloten om de traditie  
van vijf tournees per jaar te continueren met gasten 
en gastdirigenten.
Op deze avond dirigeert Kenneth Montgomery het 
orkest. In 1970 maakte deze Britse dirigent zijn 
Nederlandse debuut bij de Nederlandse Opera  
met L’Ormindo. Deze avond dirigeert hij de opera 
La Clemenza di Tito. De opera vertelt het verhaal 
over de Romeinse keizer Tito die wegens staats- 
belangen zijn geliefde Berenice uit Rome moet 
laten vertrekken. Een opera vol complotten en 
intriges.

 opera.di 17 okt 
19.30 uur 

theater de spiegel  
   

vanaf
 € 27,50 

drs. Down!

Ivo Niehe sprak met de Spaanse jongen Pablo 
Pineda Ferrer. Hij is hoogstwaarschijnlijk de enige 
‘down’ die een universitaire graad gehaald heeft. 
Deze bijzondere ontmoeting bracht Ivo Niehe  
tot het schrijven van een vernieuwend “ filmisch”  
muziektheaterstuk. In een gefantaseerd levens- 
verhaal komen alle clichés en vooroordelen aan  
bod als in een gezin een kind met een syndroom 
geboren wordt: ouderlijke ruzies, een jaloerse 
broer, eindeloze pesterijen, etc. Nando Liebregts 
en Rutger Messerschmidt zijn de ‘downs’ die 
de hoofdrollen spelen. De muzieknummers, de 
video-inserts, de massa-scenes en de cast van 
bekende acteurs maken drs. Down tot een zeer 
eigentijds spektakel!

 muziektheater.zo 15 okt 
14.00 uur 

theater de spiegel   
  

vanaf
 € 18,00 

100-jarig bestaan Groot 
Mannenkoor Zwolle 
Jubileum concert 

Ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in 2017 
geeft het Groot Mannenkoor Zwolle met gepaste 
trots een uniek concert met medewerking van 
Toonkunstkoor Caecilia Zwolle, een percussie-
groep van Muziekvereniging Excelsior Zwolle,  
Rob Hazenberg - bariton en de pianisten Philine 
Coops en Afke Wiersma. Het Groot Mannenkoor 
Zwolle zal haar veelzijdigheid laten horen in  
bijzondere werken van bijvoorbeeld Dvořák en  
de Nederlandse componist H.P. Keuning.  
Samen met Toonkunstkoor Caecilia Zwolle zal 
een koor van ruim 160 zangers en zangeressen 
gevormd worden. Die koorbezetting staat borg  
voor een bijzondere uitvoering van beroemde 
werken. Grijp uw kans om bij dit unieke concert 
aanwezig te zijn! 

 muziek.za 14 okt 
20.00 uur  

theater de spiegel  
 

vanaf
€ 25,00 

Niet vergeten
Een onvergetelijke luisterboekvoorstelling 
In tegenstelling tot wat de titel zegt is dit nu juist een onvergetelijke,  
bijzondere theater kijk- en luisterervaring waarbij je, met een koptelefoon 
op, luistert naar herinneringen. Vol humor en ontroering worden  
herinneringen opgegraven, uit laatjes gevist en nagespeeld.  
Een familievoorstelling om nooit te vergeten! 

 jeugd & familie.  
 7+.

zo 15 okt 
14.30 uur  

schouwburg odeon 
dommerholtzaal   

vanaf
€ 12,00 

 muziek.zo 15 okt 
16.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
 € 14,50 

Sound of Silence
Simon & Garfunkel Acoustic
Jop Wijlacker en Dennis Kolen halen hun jeugdherinneringen op met 
de mooiste Simon & Garfunkel nummers; van het ingetogen Sound 
of Silence, Scarborough Fair en Homeward Bound tot het gezellig 
meezingen met Mrs Robinson, The Boxer en Cecilia. De liedjes worden 
ondersteund met sfeervolle beelden en afgewisseld met spraakmakende 
anekdotes en persoonlijke herinneringen.

o
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Tenzij je een beter plan 
hebt
Anoek Nuyens & Rebekka  
de Wit 

Baukje Schweigman& en 
Slagwerkgroep Den Haag 
For the time being

Lang zag de mens zichzelf als een uniek schepsel. 
Maar sinds een aantal decennia zijn er barsten in 
dat beeld gekomen. Unieke menselijke eigenschap-
pen zoals empathie blijken net zo goed bij dieren 
voor te komen. En bomen blijken gevoel te hebben, 
net als dieren en mensen. Theatermaker en 
journalist Anoek Nuyens (Nederland, 1984) maakt 
sociaal bewogen, documentair theater. Samen met 
Rebekka de Wit gaat zij in Tenzij je een beter plan 
hebt op zoek naar een manier om ons een wereld 
te verbeelden waar de mens niet meer de maat  
der dingen is. 

Een coproductie met DE COPRODUCERS.

“We zijn hier tijdelijk. De aarde draait steeds  
langzamer, maar onze wereld draait steeds sneller.  
De tijd is opgejaagd wild.”

Schweigman& maakt woordeloos, beeldend en 
muzikaal theater waarin de zintuigen op scherp 
worden gezet en een spel wordt gespeeld met  
de verwachtingen van het publiek en de codes  
van het theater. Slagwerk Den Haag is een 
slagwerkgroep die gefascineerd is door alles wat 
te maken heeft met geluid, puls en materialen als 
klankbron.  
Vorig seizoen stond de voorstelling Huid in 
Schouwburg Odeon, ook een coproductie van 
Schweigman& en Slagwerk Den Haag. Dit jaar 
maken zij samen For The Time Being.

 toneel.  dans.di 17 okt + wo 18 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal  

vanaf
€ 17,50 

do 19 okt 
19.00 uur + 21.30 uur

schouwburg odeon 
dommerholtzaal  

vanaf
 € 17,50 

Ricky Koole & Ocobar 
Me & Tenessee
Ricky Koole houdt van de warmte en de grote overgave van de soul 
en country uit Memphis. Samen met de mannen van de Rotterdamse 
band Ocobar gaat Koole op zoek naar de humor en de verhalen van de 
country. Ze zingt klassiekers uit Tennessee en nummers geschreven op 
haar eigen veranda. 

 muziek.wo 18 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal   

vanaf
 € 14,50 

 cabaret.wo 18 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€ 15,00 

Archell Thompson
De Naakte Antilliaan
U zit op een bankje voor het gerechtsgebouw. Over een paar minuten 
komt uw ex-zwager naar buiten. Hij heeft terechtgestaan voor de moord 
op uw vader. Archell Thompson zat op dat bankje. In zijn jeugd werd hij 
mishandeld en raakte hij op het verkeerde pad. In De Naakte Antilliaan 
bespreekt hij in alle eerlijkheid zijn angsten en overwinningen. 

Johan Goossens 
Vlam | try out
Johan Goossens houdt graag het vuurtje brandend, ook al is hij inmiddels 
de dertig gepasseerd. Ook al heeft hij een koophuis en een tafel waar 
geen vlekken op mogen. Hij heeft zelfs onderzettertjes. Brandt het vuur 
nog wel zo hard, of is het slechts een waakvlam? Persoonlijk, met rake 
observaties en superieure ironie. En prachtige liedjes. 

 cabaret.do 19 okt + vr 20 okt  
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater   

vanaf
€ 15,00 

 cabaret.vr 20 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
 € 15,00

Youp van ‘t Hek | try out
Oudejaarsconference | Een vloek en een 
zucht
Er zijn weinig artiesten die avond aan avond met zoveel plezier naar  
hun werk gaan als Youp. Hij reist al veertig jaar fluitend door Nederland.  
Met maar één doel: mensen een prachtige avond bezorgen. Eind 2017 
speelt hij zijn negende oudejaarsconference met de titel Een vloek en  
een zucht. Bent u erbij?

o
kto

b
er
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Orkest van het Oosten 
familieconcert  
De spin die veel scheetjes laat

53

Het lievelingseten van de scheetjesspin zit boor-
devol bruine bonen en daarvan krijgt de spin lucht 
in zijn buik. Maar dát weet de scheetjesspin niet. 
Hij merkt alleen dat niemand met hem wil spelen. 
Broer en zus Filemon en Clarinde Wesselink, 
schrijver en illustratrice van het ontroerende  
kinderboek De spin die veel scheetjes laat,  
snijden teder en toegankelijk een paar prachtige 
onderwerpen voor jong en oud aan. Arrangeur 
Toek Numan heeft er een ontwapenend familie- 
concert van gemaakt; over vriendschap, lekker 
eten en jezelf zijn! Drie kwartier voor aanvang van 
het concert, om 10.30 uur kunnen kinderen en hun 
(groot)ouders alvast op ontdekkingsreis door de  
instrumententuin. Bekijken, vasthouden, proberen 
en vragen stellen natuurlijk!

 jeugd & familie.  
 3+.

zo 22 okt 
11.15 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 12,50 

Danny Vera 
Between the Dark & Daylight

Hij trad al eerder op in Zwolle bij Hedon.  
Gelukkig is hij weer terug en staat hij dit nieuwe 
seizoen bij ons in de Hemminkzaal! Danny Vera,  
de Zeeuw met voorliefde voor Amerikaanse muziek, 
werd bij het grote publiek bekend door zijn  
muzikale omlijsting van het programma Voetbal  
Inside van Johan Derksen, en zijn memorabele 
bijdragen aan De Wereld Draait Door en RTL Late 
Night. Prachtige gevoelige liedjes die je raken en 
die lang in je hoofd blijven rondzingen. En vergeet  
de lekkere rocknummers niet!

 muziek.za 21 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
 € 14,50 

Fiere vrouwen | briefliederen aan  
onvergetelijke vrouwen
met Margriet Sjoerdsma, Louise Hensen e.a.
Fiere vrouwen is een collectief van meer dan 30 talentvolle zangeressen, 
singer-songwriters en kleinkunstenaars. In dit theaterconcert brengen 
zangeressen Margriet Sjoerdsma, Annemarie Maas, Evelien de Weger 
en Louise Hensen muzikale odes aan bijzondere vrouwen/heldinnen van 
vroeger en nu.

 muziek.vr 20 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal   

vanaf
 € 22,50 

 muziek.za 21 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50 

Stephanie Struijk
Nieuwe maan
In 2012 stond singer-songwriter Stephanie Struijk nog als Stevie Ann op 
het podium van de Hemminkzaal. Nu heeft ze een ‘nieuwe’ naam en een 
nieuw album. Ze schreef de tekst en muziek samen met Daniël Lohues 
tijdens een twee weken durende roadtrip door de Verenigde Staten.  
Ze speelt liedjes van het nieuwe album en verteld over het onderweg 
zijn. Nieuwe maan gaat over met een schone lei beginnen en wat voor 
verrassingen daar uit kunnen komen.

In bed met Piaf en Dietrich
La Vie en Rose meets Von Kopf bis Fuss
Ze waren hartsvriendinnen: zangeres Edith Piaf, die het leven opdronk 
tot de laatste teug, en filmster Marlene Dietrich die haar leven zorgvuldig 
plande. Waarom klapte hun relatie uit elkaar? Frédérique Sluyterman 
van Loo speelt Dietrich, Irene Kuiper Piaf. In een nieuwe muziektheater-
voorstelling waarin humor, nostalgie, feit en fictie een verrassend geheel 
vormen.

 muziektheater.zo 22 okt 
16.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal   

vanaf
 € 22,50 

 show.di 24 okt 
15.30 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€ 15,00 

Furtjuh Live
Alles voor de views!
Furtjuh is met meer dan 400.000 abonnees één van de grootste  
YouTube-sterren van dit moment. Dit jaar brengt hij zijn YouTube  
kanaal live naar het theater! In deze spannende voorstelling wordt zijn 
YouTube-kanaal verwijderd. De ergste nachtmerrie van elke YouTuber. 
Furtjuh moet met behulp van het publiek zijn kanaal weer opbouwen en 
doet daarbij letterlijk ‘alles voor de views’.
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Yentl en De Boer stonden in 2016 op het podium van een uitverkochte Hemminkzaal met hun debuut- 
voorstelling De snoepwinkel is gesloten. Yentl en De Boer in Concert is een uitstapje voor het duo,  
gloednieuwe liedjes gecombineerd met hun allerbeste werk. 

Yentl en De Boer in Concert 

 muziek.do 26 okt 
20.00 uur 

theater de spiegel 
   

vanaf
€ 17,50 

54

Hedon & Zwolse theaters presenteren: 
Beth Hart (SOLO)
Eén van de meest oprechte artiesten ter wereld is wat ons betreft de 
Amerikaanse singer-songwriter Beth Hart. Eind 2016 speelde ze in een 
stijf uitverkochte Heineken Music Hall en volgend voorjaar ligt de Ziggo 
Dome aan haar voeten, maar eerst komt Beth Hart dit najaar naar  
Zwolle voor een soloconcert. 

 muziek.wo 25 okt 
20.00 uur 

theater de spiegel 
   

vanaf
€ 35,00 
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och
t Strafrecht? Levensecht! 2.0 

Gerlof Meijer 

Advocaten deden het al, maar Meijer is de eerste 
Nederlandse rechter die voor de derde maal - na 
zijn twee uitverkochte voorstellingen in september 
2016 en maart 2017 - zal trachten de burger een 
inkijk te geven in de dilemma’s waarmee de  
hedendaagse strafrechter worstelt. Dit keer in  
onze prachtige bonbonnièrezaal, de Hemminkzaal. 
Een unieke kans voor u om u te laten meenemen 
door het strafrecht. Meijer is ervan overtuigd dat 
u zich geen moment zult vervelen. Het is tijd om u 
een spiegel voor te houden en de andere kant van 
het verhaal te horen! 

 theatercollege.do 26 okt  
20.00 uur  

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
 € 17,50 

Edward Scharenhand  
Theater Sonnevanck
Magdaleen is een honderd procent goed meisje, geen moeite is haar te 
veel. Op een dag vindt ze een bijzonder zielige jongen. Hij ziet er heel lief 
uit, alleen is hij geboren met levensgevaarlijk scherpe scharen in plaats 
van handen. Heeft Edward niet ook, net als iedereen, recht op een thuis 
en wat geluk? Losjes gebaseerd op de sprookjesachtige film Edward 
Scissorhands.

 jeugd & familie.  
 8+.

vr 27 okt 
19.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal   

vanaf
€ 12,00 

Hé student! Avondje lachen? 
Voor maar € 10 zit jij in de zaal! 
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Hans Klok 
House of Horror

57

 show.vr 27 okt- zo 29 okt 
div. tijden  

theater de spiegel vanaf
 € 27,50 

Kroonluchters flikkeren….Geesten dwalen over  
het toneel. In de loge schiet een in het zwart 
geklede vrouw achter een gordijn. Ergens klinkt het 
klaaglijk gehuil van een baby. Vanuit de catacomben 
trekt een akelige mist omhoog. 
Met zijn nieuwe show House of Horror pakt Hans 
Klok groots uit. Met een mix van oude en nieuwe 
illusies, revolutionaire projecties, spectaculaire 
circusacts en razendsnelle decorwisselingen,  
wordt men meegezogen in een mystieke wereld. 
Een wereld waarin niets lijkt wat het is.. Het publiek 
- voor wie eveneens een actieve rol is weggelegd, 
valt van de ene zinsbegoocheling in de andere.  
In deze griezelversie ziet het publiek een totaal 
nieuwe Hans Klok. 

Een vier sterrenregen voor Hans Klok’s House  
of Horror waarin veel illusiegrenzen worden  
overschreden. 

“Met zijn iconische, vliegensvlugge illusies 
waarbij Klok onder meer zelf in twee delen 
over het podium zweeft, doorkliefd wordt door 
zwaarden en weer opstaat uit het graf, laat hij 
menigeen beduusd achter.” 

- Telegraaf 

56
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in Theater 
de Spiegel!
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Op avontuur in de klassieke muziek: 
het Zwanenmeer
Boekje open over balletmuziek
Deze middag vertelt Rudolf Nammensma over het Zwanenmeer.  
Ergens bevindt zich een groot, magisch meer waar zwarte en witte  
zwanen te vinden zijn. Maar zijn het wel zwanen die daar zwemmen?  
Beleef het ballet en de wondermooie muziek van Tsjaikowski en ontdek 
het geheim van het Zwanenmeer. Op 25 en 26 december is Het  
Zwanenmeer te zien in Theater de Spiegel, zie pag 113

 jeugd & familie.  
 8+.

zo 29 okt 
14.30 uur  

schouwburg odeon 
papenstraattheater   

vanaf
€ 8,50 

Consensus Vocalis en het Parnassus 
Ensemble
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde 
op de deuren van de kerk in Wittenberg. Dit moment wordt gezien als 
hét moment van de Reformatie, het begin van het protestantisme.  
De prachtige kerkmuziek van Bach, de bijbeluitleg en liederen zijn  
onlosmakelijk verbonden met het gedachtengoed van Luther.

 klassiek.vr 27 okt 
20.15 uur 

stadsgehoorzaal kampen 
   

vanaf
€ 25,00 

 jeugd & familie.  
 4+.

za 28 okt 
14.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
 € 10,00 

Weltrusten... Kleine Beer 
Theater Terra

Na Kikker is jarig en Raad eens hoeveel ik van je 
hou, brengt Theater Terra nu het wereldberoemde 
prentenboek Welterusten, Kleine Beer tot leven in 
het theater. Kleine Beer kan niet slapen. Hij is bang 
voor het donker. Grote Beer brengt steeds een 
groter lichtje naar Kleine Beer. Uiteindelijk neemt  
hij zelfs de maan en alle sterren voor hem mee. 
Grote Beer, Kleine Beer en de bergengrot komen 
nu voor het eerst naar het theater, met deze nieuwe 
familievoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar.  
En na de voorstelling mag iedereen met Kleine 
Beer op de foto! 

Orkater
Julius Caesar

De Man is Lam
Lucas De Man

In deze muzikale Shakespeare delen de acteurs 
van Orkater het podium met de blazers van K.O.
Brass (bekend van Kyteman Orchestra)! Wanneer 
Julius Caesar de absolute macht in handen dreigt 
te krijgen wordt Brutus op de proef gesteld.  
Wat weegt hem zwaarder, zijn vriendschap met 
Caesar of het voortbestaan van de democratie? 
Eigenbelang of landsbelang? Shakespeare schreef 
een tragedie die zich afspeelt in de achterkamertjes 
van het Romeinse rijk waar het politieke spel op  
het scherpst van de snede wordt gespeeld.  
Regisseur Michiel de Regt laat muziek, taal en 
beeld samensmelten tot een voorstelling die haarfijn 
blootlegt hoe kleine mensen in staat zijn tot daden 
waarvan de gevolgen immens blijken.

Echte mannen huilen niet, trotseren sneeuw- 
stormen, maken vuur en plakken banden.  
Maar tegelijk wordt er ook verwacht dat ze mee 
snikken met Grey’s Anatomy, kaarsjes aansteken 
en de gezinstaken evenwichtig oppakken. Het valt 
kortom niet mee om man te zijn in onze huidige 
maatschappij, vol tegenstrijdige verwachtingen. 
Van de wetenschapper tot de buurman, van 
pastoor tot imam, van beste vrienden tot volslagen 
vreemden. Allemaal geven ze hun visie op man-zijn 
anno nu. Het resultaat van deze zoektocht is te zien 
in De Man Is Lam, een prikkelende rollercoaster 
door de wereld van de man. Met Lucas De Man, 
Ahmet Polat en Rashif El Kaoui.

 muziektheater.

 toneel.

ma 30 okt 
19.30 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 15,00 

ma 30 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal  

vanaf
€ 19,50 
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The Play That Goes Wrong 
Hilarische, knettergekke slapstick komedie!

 komedie.di 31 okt 
19.30 uur

theater de spiegel  
   

vanaf
€ 19,50

The Play That Goes Wrong is, sinds de verovering van West End, een gigantisch succes. U ziet een 
winkeliersvereniging die ter afsluiting van hun feestweek een typisch moordmysterie uit de jaren ‘20 op 
de planken probeert te brengen. Ze raken verwikkeld in hilarische taferelen waarbij zelfs het decor het 
loodje legt. 

advertentie
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my fair lady
 Familiemusical in december

mythologie en satire 
Deze voorstelling heeft al veel regisseurs gefascineerd, want hij wordt al vanaf 1913 opgevoerd  
en steeds opnieuw vertaald en weer uitgebracht. George Bernard wilde in 1912 een verhaal  
vertellen om aan te geven dat adel zich alleen onderscheidde van de lagere klasse door geboorte. 
Zijn stuk was gebaseerd op het verhaal uit de mythologie van beeldhouwer Pygmalion die een  
ivoren beeld vervaardigde van de perfecte vrouw Galatea. Hij werd verliefd op het beeld en over-
laadde het met juwelen en cadeaus. In het toneelstuk vertaalde George Bernard Shaw het verhaal 
naar zijn eigen tijd en maakte er een satire van om de status van de Britse adel te relativeren.

beroemd en bekroond
Het verhaal bleek tijdloos, want ook de verfilming in 1938 werd een succes. Achttien jaar later,  
in 1956, ging het stuk voor het eerst in première als My Fair Lady in het Mark Hellinger Theater  
in New York. Niemand minder dan Julie Andrews (Eliza), Rex Harrison (Higgins) en Stanley  
Holloway (Doolittle) speelden hierin de hoofdrollen. De voorstelling speelde maar liefst 6 jaar lang, 
2717 voorstellingen. De film uit 1964 met filmster Audrey Hepburn kreeg 8 Oscars en 3 Golden 
Globe Awards en haalde een opbrengst van 72 miljoen dollar. 

terug in Nederland! 
Het ongekende succes van zowel de Broadwayversie als de filmversie zorgde ervoor dat deze 
musical-evergreen niet meer weg te denken is uit het musicallandschap. Ook in Nederland heeft 
My Fair Lady een lange historie. Vier jaar na de première op Broadway beleefde een vertaling  
door Seth Gaaikema al haar Nederlandse première. De hoofdrol van Eliza Doolittle werd destijds 
gespeeld door Margriet de Groot en Jasperina de Jong. De rol van Professor Higgins was voor 
Wim Sonneveld. Dit is een verhaal dat van generatie op generatie wordt doorgegeven en dit jaar, 
nog voor de revival op Broadway in 2018, terugkeert naar de Nederlandse theaters. Uiteraard met 
een nieuwe cast: Esmee Dekker als Eliza Doolittle, Chris Tates als Henry Higgins, Han Oldigs  
als Alfred doolittle.

Maak deze gezellige winterdag compleet met een heerlijk diner bij restaurant Koperen Kees, 

in Theater de Spiegel. Denk aan een feestelijke salade van dungesneden rosbief of een 

vegetarische salade van dungesneden gegrilde wortelsoorten met hazelnootdressing en 

gebakken appel. Een jacht-terrine of een groente-terrine. Wat ook heerlijk is, zijn de wilde 

zwijnhaas medaillons met een rijke kastanje puree. Voor de vegetariërs is er speciaal een 

menu samengesteld. Kijk voor meer informatie en prijzen op onze website.

Vorig jaar speelde de winterse klassieker Notenkraker on Ice in Theater de Spiegel. Deze keer 
staat My Fair Lady vlak voor de kerstdagen op de planken, in de gezellige decembermaand. 
Deze musical, gebaseerd op het toneelstuk Pygmalion (1912) van George Bernard Shaw, vertelt 
het kleurrijke verhaal over de sjieke professor Higgins die na een ontmoeting op een regenachtige 
avond gecharmeerd raakt van het eenvoudige bloemenmeisje Eliza Doolittle. Higgins sluit de 
weddenschap af dat hij het volkse meisje van haar platte accent zal afhelpen en kan 
omtoveren tot een dame. Er ontstaat een onverwachte intense relatie tussen het vrolijke 
en zelfbewuste bloemenmeisje en de elitaire professor. Met onweerstaanbare musical- 
klassiekers als Wouldn’t it be loverly, I could have danced all night en natuurlijk 
With a little bit of luck. De tekst voor deze musical werd geschreven door de 
succesvolle Alan Jay Lerner en de muziek werd gemaakt door Frederick Loewe. 

Van 22 t/m 24 december. Er zijn kaarten verkrijgbaar voor maar liefst 
drie voorstellingen.

62

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

wo 27 dec De man met het stenen hart 6+ / Garage TDI Theater

wo 27 dec De gelaarsde Kat / De Efteling theaterproducties

wo 27 dec De gelaarsde Kat / De Efteling theaterproducties

do 28 dec Duimelot 1,5+ / MAAS theater en dans

do 28 dec Prinses op de erwt 6+ / Langhout Theaterproducties

vr 29 dec Hans & Grietje de Musical 4+ / Van Hoorne Entertainment

vr 29 dec De boze heks en Assepoester 4 + / Zandtekenaar

za 30 dec Sesamstraat acteurs spelen 3+ / De Sneeuwpop, de kabouter 
en het schaap met de koude voeten

za 30 dec Domovoj Maximus 8+ / Garage TDI theater

za 30 dec Happily ever after 8 + / Maas Theater en Dans

kalender sprookjesfestival

64 65

Het Sprookjesfestival bestaat 10 jaar!
Een magische kerstvakantie 

Het is feest! Dit jaar bestaat het Sprookjesfestival 10 jaar. Wat ooit begon  
als een driedaags festival, is inmiddels uitgegroeid tot sprookjesfestijn van  
vijf dagen! Tijdens de kerstvakantie staat er weer een magisch programma 
klaar, vol prinsessen, een gelaarsde kat, sneeuwpoppen en zelfs digitale  
kabouters. Tussendoor kan je in de foyer lekker spelen en wie weet kun je  
zelfs jouw favoriete sprookjeshelden ontmoeten. Ook mag je naar plekken  
in het theater waar je normaal niet mag komen, bijvoorbeeld in de kelder  
van Theater de Spiegel. Voor iedereen is er wel iets leuks te beleven.  
Dit wordt weer een kerstvakantie om nooit te vergeten!

Hans en Grietje de musical
Het eeuwenoude sprookje over twee kinderen 
die terechtkomen bij een snoephuisje in het 
bos keert terug in een spiksplinternieuw, 
kleurrijk jasje. Voorzien van een nieuw, suiker-
zoet decor, kostuums om van te smullen en 
uiteraard swingende meezingliedjes. 

De gelaarsde Kat 
Ga mee naar een sprookjeswereld waarin 
De gelaarsde Kat laat zien hoe hij bij een arme 
molenaarszoon terecht is gekomen. De twee 
raken bevriend en de kat belooft de mole-
naarszoon alles wat hij zich maar kan wensen. 
Het enige wat hij daarvoor wil hebben, zijn 
mooie kleren en leren laarzen. Wat zou de kat 
van plan zijn?

Prinses op de erwt
Vrolijke bewerking van het beroemde sprookje 
van Hans Christian Andersen. Prins Koen 
moet trouwen. Maar hij vindt meisjes stom. 
Tot hij in het bos Annabel tegen komt.  
Maar is dat meisje wel geschikt om met hem 
te trouwen? Dankzij konijnen en natuurlijk de 
erwt komt gelukkig alles goed.
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Ken je mij al? Ik ben Ody, de huismuis van Zwolse theaters. 
Bijna elke zondag ben ik te vinden in de foyer van Schouwburg Odeon. 
Dan is er om 14.30 uur een voorstelling waar jij met je vriendjes al 
vanaf 10 euro naar toe kunt. Dan kan je meteen met me op de foto! 

Er komen allemaal toffe voorstellingen. Ik ga je alvast over een paar iets 
vertellen. Er komt een voorstelling over Goos Guts! Hij vindt een mummie, 
Dummie de Mummie, in zijn bed (Piep!) en samen met zijn vader probeert  
hij voor hem te zorgen. Spannend! En in november komen Jip en Janneke  
naar Zwolle. Die ken ik alleen uit de voorleesboeken, ik ben zo benieuwd  
hoe ze in het echt zijn. Ook komen er dino’s naar Schouwburg Odeon,  
voor de voorstelling Jurassic Revenge! Nou, ik kruip dan mooi achter een 
gordijn, maar misschien durf jij wel in de zaal te gaan zitten? En wist je dat als 
je de voorstellingsnaam Ieorg Idur andersom schrijft dat je dan Groei Rudi 
krijgt? Een voorstelling waar je lekker veel kunt lachen, met muziek,  
toverspreuken en schildpadden. 
Ik ben superbenieuwd! 

Voor en na de voorstellingen is er ook 
de KidsFoyé. Daar kun je toffe dingen 
doen, zoals knutselen, verkleden of 
een spel spelen. Ik zou het gezellig 
vinden als jij ook komt! Je kunt me ook 
een mailtje sturen, als je dat leuk vindt.
muis@zwolsetheaters.nl ik schrijf terug! 

Tot zondag! 

Kom je gezellig zondagmiddag 
bij mij thuis spelen?

Piep!

6766

 WWW.GNAFFEL.NL 

“De prachtige poppen van 
Elout Hol en het grote  

vakmanschap van Koos 
Elfering in stem, beweging en 
illusie, zorgen ervoor dat de 
karakters van deze stokoude 
bejaarden in al hun kleur tot 

leven komen.”
Uit het juryrapport

 30 JAAR! 

“De Worstelaar is een 
aangrijpende voorstelling 

met poppen, die balanceert 
tussen spektakel en poëzie. 

De makers brengen op  
uitgekookte wijze de wereld 

van oude mensen en  
kinderen bijeen.” 

De Volkskrant, 26 september 2006

 ZONDAG 24 SEPTEMBER 

 SPECIAAL FEESTPROGRAMMA 

 IN SCHOUWBURG ODEON 

 MET O.A. VOORSTELLING DE WORSTELAAR (6+) 

 WINNAAR ZILVEREN KREKEL 2006 

 DE WORSTELAAR WORDT OOK GESPEELD OP 

 HET STADSFESTIVAL VAN 1 T/M 3 SEPTEMBER. 

Het Zwolse gezelschap Theater Gnaffel maakt 
voorstellingen waarin mensgrote poppen 
op magische wijze tot leven komen. In de 
voorstellingen wordt op speelse en bezielende 
wijze de verbeeldingskracht van jong en oud  
in werking gezet.

advertentie
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Nick & Simon
Aangenaam
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Ze wilden het in 2017 wat rustiger aan gaan  
doen, maar de vraag is of dat gaat lukken.  
De agenda’s staan al behoorlijk vol! En ja,  
daar hoort ook een tournee door de theaters bij.  
Precies op het moment dat de mannen hun  
zevende studio album lanceren. Een perfecte  
gelegenheid dus om het gloednieuwe werk voor  
te stellen, met de bijbehorende anekdotes.  
Meer dan ooit tevoren zullen zij de verhalen  
hierachter prijs geven. Nick & Simon zouden  
Nick & Simon niet zijn als ze hun grote hits niet 
zouden spelen, dus ook deze komen uitgebreid  
aan bod!

 muziek.wo 01 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€ 29,50 

Coen Verbraak - op zoek naar geluk 
Jan Kuiper, Stine Jensen, Patrick van Hees
Tegenwoordig is iedereen voortdurend op zoek naar geluk. In cursussen, 
zelfhulpboeken, yogaklasjes en datingsites: de zoektocht naar geluk is 
hot and happening. In het theatercollege Op zoek naar geluk bespreken 
experts onder leiding van meesterinterviewer Coen Verbraak het ongrijp-
bare fenomeen ‘geluk’. Een vrolijke, lichte, luchtige en leerzame avond.

 theatercollege.wo 01 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal   

vanaf
€ 12,50 

 cabaret.wo 01 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 19,50 

Johan Fretz
Zwart/Wit; De Zachtmoedige Radicaal 
In zijn solodebuut legt Fretz een gepolariseerd Nederland op het hakblok. 
Luister naar zijn humorvolle en ontwapenende verhalen over een roadtrip 
door het land van zijn moeder: Suriname, waar men ondanks alles beter 
in staat lijkt tot verzoening. Fretz eist zijn plek op binnen het cabaret- 
genre: muzikaal, met scherpe blik en gouden lach.

De Marathon 
De succesfilm in het theater

Allerzielen en Bach  
Nieuwe Philharmonie Utrecht

De film (2012) was een succes en nu blijkt de 
musical ook een succes: daarom staan de mannen 
nogmaals bij ons in het theater. Ons publiek vond 
de voorstelling in maart in één woord: geweldig! 
Het verhaal zit vol Rotterdamse humor en gaat  
over vriendschap, moed en liefde. Een musical  
met een schitterende cast, gespeeld door o.a.  
John Buijsman, Kees Boot en Michiel Nooter en 
Dennis Willekens. Laat u verrassen door een  
nieuwe musical van puur Nederlandse bodem. 
Thomas Acda schreef samen met David Middelhoff 
de muziek speciaal voor deze musical. Het is  
inmiddels de must see van 2017 geworden.  
Herkenbaar, tragikomisch en oer-Hollands dus.

Het Nationaal Allerzielen Concert is er voor ieder-
een die met muziek en gedichten stil wil staan bij 
geliefden die er niet meer zijn. Bach is hierbij de 
grote trooster. Zijn muziek omvat het hele spectrum 
van verdriet, troost en berusting. Onmisbare lichte 
noten klinken door in zijn Vierde Brandenburgse 
Concert. Johannes Leertouwer is chef-dirigent en 
artistiek leider van de Nieuwe Philharmonie Utrecht. 
Met dit orkest, dat in september 2009 een prachtig 
debuut maakte met een Stravinsky- en Ravel- 
programma, was hij de afgelopen jaren te horen in 
een aantal bijzondere programma’s. Karel Eykman, 
dichter en kinderboeken schrijver, zal deze avond 
een voordracht geven. 

“Leertouwer verdient elke denkbare  
hommage.” - de Volkskrant

 musical.

 klassiek.

do 02 + vr 03 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 29,50 

do 02 nov 
20.00 uur 

grote kerk 
 

vanaf
€ 19,50 
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Koffieconcert klassiek 
Dutch Classical Talent -  
Nadezda Filippova, piano

HRFSTWND 
CMH Hattem en CMV 
Oranje-Grootegast

Dit jaar viert HFSTWND haar 10 jarig jubileum. 
Enthousiaste muzikanten onder leiding van  
topdirigenten spelen de prachtigste composities  
uit binnen- en buitenland en weten een steeds 
breder publiek te verbazen en te boeien.  
Dat is HRFSTWND. Verrassende concerten  
door amateurs en professionals. Deze avond  
spelen CMV Oranje uit het Groningse  
Grootegast en CMH Hattem.

 muziek.za 04 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel  
 

vanaf
 € 19,00 

Het Huis van Jip & Janneke

Het is feest en dat mag op een bijzondere manier 
gevierd worden! In 2017 viert de HEMA zijn 90 
jarig bestaan, maar hangt ook de vlag uit voor zijn 
25 jarige verbondenheid met de populaire kinder-
figuurtjes Jip en Janneke. Nederlands beroemdste 
buurkinderen, getekend door Fiep Westendorp, 
kregen vanaf 1952 landelijke bekendheid door hun 
wekelijkse avonturen in het Parool. De avonturen 
van Jip en Janneke zijn bedacht door Annie M.G. 
Schmidt en gaan over het dagelijks leven waarin 
zij van alles beleven. Ze zijn jarig, stampen in de 
regenplassen, gaan op bezoek bij oma, maken  
een legpuzzel en doen de poppenwas. De twee 
vriendjes beleven samen de leukste avonturen. 

 jeugd & familie.  
 3+.

zo 05 nov 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50 

Erik van Muiswinkel 
De Oplossing | try out
Erik van Muiswinkel komt met De Oplossing naar Zwolse theaters! 
Erik, de kritische grappenmaker die niet vonnist, maar weloverwogen 
argumenteert. Prachtig van taal en gelardeerd met een exact afgewogen 
hoeveelheid grappen.
“Van Muiswinkel toont zijn literaire gave en de kunst om zijn  
publiek in te palmen.” - Volkskrant 

 cabaret.vr 03 + za 04 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater   

vanaf
€ 15,00 

Nadezda Filippova heeft met haar 27 jaar al een 
reeks indrukwekkende successen geboekt. Ze so-
leerde met grote orkesten, waaronder het Filharmo-
nisch Orkest van Sint-Petersburg, en was prijswin-
naar bij concoursen in o.a. St. Petersburg en Berlijn. 
Haar brede oriëntatie weerspiegelt zich in een pro-
gramma met klassieke, romantische en eigentijdse 
werken. Deze ochtend speelt Filippova werken van 
o.a. Mozart en Debussy. Deze voorstelling is  
een onderdeel van de Dutch Classical Talent Tour.  
Deze tour presenteert de grootste talenten, de mar-
kantste persoonlijkheden en de opvallendste avontu-
riers van de jongste generatie musici in Nederland.  
Aan het eind van het seizoen strijden de vier deel- 
nemers in een finale in Tivoli-Vredenburg in Utrecht 
om de NPO Radio 4 Dutch Classical Talent Award. 

 kamermuziek.zo 05 nov 
11.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal   

vanaf
€ 19,50 

 muziek.za 04 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 16,00 

Smartlappenfestival 

Steevast is het Smartlappenfestival uitverkocht. Traditiegetrouw vindt 
dit plaats in Schouwburg Odeon, na vorig jaar uitgeweken te zijn naar 
Theater de Spiegel. Het programma van de avond is zo oud als de  
weg naar Rome. Aan het eind bepaalt het publiek wie gewonnen heeft!  
Een oergezellige avond. Start kaartverkoop: zaterdag 9 september. 
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Terror 
Jeroen Spitzenberger, 
Johanna ter Steege, Clairy 
Polak e.a.

Toneelgroep Aluin
Het rad van Aluin 

Als een gekaapt vliegtuig recht op een vol stadion 
met 70.000 mensen afvliegt, staat het land voor 
een krankzinnig dilemma. Moet het vliegtuig, met 
164 passagiers aan boord, uit de lucht worden  
geschoten, of mag je nooit de levens van  
onschuldige burgers opofferen om een veel grotere 
ramp te voorkomen? Eén straaljagerpiloot neemt 
het heft in eigen hand en haalt, zonder bevel, het 
passagierstoestel neer. 
In dit stuk staat de piloot terecht. En u zult een 
oordeel moeten vellen. U hoort alle feiten, maar bij 
het verlaten van de zaal moet u uw keuze gemaakt 
hebben; schuldig of onschuldig. En zo heeft elke 
voorstelling een andere afloop.

 toneel.di 07 + wo 08 nov 
19.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50 

 toneel.wo 08 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 15,00 

Doe mee met Het rad van Aluin: een vrolijke en interactieve show waarin 
u zelf bepaalt welke klassieker Toneelgroep Aluin speelt. Hilarische 
miniversies van beroemde toneelstukken van o.a. Shakespeare, staan 
in de etalage. Anderhalf uur feest met drie acteurs die elk personage 
uit hun verbeelding kunnen toveren. U draait, Toneelgroep Aluin speelt. 
Vanaf 14 jaar. 

Blaudzun brak in 2012 definitief door bij het grote publiek met zijn derde album Heavy Flowers; een gouden 
album, Edison, uitverkochte tours en festivaloptredens op onder meer Lowlands, Pinkpop, Pukkelpop en 
Rock Werchter. Dit najaar gaat Blaudzun voor het eerst het theater in. 

Blaudzun 
Tear Gun Theatertour

 muziek.do 09 nov 
20.00 uur  

schouwburg odeon 
hemminkzaal   

vanaf
 € 14,50
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Elke dinsdag 
Club Cele
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Nederlandse Reisopera
La Traviata

7776

Haar leven lijkt één groot feest. De gevierde courtisane Violetta Valéry heeft alles wat haar hartje begeert: 
rijke minnaars, vrienden en geld. Maar dan wordt ze verliefd op de jonge Alfredo. Een opera met de 
meeslepende muziek van Verdi, die u niet onberoerd zal laten. La Traviata is een coproductie van de 
Nederlandse Reisopera en Scapino Ballet Rotterdam. 

Regie: Floris Visser | NL boventiteling | live begeleid door het Gelders Orkest mmv Consensus Vocalis

 opera.do 09 nov 
19.30 uur 

theater de spiegel vanaf
€ 27,50 

Amsterdam Klezmer Band
Septacost
Overal ter wereld eindigen optredens van de Amsterdam Klezmer Band 
in spontane dansfeesten. In Schouwburg Odeon was dat al het geval na 
afloop van MOKUM (2013) en BENJA, gangsters & entertainers (2015). 
Septacost is meer dan een Klezmerparty. Een voorstelling die balanceert 
tussen melancholie en euforie.

 muziek.do 09 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal   

vanaf
 € 21,50 

advertentie

hnt.nl

Het Nationale Toneel is samen
met de Koninklijke Schouwburg en
Theater aan het Spui gefuseerd tot

Wij stellen ons graag aan u voor
in Zwolse theaters:

Puntje van je stoel Thuis in Den Haag,
op tournee in Nederland.

IFIGENEIA
KONINGSKIND(8+) 

NTjong
KINDEREN VAN 
JUDAS  
Het Nationale Theater 
& Toneelgroep 
Oostpool

HET VERZAMELDE 
WERK VAN 
WILLIAM 
SHAKESPEARE
(INGEKORT)

DE HERENIGING
VAN DE TWEE
KOREA’S  

THE
NATION 
 

WOENSDAG 13 SEPTEMBER 2017

DINSDAG 14 NOVEMBER 2017

VRIJDAG 8 DECEMBER 2017

WOENSDAG 16 MEI 2018

ZATERDAG 2 & ZONDAG 3
DECEMBER 2017
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See you in Heaven

Reis mee naar een paradijselijk podium vol  
muzikale en persoonlijke herinneringen aan grote 
artiesten die niet meer onder ons zijn. A ticket 
to Heaven, waar Michael Jackson ‘moonwalkt’, 
John Lennon in een hemelbed de vrede bewaart 
en Hazes samen met zijn grote held Louis Prima 
een knakworst in een biertje roert. Vincent Bijlo 
gidst ons naar de eeuwigheid waarin een band 
met zangeres Laise Sanches en de zangers van 
Dri3man met o.a. Ferry van Leeuwen (Edwin Evers 
Band) de sterren van de hemel spelen. Voor even 
weer samen met de supersterren van weleer en 
de gedachten en emoties die hun muziek bij ons 
oproept. “Iedereen is van de hemel, en de hemel is 
van iedereen.” Gaat u mee?

 muziek.vr 10 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 16,00 

 te gast.vr 10 nov  
20.00 uur  

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 19,25 

40 jaar Twente Plat op tournee 

Twente Plat viert het 40-jarig bestaan met een prachtige voorstelling  
met Twentse humor op z`n allerbest. De Twentse humor is een van  
de mooiste van ons land en dat bewijst de groep ook dit seizoen.  
Heerlijke conferences, prachtige liedjes en dolkomische sketches maken 
de voorstelling tot een happening. 

 special.za 11 nov  
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 12,50 

Abdelkader Benali & Lavinia Meijer 
Brief aan mijn dochter
Auteur Abdelkader Benali en harpiste Lavinia Meijer gaan samen het 
theater in. In Brief aan mijn dochter, gebaseerd op Benali’s gelijknamige 
autobiografische roman, brengen zij literatuur en muziek samen.  
Benali schrijft zijn dochter een brief en probeert zo de wereld waarin zij 
geboren zal worden te duiden. Harpiste Lavinia Meijer vult hem muzikaal 
aan én vertelt haar eigen, bijzondere verhaal 

Lastige ouders  
Pieter Tiddens en Marike van 
Weelden

Ervaringsdeskundige Marike van Weelden schrijft 
en speelt de voorstelling samen met Pieter Tiddens. 
Een prikkelende en toegankelijke voorstelling 
waarin u wordt meegenomen naar een leven met 
een kind dat altijd zorg nodig heeft. Met een parade 
aan karakters die een levendig circus van een 
ongewoon bestaan maken. 

 jeugd & familie.  
 8+.

zo 12 nov 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal   

vanaf
€ 12,00 

 muziek.zo 12 nov 
15.00 uur  

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€ 22,50 

Eric Milton 
Muzikale Wereldreis 
Songs uit de West Side Story, Les Misérables, popsongs en klassieke 
duetten: Eric Milton is een veelzijdige zanger en hij staat garant voor  
een spraakmakend optreden. Een stoere tenor met een warme stem.  
Deze muzikale wereldreis verhaalt over het leven in relatie tot de  
nummers op Milton’s repertoire. 
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Meer drama in je leven? 
Voor maar €10 zit jij in de zaal!

Hé student! 
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Kinderen van Judas
Het Nationale Theater en 
Toneelgroep Oostpool

Drie Hollanders begeven zich naar het zuiden,  
op zoek naar een andere cultuur. Een speelt op  
zijn flamencogitaar, een ander leest en een derde 
blaast hemelse tonen de lucht in op zijn trompet.  
Ze omarmen de taal en de muziek van het zuiden 
en komen terecht in Spanje, Portugal en Brazilië. 
Gijs Scholten van Aschat, Eric Vloeimans en Eric 
Vaarzon Morel duelleren met elkaar op het scherpst 
van de snede, alledrie met hun sterkste wapens. 
Eric en Eric met hun muziek, Gijs met zijn taal. 
Woorden worden ritme, muziek wordt taal,  
grenzen vervagen.

Vorig jaar debuteerde regisseur Jeroen De Man 
bij Het Nationale Theater met Ondertussen in 
Casablanca, ook een coproductie met Toneelgroep 
Oostpool. Nu brengen zij samen Kinderen van 
Judas, over een vampier met een burn-out die zich 
heeft teruggetrokken in het bos. Jeroen De Man  
is gek op fantasy en liefhebber van Dracula.  
Hij vraagt zich af of het allemaal wel ‘fantasie’ is.  
Hij is ervan overtuigd dat vampiers bestaan.  
Hoe kunnen we anders economische neergang en 
menselijk ellende verklaren? In Kinderen van Judas 
daalt hij af naar de schaduwwereld en brengt een 
mix van humor, geschiedenis en bloedserieuze 
taferelen. 

 muziek.

 toneel.

vr 17 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50 

di 14 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal  

vanaf
€ 19,50 

Jasper Krabbé 
Het Geheim van de Meester

In 2016 maakte Nederland kennis met een nieuw 
programma waarin de rijke geschiedenis van de 
Nederlandse schilderkunst aan bod kwam:  
Het Geheim van de Meester. Nu maakt het atelier 
plaats voor de theaterzaal en geeft het team van  
experts antwoord op de vraag: hoe deed de 
meester het? Ze vertellen live, geïllustreerd met 
de kunstwerken en beeldmateriaal, hoe zij de 
meesterwerken tot leven hebben gebracht en het 
publiek kan volop vragen stellen. Jasper Krabbé 
presenteert Het Geheim van de Meester.  
Werken die tijdens de tournee centraal zullen staan, 
zijn o.a. Meisje met de parel van Johannes Vermeer  
en Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan. 

 theatercollege.zo 19 nov 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50 

Het Nationale Ballet 
Hans van Manen programma
Geen choreograaf heeft zo’n groot stempel op de dans in Nederland 
gedrukt als Hans van Manen. Hij mag dan 85 worden, zijn ster is  
wereldwijd nog steeds rijzende. Internationaal wordt hij bejubeld, ruim 
vijftig gezelschappen hebben zijn werken al uitgevoerd. In dit hommage-
programma trakteert hij u onder andere op 5 Tango’s.

 dans.vr 17 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel 
   

vanaf
€ 29,00 

 jeugd & familie.  
 4+.

zo 19 nov 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€ 12,00 

De Kleine Cowboy 
Het Laagland
Ineens is knuffelkoe Cow weg. Boy trekt zijn stoutste laarzen aan en 
gaat erachteraan. Deze western gaat over klein zijn in een grote wereld. 
Ga mee op een avontuur vol stoere cowboys en zingende cactussen, 
compleet met kampvurige liedjes! Een voorstelling in echte Laaglandstijl 
en voor iedereen die Wim is weg zag en genoot.
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Gijs Scholten van 
Aschat, Eric Vaarzon 
Morel, Eric Vloeimans 
Duende



82 83

w
w

w
.z

w
o

ls
et

h
ea

te
rs

.n
l /

 0
90

0 
- 

14
35

  (
€0

,4
5 

/ 
m

in
uu

t)

In de schaduw van Toon 
Hermans 
Een voorstelling om lief te 
hebben

In deze warmhartige Vlaamse hommage aan  
Toon Hermans vertelt Herman van Hove over zijn 
wonderlijke belevenissen in de coulissen en aan  
de keukentafel als laatste manager en vriend van 
Toon Hermans. Hij vertelt hoe het was om samen  
te werken met Hermans, op zijn oude dag nog  
altijd mateloos ambitieus maar ook vervuld van  
een ‘gelukzalige weemoed’.
Zangeres Lissa Meyvis blaast de liedjes nieuw, 
jong leven in. Een reflectie van de vrolijkheid, maar 
ook van de liefde en de ontroering die hem dreven. 
De voorstelling stond oktober 2016 in een laaiend 
enthousiast en ontroerd Carré en werd bedolven 
onder de lovende kritieken van pers en publiek.

 muziektheater.di 21 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
 € 14,50

Amsterdam Sinfonietta en 
de gebroeders Jussen 

Sinds hun platencontract bij Deutsche Grammo- 
phon vieren Lucas en Arthur Jussen succes na  
succes op alle continenten van de wereld.  
Vorig jaar verkochten de broers de Hemminkzaal 
uit met hun Schubert programma. Met Amsterdam 
Sinfonietta spelen Lucas en Arthur Jussen twee 
dubbelconcerten van Johann Sebastian Bach.  
Na de pauze slaan Amsterdam Sinfonietta en 
Slagwerk Den Haag de handen ineen voor één 
van grote meesterwerken van de twintigste eeuw: 
Muziek voor snaren, slagwerk en celesta. Het werk 
kreeg een miljoenenpubliek toen de excentrieke 
regisseur Stanley Kubrik het werk gebruikte in  
zijn griezelfilm The Shining. 

 klassiek.do 23 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 22,50

 theatercollege.ma 20 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 19,50 

Het opvoedcircus 
Stine Jensen en Frank Meester
In een sprankelende theatershow delen de filosofen Stine Jensen 
(gescheiden, één dochter van zes) en Frank Meester (getrouwd, twee 
tienerzonen) hun boeiende en vaak ook komische opvoedperikelen met 
u. Vol humor en zelfspot banen deze ervaringsdeskundigen zich een  
weg door het opvoeddoolhof, vastbesloten het juiste midden te vinden. 

 toneel.wo 22 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€ 22,50

De Huisbewaarder
Toneelschuur Producties
Regisseur Paul Knieriem, wiens Troje Trilogie in 2016 in Schouwburg 
Odeon te zien was, maakt dit seizoen bij Toneelschuur Producties de 
tragikomedie De Huisbewaarder van toneelschrijver Harold Pinter.  
Aston is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Als hij de zwerver Davies  
ontmoet, biedt hij hem een slaapplek aan. Maar wie is deze man?  
En wat is hij van plan? 

 kamermuziek.di 21 nov 
20.00 uur 

grote kerk vanaf
 € 25,50

Les Esprit Animaux 
Organisatie Oude Muziek 
Les Esprits Animaux waren tijdens het Internationaal Van Wassenaer 
Concours 2016 winnaar van de eerste prijs, de persjuryprijs, de jonge-
renjuryprijs én de tourneeprijs voor het Seizoen Oude Muziek. 
LEA speelt Telemanns zogenaamde Dresdense kwartetten. 
Uniek repertoire, dat eindelijk weer tot klinken komt. 
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Iedere eerste maandag van de maand één voorstelling 
voor de helft van de prijs!

sirene sale
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De aankomende jaren beweegt de Veenfabriek  
zich langs een aantal thema’s: Groei, Strijd, Kunst 
en Toekomst. Ophelia is een voorstelling in de 
beweging Kunst. De voorstelling is geïnspireerd 
op een van de beroemdste toneelstukken in de 
geschiedenis: de tragische liefdesgeschiedenis  
van Hamlet & Ophelia. De voorstelling vertelt over 
de beroemde actrice en muze Harriet Smithson,  
die heel Parijs gek maakte met haar vertolking van  
Ophelia, en de makers laten zich inspireren door 
haar meest obsessieve bewonderaar, Hector  
Berlioz. Dit is een verhaal over liefde. Dat is alles. 
Dus kom naar het theater en word krankzinnig: 
word verliefd op Ophelia.

Regie: Joeri Vos

 muziektheater.vr 24 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50 

 cabaret.vr 24 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€ 18,50 

Guido Weijers 
Oudejaarsconference 2017
De man van De Oudejaarsconference is terug! Guido Weijers neemt je, 
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 draai aan. Weijers fileert 2017 tot 90 
minuten vlijmscherpe humor.

 muziektheater.vr 24 nov 
21.00 uur 

hedon 
 

vanaf
€ 25,00 

Wende 
MENS
Voor MENS werkte Wende Snijders samen met gerenommeerde 
auteurs, zoals Dimitri Verhulst en Tom Lanoye. Ze ging in gesprek met 
zichzelf, de toekomst, de taal en de wereld waarin ze leeft. Het resultaat: 
een intieme, verassende en soms confronterende reis. 
“Haar kwetsbaarheid gaat prachtig samen met muziek en audio- 
visuele techniek van wereldniveau. Bij Wende is er geen ontkomen 
aan.” - Volkskrant 

 cabaret.za 25 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
 € 19,50

Jan Beuving
Raaklijn I reprise
Hij is de bètaman in de alfajungle van het theater. Wiskundige en winnaar 
van de Annie M.G. Schmidtprijs. Met Tom Dicke aan de vleugel neemt hij 
u mee in zijn wonderlijke logica.

”Zijn woordgebruik is enorm divers, zijn rijmwoorden fenomenaal 
en hij tovert fraaie werelden”. - Trouw

 muziek.zo 26 nov
diverse tijden

theater de spiegel  
koperen kees  

vanaf
€ 17,50

Theater van het lied 
Liedjes om te lachen en te luisteren
Theater van het Lied is hét podium voor muzikale kleinkunst. Initiatief- 
nemers Sander Dol en Annemiek van Bussel stellen voor elke editie een 
nieuw programma samen, vol liedjes die altijd in uw geheugen bewaard 
zijn gebleven of nieuw voor u zijn U wordt ontvangen in de gemoedelijke 
informele sfeer van theatercafé Koperen Kees.

n
o

vem
b

er

Ophelia
De Veenfabriek

Weet jij de weg naar 
Zwolse theaters? 
Voor maar €10 zit 
jij in de zaal!

Hé student! 
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DE VERLEIDERS: Stem Kwijt
George van Houts, Tom de Ket, Victor Löw e.a.

Vamos!
Nieuwe musicalcomedy met o.a. Lenette van Dongen! 

8786

De Verleiders zijn terug met een spetterende, gitzwarte komedie! De democratie werkt niet meer of  
heeft misschien nooit gewerkt. Maar wat dan? Moeten we naar andere vormen van politiek toe?  
Democratie 2.0, hoe ziet die eruit?

Alles achter je laten en vertrekken: wie heeft er niet ooit stiekem van gedroomd? VAMOS! is een  
musicalcomedy geïnspireerd op succesvolle tv-series als Het Roer Om en Ik Vertrek. Met o.a. Lenette  
van Dongen, Carolina Dijkhuizen, Cystine Carreon, Kraaijkamp jr. en Soy Kroon.

 toneel.di 28 + wo 29 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel 
   

vanaf
€ 22,50 

 musical.za 25 + zo 26 nov 
20.00 uur + 14.30 uur  

theater de spiegel 
   

vanaf
€ 24,00

n
o

vem
b

er



sn
eak p

eak

88 89

w
w

w
.z

w
o

ls
et

h
ea

te
rs

.n
l /

 0
90

0 
- 

14
35

  (
€0

,4
5 

/ 
m

in
uu

t)

De Mega Sint Show 2017 
Youtube-idool Party Piet Pablo, 
Sinterklaas en zijn vrienden

Na het grote succes van afgelopen jaar is De 
Mega Sint Show dit jaar terug in de Nederlandse 
en Vlaamse theaters met een spetterende nieuwe 
show! Beleef het feest met Sinterklaas en de 
razend populaire Youtube-idolen Love Piet, bekend 
van Pietenliefde, Meisjespiet en Party Piet Pablo, 
bekend van Zwarte Pieten Stijl en De Pieten  
Sinterklaas Move. Samen met de kinderen wordt 
het een groot spektakel in Schouwburg Odeon, 
ook voor de allerkleinsten en de ouders! Na afloop 
vindt er een meet & greet plaats in de foyer voor 
een mooie foto en een handtekening. 

 te gast.wo 29 nov 
div. tijden 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 15,00 

 cabaret.do 30 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50 

Ton Kas
KAKMAKER 
Ton Kas grapt voor de sterke maag. Na het overweldigende succes van 
Eerste Klootviool en JABROER komt de cabaretier nu naar het theater 
met het vervolg: KAKMAKER. Het voornemen van Ton Kas is hetzelfde 
als bij zijn eerste twee voorstellingen: u laten lachen tot u scheel ziet. 
Onder het motto: Ellende hebben we thuis al. 

 muziek.do 30 nov 
20.15 uur 

stadsgehoorzaal kampen 
grote zaal 

vanaf
€ 23,00 

NITS

Na de succesvolle samenwerking met het Scapino Ballet TING! in  
de Rotterdamse Ferrodome en de hartverwarmende clubtoer BRNO  
eind vorig jaar, zijn de NITS weer terug met een nieuwe reeks theater- 
concerten. ndt.nl

“If you see only one  
live performance this year…  
NDT is the one to see.” 
– THE NEW YORK TIMES
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niNDT in THEATER DE SPIEGEL

Side B: Adrift NDT 1 – 10 okt 2017
Sum Thoughts NDT 2 – 29 mrt 2018

advertentie
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Elke dinsdagavond kunnen de inwoners van Zwolle en omstreken bij  
Club Cele terecht voor een goede portie inspiratie, informatie en niet te  
vergeten voor bijzondere ontmoetingen met bezoekers, gasten en redactie. 
De programma’s worden gemaakt door het redactieteam dat samen zorgt 
voor prachtige en interessante programma’s. Onderwerpen worden  
gekozen vanwege hun urgentie, actualiteit, bijzonderheid of omdat we  
vinden dat het moet. Ook staan wij open voor samenwerking met partijen 
uit de stad!

Eefke Meijerink (moderator Stadscafé)
Eefke Meijerink is iedere tweede dinsdag van de maand moderator voor het stadscafé 
van Club Cele en het Zwols Architectuur Platform. Haar drijfveer: hoe maak je samen 
met Zwollenaren de stad?

Liesbeth Engelsman (redactie Stadscafé)
Dit is Liesbeth Engelsman en Overijssel is haar tuin. Meestal is zij bij de Stadscafés,  
elke tweede dinsdag van de maand. Je vindt haar sowieso via @Stadskracht

Boudewijn Koops (moderator Spoorcafé)
Dit is Boudewijn Koops. Naast zijn werk als theatermaker en acteur is hij werkzaam als 
moderator voor Club Cele. Op de derde woensdag van de maand bespreekt Boudewijn 
met de gasten tijdens ‘Het Spoorcafé’ de nieuwste ontwikkelingen in de Spoorzone.  
Het spannendste stukje Zwolle. 

Sandra de Lange (moderator VPRO Tegenlicht)
Iedereen heeft een verhaal. Voor mij draaien de Tegenlicht Meet Ups om het uitpakken 
van die verhalen bij publiek en gasten, zodat duidelijk wordt wat we met elkaar delen én 
hoe we elkaar aan kunnen vullen.

Wytze Visser moderator (na de zomer Café o2)
Vrijdenker. Merkmaker. Schilder. Tekenaar. Presentator. Uw moderator bij Club Cele. 
“Meningen hebben alleen waarde in de context van andere meningen. Tegengesteld. 
Aanvullend. Ondergravend. Stimulerend. Wie ze geeft, moet ze ook kunnen ontvangen.

Gooitske Zijlstra (programmeur Club Cele)
Dit is Gooitske Zijlstra. Zij houdt zich met alle programma’s bezig. Daarnaast is ze gek 
op steden en op Zwolle en kijkt graag naar de mogelijkheden van plekken en hoe die 
zich verhouden tot de mensen die daar bewegen. Bijzondere ontmoetingen die ontstaan 
bij Club Cele zijn van onschatbare waarde en daar dragen zowel het publiek, gasten en 
de medewerkers aan bij. 

Suzanne Borghart (medewerker Club Cele)
Suzanne is begonnen als stagiaire bij Club Cele en mag zichzelf nu medewerker 
noemen. Ze is gek op taal, duikt graag diep in de maatschappelijke onderwerpen die 
Club Cele programmeert en is regelmatig in Café Foyé te vinden voor een glaasje wijn 
na werktijd!

Sonja van der Sar (redactie Café O2)
Zij fietst sinds kort met liefde heel Zwolle rond voor boodschappen zonder (plastic) 
verpakking - lang leve ‘a zero waste home’ - en ze houdt van gesprekken vol inhoud. 
Daarom is Café O2 haar ‘place to be’. 

Sander Wageman (moderator Café O2):
Sander is een stadse man met kleine moestuin, houdt van een uitdaging.

Herman Reezigt (redactie Stadscafé)
Ik ben Herman Reezigt, stedenbouwkundige en voorzitter van het Zwolle Architectuur 
Podium. De stad boeit me iedere dag weer en samen met Club Cele organiseer ik 
stadscafé De Spontane Stad om het stedelijk leven in ons fraaie Zwolle een extra zetje 
te geven.

Nieuwsgierig geworden naar ons Club Cele platform? Of naar onze redactieleden? 
U kunt ze op de dinsdagavond ontmoeten in de Club Cele Foyé op de eerste etage  
van Schouwburg Odeon. 

- Elke eerste dinsdag Talk of The Town Zwolle 20.30 uur 
- Elke tweede dinsdag Stadscafé, verbinden en samenwerken in de Spontane stad Zwolle  
   ism ZAP 20.30 uur
- Elke derde dinsdag Café O2, over duurzaamheid en circulaire economie 20.30 uur 
- Elke vierde dinsdag VPRO Tegenlicht meet up 20.30 uur

Vind ons op:
www.clubcele.nl
www.facebook.com/clubcele
www.twitter.com/clubcele

Ons mailadres is: redactie@clubcele.nl



92 93

een dag uit het leven van een TheaterLAB-student

Voorstellingen die ‘af’ zijn komen uit de kelder en worden opgevoerd op een van de podia van Zwolse 
theaters, maar wat gebeurt er eigenlijk tot die tijd? Student Auke Jorrit deelt een pagina uit zijn dagboek! 

Mijn naam is Auke Jorrit Leistra. Ik ben 19 jaar oud en ik studeer artiest drama aan het Deltion College. 
Onze opleiding heeft sinds dit jaar het geluk dat we in het TheaterLAB onze lessen mogen volgen. 
Een plek waar wij met veel plezier leren en werken.

Een lesdag in het TheaterLAB begint vroeg. Om 8:30 beginnen we aan de eerste les: Beweging. 
We krijgen te horen dat we bezig gaan met de overgangsauditie.  
De opdracht? Een scene maken uit ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?’. Klassieker.

Na dit eerste uur en een pauze begint het tweede vak van de dag: Stem. Tijdens deze les zijn we 
bezig met zang. In groepjes oefenen we zelfgekozen nummers en worden we begeleid door onze docent. 
Met mijn groepje zing ik 'Never Gonna Give You Up' van Rick Astley. Zeker geen verkeerd nummer.

Voordat de derde les begint, komt onze docent aan fietsen die gelijk opmerkt dat het te mooi weer is 
om binnen bezig te zijn. Helemaal mee eens! En dus hebben we anderhalf uur lang improvisatieles op 
het veld naast Theater de Spiegel.  
Het onderwerp longform (improvisatietheater. Red) is voor de rest van de stad raar om te zien, 
maar voor ons dagelijkse kost.

Tot slot lopen we ook allemaal nog stage. We bespreken situaties die op onze stageplekken spelen, 
opdrachten voor het stageverslag en leuke nieuwtjes.

Na een mooie dag vol lessen stap ik op mijn fiets en ga ik met een voldaan gevoel weer op huis aan. 
Tot de volgende keer TheaterLAB, tot de volgende keer...

Auke.

9392

Zwolse theaters 
biedt een 
podium voor 
evenementen! 

Neem contact op met de afdeling 
Sales & Events voor meer informatie: 

      038 - 42 773 83
      evenementen@zwolsetheaters.nl
www.zwolsetheaters.nl/events

Een zakelijk congres, intiem diner, spetterend personeelsfeest, 
bruiloft, of een ander event in het theater? Dat kan! 
De afdeling Sales & Events van Zwolse theaters organiseert 
jaarlijks zo’n 200 bijeenkomsten, congressen en evenementen 
voor organisaties en instellingen. Samen met u geven wij identiteit 
aan uw event. Van groots idee tot het allerkleinste detail. 

Sinds september 2016 wordt het souterrain 
van Theater de Spiegel bevolkt door studenten 
van MBO Drama van het Deltion College, 
het TheaterLAB. 

De studenten hebben er alle ruimte om 
te leren, te werken, te repeteren en te
experimenteren. Want waar kun je uit 
eindelijk het vak het beste leren?  
Juist in het theater zelf! 

93
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De mannen achter de coulissen
Een Jan Willempje. Koperen Kees. Fond. Trekkenwand. Coulissen.  
Een greep uit een groot arsenaal van termen en voorwerpen die binnen de  
theatertechniek gebruikt worden. Een “ Jan Willempje” is bijvoorbeeld een  
rubber lusje met een haakje om kabels mee aan een trekroede te bevestigen. 
Er is ooit een gelijknamige stagiair geweest die op zoek moest naar dit  
rubberen lusje en hem niet kon vinden. Zijn naam is blijven hangen in de  
technische theaterwereld. Koperen Kees is het nulpunt van het theater en 
bevindt zich in het midden van toneel, precies achter de portaalbrug. En ja, 
het restaurant in Theater de Spiegel heet Koperen Kees! Voor onze technicus 
Valentijn van der Mieden inmiddels kinderspel. Hij werkt al jaren voor  
Zwolse theaters. In 2001 begon hij als technicus bij het Papenstraattheater, 
daar leerde hij de kneepjes van het vak kennen. Inmiddels zit hij al een paar 
jaar in de Ondernemingsraad en is hij al jaren in dienst bij Zwolse theaters. 
Voor Nick Dunsbergen (19) uit Meppel is het allemaal nog nieuw. Hij loopt 20 
weken stage bij Zwolse theaters vanuit zijn opleiding bij het Deltion College 
Podium en Evenemententechniek.
 

Wat is een trekkenwand, Valentijn? 
“De installatie waaraan decordelen of belichting in een theater wordt opgehangen heet een trekkeninstallatie. 
Trekkeninstallaties worden in het ideale geval mechanisch aangedreven. Vroeger had je een trekkenwand die 
met de hand werden aangedreven, maar deze zijn gelukkig vervangen,” glimlacht VaIentijn. “Voorheen trok je 
tijdens een voorstelling met 6 of 7 technici steeds de wanden omhoog of liet je ze zakken aan de achterkant 
van het podium. Een behoorlijke kluif! In Odeon is de wand in 2005 vervangen en toen Theater de Spiegel 
in 2006 klaar was, zat hier direct een automatische trekkenwand in. Wat ook een heel mooi staaltje techniek 
is bij Theater de Spiegel, is de perfecte akoestiek in de zaal. Alle zaalplafonddelen zijn verstelbaar in hoogte 
waardoor je een natuurlijke nagalm kunt creëren bij akoestische muziek. Bijvoorbeeld bij het Orkest van 
het Oosten is het geluid echt prachtig! Als je de plafonddelen naar beneden stelt is dit weer beter voor een 
spreker, cabaretier Theo Maassen bijvoorbeeld of een band. Je kunt hier mee spelen en dat maakt dat de 
Spiegel een zeer flexibele zaal is en overal voor geschikt is”. 

Wat vind je het leukst om te doen, als technicus, Nick?
“Het leukste om te doen vind ik om het licht te stellen. Je hangt de lampen op aan een grid of aan een trek-
ken. Daarna stel je de lampen af op scherpte, grootte van de bundel en de richting van de bundel. Met het 
licht kun je veel sfeer creëren op een podium en dat maakt of breekt een decor. Het is wel een lastige klus, 
want je moet namelijk goed luisteren en precies aanvoelen hoe het gezelschap het graag hebben wil”.
 
Hoe ziet een dag van een technicus bij Zwolse theaters eruit, Valentijn?
“Dat ligt er een beetje aan welk gezelschap ons theater bezoekt op die dag. Gaat het om een commercieel, 
professioneel gezelschap of een amateurgezelschap. Daar zit verschil in. Niet dat een amateurgezelschap 
niet professioneel is, in tegendeel, maar de wensen liggen anders. Bij een commercieel, professioneel  
gezelschap ligt er vaak al een lichtplan klaar en bij een amateurgezelschap ga je samen met de regisseur  
het lichtplan maken. Twee verschillende wensen dus. Naast het licht, zorg je ervoor dat het decor precies  
zo komt te staan zoals gewenst. Het geluid wordt precies zo ingesteld, dat het klopt met wat de regisseur 
van tevoren in gedachten heeft. Dat is direct de grootste uitdaging”. 

Wat doe je over een paar jaar, Nick?
“Volgend jaar ga ik verder met het vierde jaar en dan leer ik meer over productievoorbereiding en licht- 
plannen maken. Ik wil graag een professional op lichtgebied worden. Na school Daarna wil ik graag aan  
het werk bij Zwolse theaters of ergens anders. Het liefst als freelancer zodat ik ook nog andere klussen  
er naast kan doen. Dan kan ik namelijk ook festivals en buiten evenementen gaan doen. Die combinatie lijkt 
me erg leuk”.

Wat maakt dat jij je werk nu nog steeds leuk vindt, Valentijn?
“Geen dag is hetzelfde. Dat klinkt cliché, maar dat is wel zo. Elke voorstelling heeft zijn eigen wensen.  
En ik blijf het een eer vinden om voor gezelschappen hun voorstelling zo goed mogelijk voor te bereiden  
en te zorgen dat alles naar wens verloopt. En nog mooier is natuurlijk dat je na de voorstelling hoort dat  
onze gasten ervan genoten hebben”. 

Valentijn van der Mieden, technicus Zwolse theaters
Nick Dunsbergen, stagiair & student Deltion College opleiding Podium en Evenemententechniek 

9594

blik achter de schermen van Zwolse theaters: 
theatertechniek

Valentijn en Nick 

aan het woord



programma

decemberHet Zwanenmeer / ma 25 dec + di 26 dec / theater de spiegel
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Woezel en Pip 
Op zoek naar de Rommelpiet! 

Rommel de bommel, wat een gestommel! Wie zou 
dat toch zijn? Woezel & Pip zijn ook dit jaar weer 
in het theater te zien met een speciale Sinterklaas-
voorstelling. In deze bewerking van de familievoor-
stelling Op zoek naar de Sloddervos!, gaan Woezel 
& Pip samen met hun vriendjes Buurpoes, Molletje 
en hun ondeugende neefje Charlie op zoek naar 
de Rommelpiet! Voor de voorstelling mag je een 
schoentje zetten of je eigen schoentje knutselen 
en wie weet stopt Sinterklaas er wel wat leuks in. 
Er kan ook nog lekker geknuffeld worden met de 
levensgrote knuffels van Woezel & Pip. 

 jeugd & familie.  
 2+.

za 02 dec 
14.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50 

 muziek.vr 01 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€ 14,50 

Niels Geusebroek
Wildfire
Met Wildfire is Niels Geusebroek voor de tweede keer in zijn carrière 
te zien bij Zwolse theaters. Na het succes van Here Am I volgden een 
nieuw album, een nieuwe look en vanzelfsprekend ook een nieuwe 
theatertour. Tijdens deze tour, getiteld Wildfire, brengt hij een collectie 
van songs ten gehore, waarbij thema’s als liefde, vriendschap en emotie 
naar voren komen. 

 klassiek.vr 01 dec 
20.00 uur 

theater de spiegel  
  

vanaf
€ 28,00 

Toonkunstkoor Caecilia 
Messiah
Toonkunstkoor Caecilia zingt op 1 december 2017 de Messiah van  
Händel. Met medewerking van barokorkest Florilegium Musicum.  
Solisten zijn Katharine Dain (sopraan), Sara Klein Horsman (alt),  
Seil Kim (tenor), Berend Eijkhout (bas).

Van onderdeel naar 
complete 
truck...

www.scaniaproduction.nl

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

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

advertentie



w
w

w
.z

w
o

ls
et

h
ea

te
rs

.n
l /

 0
90

0 
- 

14
35

  (
€0

,4
5 

/ 
m

in
uu

t)

101

Het Nationale Theater 
The Nation 

Een zesdelige theaterthriller over een op hol  
geslagen samenleving. Wat is er gebeurd met  
de elfjarige Ismaël uit de Schilderswijk?  
Politieagenten, jihadisten, ondernemers, politici, 
journalisten, welzijnswerkers – iedereen bezit een 
stukje van de puzzel. In zes afleveringen en binnen 
vijf uur ziet u het verhaal van de zoektocht naar 
Ismaël. Met o.a. Anniek Pheifer en Mark Rietman. 

Regie: Eric de Vroedt

 toneel.za 02 dec + zo 03 dec 
18.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€ 25,00

100

Eric de Vroedt (concept, tekst regie): 
“Een ‘Netflix-
serie op toneel’: 
actueel, geestig 
en vol zenuw- 
slopende 
cliffhangers. 
The Nation is een 
droomproject.”

Binge theater! 
Karin Veraart (de Volkskrant) keek bij de repetities 
van The Nation en sprak er uitgebreid over met  
Eric de Vroedt. ‘Het begint met een steen door 
de ruit van een Haagse wijnbar, en dan gaat het 
razendsnel. Een 11-jarig moslimjongetje wordt 
vermist, we zien getergde rechercheurs, corrupte 
politici en een kapotte koffieautomaat als metafoor 
voor alles wat fout gaat: een gemeenschap op  
drift. Het Nationale Theater speelt The Nation,  
een theaterthrillerserie die het hart van de binge- 
kijker sneller doet kloppen, met Den Haag als de 
plek waar het allemaal gebeurt. De repetitie is  
krap tien minuten bezig of de energie spat al van  
de speelvloer en spannend is het ook.’

d
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Nieuwe familie 
Sanne Vogel, Muayad en Amir 

Dolf Jansen & Louise 
Korthals
Omdat we het waard zijn

Anderhalf jaar geleden ontmoette Sanne Vogel  
Muayad en ietsje later Amir. Beiden op de vlucht 
voor de oorlog in Syrië. Omdat ze maandenlang 
in een tentenkamp moesten wachten, logeerden 
ze soms weken bij haar. In de voorstelling Nieuwe 
Familie kijken ze terug op die tijd. Hoe het voor 
Muayad en Amir was om plotseling in een nieuw 
land te zijn. En hoe het voor Vogel was om twee 
Syrische jongens als logees op een luchtbed in 
haar woonkamer te hebben. Een documentaire- 
voorstelling over verschillen en overeenkomsten  
en het missen van iedereen die je kwijtraakt.

Voor de 26ste keer maakt Dolf Jansen een oude-
jaarsvoorstelling. En voor het eerst sinds 2007  
doet hij dat niet alleen, maar deze keer samen met 
Louise Korthals. Omdat we het waard zijn, klinkt 
het in koor. Omdat sommige jaren al vanaf januari 
trillen op hun grondvesten. Omdat u schreeuwde 
om verandering. Omdat vooruitgang een team-
sport is en vrouwen allang weten wat buitenspel 
betekent, maar mannen dát gewoon niet snappen. 
Omdat de vrouw altijd gelijk heeft, maar de waar-
heid desondanks in het midden ligt. Daarom twee 
natuurrampen voor de prijs van één: Louise en Dolf.

 toneel.

 cabaret.

wo 06 dec 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal  

vanaf
€ 25,00 

wo 06 dec 
20.00 uur 

theater de spiegel  
 

vanaf
€ 15,00 

De man van je leven
Porgy Franssen, Liz Snoyink en 
Susan Visser

Arthur Japin bewerkt zijn roman De man van je  
leven voor het theater. Na twintig gelukkige jaren 
met haar man Marius (Porgy Franssen) wordt Tilly 
(Liz Snoijink) ernstig ziek. Als zij hoort dat zij niet 
meer beter zal worden, gaat zij - buiten hem  
om - op zoek naar een vervangster voor zichzelf.  
Iris (Susan Visser) lijkt haar de ideale kandidaat.  
En inderdaad: Iris past zo perfect bij Marius dat  
hij haar - in het geheim - zelf al had gevonden.  
Hun affaire is zelfs nog maar net achter de rug. 
Wanneer Tilly de voormalige geliefden, niets- 
vermoedend, samenbrengt, verandert haar  
tragedie in een komedie van misverstanden. 

 toneel.zo 03 dec 
15.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50 

 kamermuziek.zo 03 dec 
11.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 19,50

Koffieconcert klassiek 
Camerata RCO
Camerata RCO is een uniek ensemble. De musici zijn allemaal leden 
van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Ondanks dat ze 
genieten van het spelen in het orkest, willen ze hun passie voor muziek 
ook uitbreiden door het samen spelen in een klein ensemble. Niet alleen 
is het repertoire verschillend, de muziek is en voelt ook persoonlijker en 
intiemer. 
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Iedere eerste maandag van de maand één voorstelling 
voor de helft van de prijs!

sirene sale
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Ifigeneia Koningskind
NT Jong

Orkest van het Oosten 
Liszt en Tawfiq 

Een moderne toneelklassieker van Pauline Mol, 
geïnspireerd op Ifigeneia in Aulis van Euripides.  
Het oorspronkelijke verhaal door de ogen van  
een kind. De schrijfster schetst met humor en  
mededogen de verwarring van ouders en kinderen.  
Ifigeneia denkt dat zij de oorzaak is van de ruzies 
tussen haar ouders en probeert het allemaal  
weer goed te maken. Maar sommige dingen  
zijn niet goed te maken. Ook niet door ouders.  
De voorstelling vertelt het ontroerende en  
meeslepende verhaal over een moedig meisje  
dat een onmogelijke beslissing moet nemen aan 
de vooravond van een oorlog. Over de liefde van 
ouders. Over de onmetelijke loyaliteit van een kind. 

Deze avond presenteert Orkest van het Oosten 
een groots programma met het indrukwekkende 
muzikale statement van de jonge, getalenteerde 
Koerdisch-Nederlandse componist Hawar Tawfiq 
met een groot symfonieorkest. Franz Liszts Faust 
Symfonie heeft een happy end: de zuivere liefde 
overwint al het kwade. Maar niet zo maar: in ruim 
een uur schildert Liszt met grootse orkestrale 
gebaren Fausts gevecht met de duivel. Ook de 
Koerdisch-Nederlandse componist Hawar Tawfiq 
maakt een indrukwekkend muzikaal statement  
met zijn groot bezette orkestwerk Unificazione 
(Eenwording). Hierin komen westerse muzikale 
wegen en Koerdische klanken samen. Een groots 
programma waarvoor het Orkest van het Oosten  
en Het Gelders Orkest hun krachten bundelen. 

Dirigent: Ed Spanjaard

 jeugd & familie.
 8+.

 klassiek.

vr 08 dec 
19.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€ 12,50 

do 07 dec 
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 15,00 

 cabaret.vr 08 dec 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50 

Harteveld
De Sneeuwengel
Cabaretier en zanger Marcel Harteveld (1984) droomt er zijn hele leven 
al van om ooit een echte Engel te ontmoeten. Om zijn Engel uit de tent  
te lokken, organiseert hij dit jaar het grootste, mooiste kerstfeest! 

”Een verademing in de nieuwe generatie cabaretiers.” 
- Trouw 

 muziek.za 09 dec 
20.00 uur  

theater de spiegel 
 

vanaf
€ 20,00

Thomas orkest
Symphonic Rock
Na het succes van Legends of Soul (2016) vervolgt het Zwolse Thomas 
Orkest haar reeks theaterconcerten met Symphonic Rock. Zoals u  
van dit gezelschap mag verwachten uitgevoerd door 50 gedreven  
muzikanten en een keur aan topsolisten, waaronder Dilana Smith.  
Muziek van Queen, Pink Floyd, Genesis en andere klassiekers in  
1 wervelende concertavond!

 jeugd & familie.
 4+.

zo 10 dec 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 12,00 

Trui
Feikes Huis 
Twee spelers, onbegrensde fantasie en een paar kledingstukken zijn 
de ingrediënten van Trui. Samen veranderen zij een hele normale trui in 
spannende figuren, zoals bijvoorbeeld een viervoetig monster. 

“Trui van regisseur Sanne Zweije is een fysieke jeugdvoorstelling 
die niet alleen de fantasie prikkelt, maar deze vooral viert.” 

- Theaterkrant
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Kijk eens wat vaker in de Spiegel! 
Voor maar €10 zit jij in de zaal!

Hé student! 
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MAM 
Adelheid Roosen

Dutch Swing College Band 
A Happy Dixie Christmas

In de intieme documentaire Mam portretteert 
theatermaker Adelheid Roosen haar moeder, die 
de ziekte van Alzheimer heeft. Niet door uit te gaan 
van zichzelf, maar door met haar moeder mee te 
bewegen met de reis die ze aflegt, ontdekt zij wie 
haar moeder nu aan het worden is. 
We bekijken samen de film, waarna Adelheid in 
gesprek gaat met u, het publiek, en al uw vragen 
beantwoordt. Een gesprek over Alzheimer, over 
mantelzorg, over emoties. Over boosheid en  
acceptatie, over het ontmoeten van de ander.  
Over liefhebben.

“It’s Christmas Time In New Orleans!” De Dutch 
Swing College Band, Nederlands toonaangevende 
en bekendste jazzorkest, brengt een avondvullend 
sfeervol kerstprogramma en blaast klassiekers als 
Jingle Bells, Let It Snow, Winter Wonderland en 
Rudolph The Red Nosed Reindeer nieuw leven in 
met haar swingende, traditionele jazzinterpretaties. 
De Amerikaanse zangeres Marjorie Barnes voegt 
een extra dimensie toe aan het optreden: met haar 
eigenzinnige aanpak en fantastische timing staat 
zij samen met de band garant voor een middag vol 
muzikaal vuurwerk!

“Een schitterend vuurwerk van Swing” 
- Jazz Tage Lenk

 theatercollege.

 muziek.

ma 11 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€ 19,50

zo 10 dec 
16.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 14,50

Wat deed het leven in de benauwde omgeving van haar onderduikadres met een opgroeiend meisje? 
Een voorstelling voor jong en oud over een bijzonder meisje en de mensen om haar heen.

Regie: Johan Doesburg

Het Achterhuis 
Een nieuwe bewerking van het dagboek van Anne Frank

 toneel.di 12 dec 
19.30 uur 

theater de spiegel 
   

vanaf
€ 19,50 

d
ecem

b
er



108 109

w
w

w
.z

w
o

ls
et

h
ea

te
rs

.n
l /

 0
90

0 
- 

14
35

  (
€0

,4
5 

/ 
m

in
uu

t)

Caro Emerald & 
Metropole Orkest 

ju
n

i

3JS
Acoustic Christmas 

Denk je aan een orkest, dan denk je aan klassiek, 
maar dat speelt het Metropole Orkest niet. Wel 
jazz, pop, soul, funk, cabaret, musicals, filmmuziek 
en wereldmuziek. Het orkest deelde het podium 
met grootheden als Ella Fitzgerald en Bono. Na een 
eerdere samenwerking in 2013 komen in december 
Caro Emarald en het orkest opnieuw samen voor 
vijf swingende concerten. Een moderne ode aan 
de retro met een mix van orkestrale jazz, ballroom, 
latin en aanstekelijke melodieën. Uiteraard zullen 
de nieuwe tracks van de net uitgekomen Emerald 
Island EP gespeeld worden. Daarnaast zullen ook 
de bekende hits van Caro Emerald voorbij komen. 
Ze zullen extra vol klinken uitgevoerd door het 
50-koppig Metropole Orkest: het meest dansbare 
orkest van Nederland.

De 3JS bestaan dit jaar tien jaar. Dat viert de  
Volendamse band met een speciaal jubileum- 
concert in AFAS Live. Maar dat niet alleen,  
ze komen ook naar Zwolle! Speciaal voor een 
kerstmoment. Vier jaar geleden gaven de 3JS de 
fans al een voorproefje van hun visie op een echt 
intiem kerstconcert. Geen toeters en bellen, geen 
Mariah Carey, maar een kleine akoestische band, 
een sfeervol theaterpodium en het traditionele 
kerstrepertoire van o.a. Frank Sinatra, Dean Martin,  
Elvis Presley en The Cats. De voorliefde voor  
klassieke melodieën en de excellente zang- en  
gitaartechniek van de drie troubadours uit  
Volendam komen hier meer dan ooit tot hun recht.

 muziek.

 muziek.

di 19 dec 
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 27,00

zo 17 dec 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 14,50

 cabaret.wo 13 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 14,50

Freek de Jonge 
Koffers
Nog eenmaal mag de legendarische disc jockey/presentator Dries 
Draaisma zijn kunsten vertonen in een show die ruim 40 jaar onder de 
titel Koffers de ether in ging. Koffers was lange tijd razend populair bij  
de luisteraars door zijn unieke variatie van populaire plaatjes en praatjes. 
Actuele interviews en ooggetuige-verslagen en vertaalde hits van alle 
tijden.

 show.vr 15 dec  
20.00 uur 

theater de spiegel  
  

vanaf
€ 29,50

Chippendales 
Best.Night.Ever Tour 2017
Ze zijn terug in Zwolle! De enige echte Chippendales keren terug om u 
een topavond te geven. Hun nieuwe show Best. Night. Ever. staat garant 
voor een avond vol onweerstaanbare verleiding met maar één doel:  
het plezier van het vrouwelijk publiek. Ontdek zelf waarom..

 muziek.za 16 + zo 17 dec 
diverse tijden

theater de spiegel  
  

kaartverkoop 
extern

Kerstzang in Dickenssfeer
Volkskerstsamenzang
Samen kerstliederen zingen! U wordt verwelkomd door de koorleden  
in speciale kledij. Een groot projectkoor onder leiding van dirigent Jenny 
van Ark. Dit jaar voor het eerst drie uitvoeringen in Theater de Spiegel. 
Dit is al de elfde editie van de inmiddels zo succesvolle Volkskerst- 
samenzang! Kaartverkoop via: www.zingenonderdepeperbus.nl

 jeugd & familie.
 3+.

zo 17 dec 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€ 10,00 

Lejo Kerstshow 3+
Leo Petersen
Lejo, het beroemde vingerpoppetje uit Sesamstraat, komt dit jaar met 
een heuse kerstshow naar het theater. Hij neemt al zijn vrienden mee.  
Ze versieren een boom, zingen kerstliedjes en luiden de jingle-bells.  
Dit alles wordt gespeeld door de twee handen van Leo Petersen,  
met hulp van een koffer vol houten ogen. Een vrolijke kerstvoorstelling 
voor het héle gezin. Met workshop na afloop!
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Shailesh Bahoran is een veelzijdige breakdancer 
en choreograaf die zich onderscheidt door zijn 
fenomenale techniek, originaliteit en expressiviteit. 
Hij heeft stevige roots in de hiphop cultuur, maar  
is niet bang om out-of-the-box te werken.

In Aghori laat Shailesh zien hoe totale devotie 
eruitziet. De belangrijkste inspiratie hiervoor zijn 
de ‘Aghori’ goeroes in India die door jarenlange 
meditatie en training verlichting hopen te bereiken. 
In een eindeloze fysieke en mentale training  
banen zij zich een weg langs talloze zonden, verlok- 
kingen en emoties, om uiteindelijk alles van zich 
af te schudden. Want alleen dan kun je de wereld 
ervaren zoals hij echt is. 

 dans.di 19 dec 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal  

vanaf
€ 17,50 

Weihnachtsoratorium
Nederlandse Bachvereniging

Bachs Weihnachtsoratorium is ultieme kerst- 
muziek. Meteen al bij de eerste noten voelt u:  
het is feest! Het hele kerstverhaal komt voorbij:  
de engelen, het onschuldige kindje in de stal en  
de herders. Met - zoals altijd bij Bach - muziek die 
elk woord kleur en sfeer geeft. De ene muzikale 
dans volgt het andere zwierige menuet op.  
De slotnoten zijn bijna even groots als het begin: 
een vierstemmig fuga en een heerlijk trompet- 
ondersteund slotkoraal. Weihnachten!

 klassiek.do 21 dec 
19.30 uur 

grote kerk vanaf
€ 25,00

Kenners zijn het erover eens: My Fair Lady is één van de beste musicals ooit gemaakt. Een grootse  
meeslepende productie met overrompelende kostuums. Lukt het de excentrieke professor om het  
bloemenmeisje om te toveren tot een My fair lady? Op pagina 62 leest u er meer over.

My Fair Lady
De musical

 musical.vr 22 dec - zo 24 dec 
div. tijden 

theater de spiegel  
  

vanaf
€ 29,50
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Shailesh Bahoran
Aghori 
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 muziek.vr 22 dec 
20.00 uur 

grote kerk
 

vanaf
€ 35,00 

Trijntje Oosterhuis
Kerstspecial
Koud. Sneeuw. Open haard. Gezelligheid. Kerst. Deze avond is een 
muzikale ontdekkingsreis langs de mooiste Nederlandstalige liedjes.  
Speciaal voor deze tour heeft Trijntje zich door bevriende artiesten,  
muzikanten, tekstdichters en muziekkenners laten inspireren om de 
mooiste Nederlandstalige liedjes te (her)ontdekken en tot een prachtig 
avondvullend kerstprogramma te komen.

Liefhebbers wisten het al: in 1885 veranderde de balletwereld. Dat jaar werd namelijk Het Zwanenmeer 
opgevoerd van het befaamde trio choreografen Pepita en Ivanov en componist Tjaikovski. ‘Ballet wordt  
nooit meer hetzelfde’, zuchtten toeschouwers die avond.

Het Zwanenmeer 
Charkov Staats Ballet Theater met groot orkest

 dans.ma 25 dec + di 26 dec  
div. tijden 

theater de spiegel 
   

vanaf
€ 29,50

d
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Holden is een 16-jarige jongen die van school is gestuurd. Hij woont in een internaat waar hij wegens 
wanprestatie vanaf is geschopt. Hij beseft dat het op dat moment kerst is. Een muziektheatervoorstelling 
geïnspireerd op de jongerenverzetsroman “De vanger in het koren”. Een coming of age drama dat kinderen 
behoedt voor het volwassen worden. Gespeeld door 45 jonge acteurs van 10 tot 26 jaar uit Overijssel.

The Young Ones speelt: White Rabbit
Een ontluisterend kerstverhaal 

 toneel.za 23 dec - zo 07 jan 
div. tijden 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€ 15,00
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 jeugd & familie.
 6+.

di 26 + wo 27 dec 
div. tijden 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€ 12,00 

IJspaleis
Plan D
IJspaleis is een opzwepende dansvoorstelling met sprookjesachtige 
animaties en live muziek, waarin vijf dansers een uitdagende pool- 
expeditie maken door een bevroren universum. Wat is er mooier dan  
de kleurrijke magie van een wereld waarin alles van ijs is? IJs om over  
te glijden, van te smullen of levensgrote sculpturen van te maken.

In de Eindejaars Songference 2017 blikken The Originals muzikaal terug op het afgelopen jaar.  
De band zet de meest opvallende gebeurtenissen ter plekke om in muziek. Natuurlijk komen uw  
persoonlijke hoogtepunten ook voorbij! 

The Originals
Eindejaars Songference 2017

 muziek.za 30 dec
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal   

vanaf
€ 14,50 

 jeugd & familie.
 5+.

do 28 dec 
15.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 12,50 

Toms Magische Speelgoedwinkel 
De Winterse Familiemusical
De makers van Arthur en de strijd om Camelot zijn terug met een gloed-
nieuw winters musicalavontuur vol magie, humor en fantastische muziek. 
In een prachtige speelgoedwinkel woont, zonder dat iemand het weet, 
de weesjongen Tom. Elke avond als de klanten weg zijn en de eigenaar 
de lichten dooft komt Tom uit zijn schuilplaats en ziet de winkel tot leven 
komen. Met o.a. Bartho Braat.

Ouderwets Gezellig 

Al 3 jaar op rij zijn de heren Dol en Kroegman  
met hun Ouderwetse Gezellige avond uitverkocht. 
Olliebollen, appelflappen, gevulde eitjes en augurk 
in boterhamworst. Muziek, terugblik op 2017 en  
bijzondere gasten zijn steevast thema’s van een 
echte Ouderwetse Gezellige avond. Hoe is het 
Amerika en Europa vergaan eind 2017, hoe heeft 
Max Verstappen gescoord, welke restaurants  
hebben een tweede of derde ster? De uitkomst  
van de verkiezingen, de komende stedelijke 
verkiezingen en nog heel veel meer in een mooie 
muzikale terugblik. Humor, zotheid en vooral een 
avond die spettert, knalt, maar bovenal ‘gewoon 
gezellig’ is voor jong en oud.

Kaartprijs is incl. drankjes, hapjes en oliebol-
len. Voor aanvang van de show lekker genieten van 
een Ouderwets Gezellig Menu? Voor €27,50 p.p 
een mooi 3 gangen diner samengesteld door onze 
chef kok!

 special.vr 29 dec 
20.15 uur  

theater de spiegel  
stentor foyer  

vanaf
€ 20,00 
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Stan Fritschy schuift graag aan in Café Foyé

Aan een tafel in Café Foyé zit een lange, gracieuze 
man. Het is verhalenverteller en duurzaamheids- 
ondernemer Stan Fritschy. Hij werkt graag in  
Café Foyé. Elke woensdagochtend houdt hij daar 
zijn “Duurzaamheidstafel”. Een platform, in samen-
werking met Club Cele*, waar zelfstandig onder-
nemers, bewoners, bedrijven en anderen die bezig 
zijn met duurzaamheidsvraagstukken elkaar kunnen 
ontmoeten, helpen en met elkaar kunnen discus- 
siëren. Van 10.00 uur tot 13.00 uur is Stan Fritschy 
een luisterend oor voor iedereen die graag wat wil 
weten over duurzaamheid en alle aspecten die daar 
bij horen. 

Ik vraag hem waarom hij Café Foyé zo prettig vindt. 
“Het is een prachtige, openbare plek voor Zwolle-
naren. Het is laagdrempelig, iedereen is welkom  
en daardoor kan je ook gemakkelijk aanschuiven 
en nieuwe mensen ontmoeten. Er heerst een 
gemoedelijke sfeer, het personeel is prettig en 
weet precies hoe het werkt. Je wordt bijvoorbeeld 
heerlijk met rust gelaten, als je dat wilt. Bovendien 
is het een inspirerende plek, waar je ook nog eens 

lekker biologisch en duurzaam kunt eten! Wat wil 
een mens nog meer?“, aldus Stan Fritschy.

Salsa lessen van Marcel Stomp
Als ik iets verder naar rechts kijk, ontmoeten mijn 
ogen die van Marcel Stomp. Er verschijnt een 
glimlach op mijn gezicht, want ik kijk recht in het 
vriendelijke gezicht van de Salsaman van Zwolle. 
Ook Marcel is een graag geziene gast in Café 
Foyé. Vanochtend zag ik hem dansen met ouderen.  
Uit de speakers kwam heerlijk opzwepende Salsa-
muziek en er werd flink met de heupen geschud. 
Marcel legt aan de deelnemers al dansend de  
pasjes uit. “Eén, twee, drie, vier en rechts en 
links” en zo gaat het door. Lachende gezichten en 
opperste concentratie. Heerlijk om te zien dat deze 
mensen hier zo blij van worden. “Ik krijg hier zelf 
heel veel energie van”, zegt de 81-jarige Stomp. 
Elke maandagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 
uur geeft hij Salsalessen aan ouderen. Iedereen  
die het leuk vindt kan mee doen. 

Ik vraag aan hem waarom hij kiest voor Café Foyé, 
voor de salsa les, en niet voor een danszaal?  
“Café Foyé voelt als thuiskomen”, zegt hij.  

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

    @CafeFoye

    facebook.com/cafefoye

Café Foyé is een onder- 
scheidende, 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. 
Elke week bieden we een  
verrassend menu aan bij Café 
Foyé zodat u vlak voor een  
voorstelling nog even gezellig 
een hapje kunt eten.  
Benieuwd naar onze kaart? 
Kijk dan op: www.cafefoye.nl 

Café Foyé, 
daar kom je thuis!

column

Over Marcel Stomp
Marcel Stomp geeft al jaren lang Salsa- 
dansen in Zwolle. Het begon ooit in 1988  
met Afrikaanse dans en dit werd later Salsa 
dansen Hij richtte in 1992 de Stichting  
Bamoulé op en stapte daar na 5 jaar uit.  
Hij is altijd van salsa dansen blijven houden 
en bleef les geven. Via via kwam hij bij  
Zwolse theaters en Café Foyé terecht.  
En nu geeft hij hier zijn Salsa lessen.

*Club Cele is een dynamisch platform voor  
culturele verdieping en publieke programma’s  
met een maatschappelijke context. Elke week  
bespreken zij een ander interessant onderwerp. 
Club Cele prikkelt en inspireert. Het is een plek  
om kennis op te doen maar ook om te ontmoeten. 

Column: Muriel Huijbrechts, medewerker Zwolse theaters

Over Stan Fritschy
Stan Fritschy, is dé verhalenman van Zwolle 
en duurzaamheidsondernemer. Hij geeft 
cursussen om op een verrassende wijze zelf 
verhalen door te geven en schrijft verhalen  
op maat. Voor u of voor bedrijven. Kijk voor 
meer info op www.deverhalenman.nl

“Er zit een ziel in. Dat hebben ze goed voor elkaar 
gekregen. Er heerst een goede sfeer en geborgen-
heid. De verlichting klopt, de kleuren kloppen, alles 
klopt. Het is een fijne plek om contact te maken 
of even tot je zelf te komen. Na de salsalessen 
bijvoorbeeld of na een film of documentaire waar je 
even stil van bent geworden of na een voorstelling 
die je geraakt heeft of meer inzicht heeft gegeven. 
Er is altijd iemand waarmee je even kunt praten als 
je wilt. En bovendien kun je er lekker eten!“. 

Ik kijk om me heen en zie tevreden mensen. De één 
zit aan zijn laptop te werken, de ander zit lekker 
koffie te drinken met een vriendin en weer anderen 
zijn druk met elkaar in overleg. Mijn collega komt 
naar me toe en kijkt me vragend aan. “Lekker kopje 
thee?”, vraagt ze en ik zeg geen nee, want ook ik 
voel me thuis in Café Foyé. 
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Als kloppend cultuurhart van de stad verbindt Zwolse  
theaters mensen. Naast de prachtige, hilarische en ontroerende 
voorstellingen die u kunt bezoeken, bieden we een plek waar 
mensen elkaar graag ontmoeten. Voor theater, muziek, het  
café en daarmee de gezelligheid. Voor een debat, workshop  
of college.

Een groep 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. 

€ 35,-
Voor €35,- per theaterseizoen 
(€50, - 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 allereerste kaarten bestellen. (max. 4 per voorstelling);

• bent als allereerste op de hoogte van bijgeboekte  
voorstellingen;

• ontvangt de programmagidsen bij u thuis;
• ontvangt een uitnodiging voor het bijwonen van  

een bijzondere voorstelling

€ 75,- 
Er zijn verschillende keuzes mogelijk. U kunt ook Vriend  
worden voor € 75 per jaar. Dan ontvangt u tevens een  
abonnement op het theatermagazine Scenes, u wordt  
uitgenodigd voor een rondleiding achter de schermen en in  
de voorverkoop periode verwelkomen we u graag voor de 
‘Sneak Preview’. Een avond speciaal voor de relaties van  
Zwolse theaters, waar de programmeur u meer verteld  
over het nieuwe seizoen! 

ik,
maria

ben 
vriend

TM: 

56157

119

vrienden van

zwolse theaters

De Marathon / do 02 + vr 03 nov

Wilt u Vriend worden van Zwolse theaters? Dat kan! 
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.



programma

januariDe Parelvissers - Charkov Staats Opera Theater / vr 19 jan / theater de spiegel
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Kort Langs de Klungels 
3Koteboebo

Nieuwjaarsconcert Orkest 
van het Oosten

Typhoon & Amsterdam 
Sinfonietta 
Breder dan klassiek

Prentenboekjesfestival 
Feest in de stad

Je trapt flink door, ‘t is glad, je voorwiel schiet weg 
en krijgt net op tijd weer grip! Je dacht al onderaan 
de trap te zijn, maar er kwam nog een treetje.  
Van die momenten dat je denkt: “Oef, dat ging mij 
kort langs de klungels!” Bij 3Koteboebo piekt het 
de ganse avond. Adrenaline tekort. Humor van een 
laag tot een beduidend hoger soort. Tja, en waar 
gaat het over? Tot nu toe waren er maar weinig 
mensen die een avondje 3Koteboebo konden 
navertellen. De meesten hebben het overigens 
overleefd. Al ging het hun wel “Kort langs..!”

Enrico Delamboye zal deze avond als dirigent 
optreden voor het Orkest van het Oosten.  
Sinds 2000 is hij professioneel dirigent bij voor-
namelijk Duitse orkesten en operahuizen. Hij zal 
samen met u een levenslustige muzikale start van 
het nieuwe jaar maken. Natuurlijk met het opti-
mistische geluid van de Weense wals en andere 
Strauss-juweeltjes, maar dit jaar gemengd met een 
flinke dosis zuidelijke passie. Prikkelende polka’s, 
temperamentvolle tango’s, smeltende serenades  
en wervelende walsen wisselen elkaar af.

Ieder jaar maakt Amsterdam Sinfonietta een  
tournee onder de noemer Breder dan klassiek. 
Afgelopen seizoen speelden zij met Rufus  
Wainwright en het jaar ervoor met niemand minder 
dan Wende. Deze keer gaat het strijkorkest een 
spannende samenwerking aan met Typhoon: 
gelauwerd Zwols rapper van Surinaamse afkomst, 
geliefd door een groot publiek om zijn betrokken 
teksten en zijn overtuigende podium presentatie. 
Welke kant het op zal gaan blijft nog een grote 
verrassing maar dat het memorabel zal worden  
is duidelijk. Met de Belgische jazz pianist Jef Neve  
als special guest, de liedjes van Typhoon en de 
prachtige strijkarrangementen van Amsterdam  
Sinfonietta wordt het een avond om naar uit  
te kijken.

Het blijft heerlijk, een theater binnen te stappen, 
waarvan de foyer is veranderd in een vrolijke 
Prentenboekenstad vol bekende figuren uit de vele 
prachtige prentenboeken die ons land rijk is.  
Dit seizoen wordt het ook weer een gezellig en  
bruisend feest in de Prentenboekenstad! Voor en 
na de voorstellingen kunnen de kinderen uitgebreid 
spelen in de creatieve Prentenboekenstad in de 
foyer van het theater. Het Prentenboekjesfestival 
kent een compact programma voor zowel peuters 
als kleuters dat één organisch geheel vormt.  
Simon speelt Het Muizenhuis, gebaseerd op  
de boeken van Karina Schaapman. Actrice en 
zangeres Femke Hermans neemt de kinderen  
mee in het verhaal van nijntje die een dagje  
gaat fietsen. 

 cabaret. klassiek.

 klassiek. jeugd & familie.

vr 05 jan 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 18,00

do 04 jan 
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 15,00 

vr 05 jan 
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 29,50 

wo 03 jan
div. tijden  

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 10,00 
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From Sammy with love 
Hitmusical met Stanley 
Burleson en Freek Bartels 

From Sammy With Love vertelt het verhaal van de 
topentertainer Sammy Davis Jr. door de ogen van 
multitalenten Stanley Burleson en Freek Bartels. 
Beide kruipen beurtelings in de huid van Davis  
wereldberoemd door zijn nummer ‘Mr. Bojangles’. 
U wordt meegenomen naar de Verenigde Staten 
van de jaren ‘60, waar het leven en de carrière  
van de entertainmentlegende zich kenmerkte  
door roem en succes, maar ook door eenzaamheid 
en isolement. Davis gebruikte zijn status als top- 
entertainer om de rechten van Afro-Amerikanen  
te verbeteren. Een swingende show met een  
ontroerend verhaal over liefde, racisme en passie. 

 musical.za 06 jan 
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 19,50 

 kamermuziek.

 jeugd & familie.
 6+.

 cabaret.

wo 10 jan 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 12,50 

zo 07 jan 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
€ 12,50 

do 11 jan 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 19,50 

Severin von Eckardstein
Werken van Schumann, Beethoven, 
Liszt en Wagner

De familie van Nielie familiefeuilleton
Kwatta en Nationaal Jeugd Orkest

Henry van Loon
Sleutelmoment

Severin von Eckardstein is één van de belangrijkste pianisten van  
onze tijd. Hij won vele prijzen waaronder die van de Koningin Elisabeth 
wedstrijd in 2003. Sindsdien is hij niet meer weg te denken van de  
internationale en nationale podia. Zijn sublieme techniek en gevoel  
voor poëzie houden u als luisteraar van begin tot eind in de ban.

In de Familie van Nielie is alles mogelijk. Maar wat als er iets misgaat? 
Als dochter Pam verdwijnt en er tussen alle avonturen soms iets ouds en 
verdrietigs oppiept? Dan barst de Familie van Nielie van liefde soms bijna 
uit elkaar. Dit is een spannend familie-avontuur bomvol liedjes, live muziek 
en poppen, in een wereld vol bouwstenen.

Het kan snel gaan. Het ene moment zit u nog in uw schuur aan een 
bromfiets te sleutelen, het andere moment wordt u opperhoofd van  
een indianenstam. En ondertussen speelt u de hoofdrol in een musical. 
Het zou zomaar kunnen. Althans in het universum van Henry van Loon. 
En in zijn voorstelling Sleutelmoment zou het wel eens allemaal  
tegelijkertijd kunnen gebeuren.

 muziek.

 muziek.

wo 10 jan  
20.00 uur 

theater de spiegel  
  

vanaf
€ 21,00 

zo 07 jan 
15.00 uur  

theater de spiegel  
  

vanaf 
€ 17,50 

OG3NE 
Three times a lady | reprise

Lions Nieuwjaarsconcert
Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van  
de drie Zwolsche Lionsclubs

OG3NE weer terug in Zwolle! Zij wonnen in 2014 als eerste groep ter 
wereld ‘The Voice’. Sinds hun deelname aan de populaire show schrijven 
de muzikale zussen hit na hit op hun naam. Na een uitverkochte theater-
tournee in 16/17 is OG3NE in 17/18 terug met de succestournee van 
Three Times A Lady!

Swingend met elkaar het nieuwe jaar in! Het concert van dit jaar is voor 
jong en oud. Esther Groenenberg verzorgt een vrolijk programma waarbij 
bekende Zwolsche artiesten (Oud) samen met nieuw Zwolsch talent 
(Nieuw) garant staan voor een geweldige middag voor alle leeftijden.
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Iedere eerste maandag van de maand één voorstelling 
voor de helft van de prijs!

sirene sale
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 dans.vr 12 jan  
20.00 uur 

theater de spiegel  
  

vanaf
€ 25,00 

In dansvoorstelling Tabula Rasa probeert choreograaf en theatermaker 
Isabelle Beernaert de gewoontes met veel geweld te kenteren, om 
schoon schip te maken, de vrijheid op te zoeken en te voorkomen dat 
we klein blijven. Een samenspel van wederom verschillende muziekstijlen 
en pure dans, met muziek van o.a. Muse, Armand Amar, Max Richter en 
Damien Rice.

 muziek.vr 12 jan 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal  

vanaf
€ 25,00 

Nederpop All Stars | Sta concert 
Henk Temming, Erik Mesie e.a.
Genieten van pop in je moerstaal: een feest der herkenning! O.a. Erik 
Mesie (Toontje Lager), Henk Temming (Het Goede Doel) en Marco 
Hoogland. De jaren ’80 herkent u nog van de bezuinigingen, yuppies, 
walkman en ‘de bom’. Ook zijn het de hoogtijdagen van de Nederlands-
talige popmuziek. Doe Maar, Toontje Lager en Het Goede Doel zijn 
populairder dan ooit...

Verkopen is een vak. Want als de klant nee zegt, begint de verkoop pas écht. Als je dat niet begrijpt heb  
je helemaal niks te zoeken in makelaarskantoor Vastgoed B.V. De verfilming uit 1992 is inmiddels een  
klassieker. Volgens sommigen een must-see voor alle verkopers, volgens anderen een geraffineerde  
schets van de uitwassen van het kapitalisme. Maar iedereen is het er over eens dat het vooral een  
geweldige acteursstuk is. En dat zit met deze topcast met o.a. Huub Stapel, Jörgen Raymann, Frederik 
Brom, Daniël Cornelissen, Jelle de Jong, Anton de Bies e.a. wel goed.

Vastgoed B.V. 
met Huub Stapel e.a. 

 toneel.za 13 jan + di 16 jan 
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 25,00 
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Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

De Jong & Laan.
Ondernemende accountants.

advertentie

Isabelle Beernaert
Tabula Rasa
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 muziek.zo 14 jan 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 19,50 

Esther Groenenberg 
Carole King Tribute 
Zangeres Esther Groenenberg brengt vanavond een ode aan haar grote 
idool Carole King, bekend van hits als A Natural Woman en You’ve Got 
A Friend. Kings grote meesterwerk Tapestry staat centraal, aangevuld 
met talloze hits die ze schreef voor andere artiesten en uiteraard de 
muziek van haar soulmate James Taylor. 

In Bliss staat de verslaving aan de snelheid waarmee we onze informatie consumeren centraal. Het is een 
zoektocht naar geluk in het huidige digitale tijdperk. Live elektronische muziek, gesproken tekst en dans 
vermengen zich tot een uniek geheel. Choreograaf Jasper van Luijk stond eerder in Schouwburg Odeon  
met zijn voorstelling The Definition is Now. 

Jasper van Luijk | co-producers
Bliss

 dans.wo 17 jan + do 18 jan
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal  

vanaf
€ 17,50 

Introdans
Méditerranée

Zuidelijke sferen, Latijns temperament, sensualiteit 
en levenslust: dat zijn de ingrediënten van  
Méditerranée. Een programma geheel bestaand 
uit creaties van Spaanse choreografen, variërend 
in leeftijd en ervaring en ieder met een eigen stijl, 
maar zeker óók zielsverwanten. Hun benadering 
van dans is aards, intuïtief en gevoelsmatig, veelal 
voortvloeiend uit de muziek die hen inspireert.  
Cayetano Soto creëert speciaal voor Méditerranée 
een nieuw duet en daarnaast presenteert Introdans 
de Nederlandse première van zijn succesvolle wer-
ken Conrazoncorazon en Sortijas. Ook de jonge 
choreograaf Jorge Pérez Martínez komt met een 
nieuwe creatie en het wonderschone Rassemble-
ment van Spanjes meest bekende choreograaf, 
Nacho Duato, maakt dit zinderende programma 
compleet.

 dans.wo 17 jan 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf 
€ 19,00
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Iedere eerste maandag van de maand één voorstelling 
voor de helft van de prijs!

sirene sale
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 jeugd & familie.
 6+.

vr 19 jan 
19.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 12,50 

Dummie de Mummie
Rick Engelkes Producties

Na Dolfje Weerwolfje brengt Rick Engelkes 
Producties de familiemusical Dummie de mummie, 
een voorstelling gebaseerd op de succesvolle 
kinderboekenreeks van Tosca Menten. De boeken 
werden meermaals bekroond en in de serie zijn al 
300.000 boeken verkocht. Na twee succesvolle 
films kan een theatervoorstelling niet uitblijven!  
De voorstelling vertelt het verhaal van Goos Guts. 
Stel je voor. Je heet Goos Guts, je bent dood- 
normaal en je woont in het saaiste dorp van de 
wereld. Op een dag loop je je slaapkamer binnen, 
je ruikt iets vies, kijkt rond, en je ziet ineens een 
mummie in je bed. Wat doe je dan?

De Parelvissers uitgevoerd door het Charkov Staats Opera Theater is een geheel nieuwe, klassieke  
productie van hoog internationaal niveau. Groot live orkest, koor en ensemble brengen dit meesterwerk  
met een internationale cast! 

NL boventiteling

De Parelvissers
Charkov Staats Opera Theater

 opera.vr 19 jan  
19.30 uur 

theater de spiegel 
   

vanaf
 € 27,50 

Opvliegers 3: New York! 
New York! New York!  
Antje Monteiro, Anouk van Nes, 
Joanne Telesford en Sandra 
Mattie

Wake Up In The City That Never Sleeps met dé 
vriendinnencomedy van dit seizoen! Een nieuwe  
bestemming, een nieuw verhaal, nieuwe muziek 
en… nieuwe gezichten! Schnabbelzangeres  
Lydia is in Nederland vervelend in het nieuws  
gekomen doordat er een nogal gênant filmpje op 
het internet is verschenen. Kortom, Lydia moet  
weg uit Nederland, maar haar gebruikelijke  
reisvriendinnen kunnen hun agenda niet op stel  
en sprong leegmaken om met haar mee te gaan. 
Dus besluit ze alleen te vertrekken, naar New York! 
En in het vliegtuig ontmoet ze Moniek… 
Weten hoe het afloopt?

 show.do 18 jan 
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 15,50 
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Brokstukken
Maximum Overdrive

 cabaret.vr 19 + za 20 jan 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€ 15,00 

Lebbis
De Bovengrens | try out
Scherpzinnige ideeën, sterke analyses en inspirerende levenslessen. 
Jarenlang voerde Lebbis gesprekken met goede vrienden bij de open 
haard, tijdens wandelingen en onder het genot van een versnapering. 
Gedachtenwisselingen over waar we heen zouden kunnen gaan.  
Als mensheid. Voorbij eten, veiligheid, onderdak. Wat is er voor moois  
te doen voorbij de Ondergrens? De Bovengrens.

 cabaret.vr 19 jan 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€ 17,50 

In Maximum Overdrive nemen de mannen van Brokstukken u mee in  
hun onontkoombaar grappige wereld: een ondeugende, gecontroleerde 
chaos van gekke typetjes en fysieke sketches. Ze zappen flitsend snel 
van de ene naar de andere absurde situatie en transformeren van  
actiehelden tot real life cartoonkarakters. Bizar grappig. Bizar creatief.

Brothers in Arms van Dire Straits is een van de best verkochte albums ooit! Alleen op deze plaat al zes  
wereldhits (o.a. Brothers in Arms, Money for Nothing, Walk of Life , Why Worry) met onovertroffen  
noteringen in de mondiale hitlijsten. Beleef de muziek, geniet van de kleedkamerverhalen en leer de kneepjes  
van het vak van deze Sultans of Swing uitgevoerd door een bevlogen Erwin Nyhoff (Pinkpop, Voice of  
Holland, In the Footprints of Springsteen), meestergitarist Marcel de Groot plus een vierkoppige band.  
Het complete album live en daarnaast natuurlijk ook hun andere grote hits in een prachtig theatraal plaatje 
met bijzondere aandacht voor het geluid. Dus ook met ogen dicht genieten.

Legendary Albums Live:
Dire Straights’ Brothers in Arms

 muziek.za 20 + zo 21 jan
div. tijden  

theater de spiegel 
   

vanaf
€ 17,50 

Hendrik Groen
Pogingen iets van het leven 
te maken

De lievelingsbejaarde van Nederland nu in het 
theater, met o.a. Beau Schneider en Plien van 
Bennekom. In de theaterversie van de bestseller 
Pogingen iets van het leven te maken laten Hendrik 
Groen en zijn vrienden u een jaar lang meeleven 
met alle ups en downs in een verzorgingshuis.  
In tegenstelling tot het boek is niet alleen Hendrik 
Groen te zien, maar wordt het een levenslustige  
komedie waarin meerdere rollen van de rebel-
lenclub vertolkt zullen worden. Door het scherpe 
gevoel voor humor, eerlijke bespiegelingen over 
ouder worden en kritische kanttekeningen bij de 
ouderenzorg in Nederland, heeft Hendrik Groen  
de harten van vele lezers veroverd. 

 toneel.za 20 jan 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal  

vanaf
 € 12,50 
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 muziek.za 20 jan 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 17,50 

Lieve Bertha
Prachtexemplaar 
Natuurlijk kent u Lieve Bertha al als populaire YouTube-sterren.  
Deze lefgozers (Koen Brouwer & Rens Polman) maken geen cabaret, 
geen film, geen popmuziek. En toch ook allemaal wel. 

“De hoge stemmen combineren vaak wonderschoon en zijn 
loepzuiver. Bears Den en een vleugje Fleet Foxes meet Acda  
en De Munnik.” - De Theaterkrant
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 cabaret.wo 24 jan 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€ 17,50 

Benjamin van der Velden
Ik ben
Het had weinig gescheeld of Benjamin van der Velden had zijn leven  
achter de piano weggedroomd. Totdat hij in de finale van een singer- 
songwritercompetitie terechtkwam. “Benjamin maakt indruk met zijn 
liedjes die zowel qua taal als qua muziek van hoog niveau zijn”,  
schreef de jury van het eerste cabaretfestival waaraan hij meedeed. 

 theatercollege.ma 22 jan 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 12,50 

Maarten van Rossem

Gewapend met humor en onvoorstelbaar veel kennis zal Maarten van 
Rossem, de bekendste historicus van Nederland, ingaan op actualiteiten, 
maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties. Maarten van  
Rossem is o.a. bekend als vast jurylid van De Slimste Mens.  
Elke theaterlezing is een verrassing en gegarandeerd prikkelend en 
uitdagend! 

Gouwe pinda’s 
Bodil de la Parra, Nadja 
Hüpscher en Esther 
Scheldwacht

Na het succesvolle Ouwe Pinda’s zijn Bodil de la 
Parra en Nadja Hüpscher opnieuw te zien in het 
theater, bijgestaan door Esther Scheldwacht.  
De Indische zussen slijten hun dagen in een  
serviceflat en leven onafscheidelijk van elkaar in 
een tropische cocon. Een tragikomisch portret van 
drie zussen die niet alleen worstelen met zichzelf en 
met elkaar, maar ook met hun koloniale achtergrond 
en verleden. 

Over Ouwe Pinda’s (2014): 
“Roerend en knap.” - Het Parool 

regie: Paul Knieriem

 toneel.zo 21 jan 
16.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal  

vanaf
€ 22,50 

'Ik ben beter 
in hop dan 
in beleggen.'

Een aandeel in elkaar

Ervaar het gemak op rabobank.nl/beheerdbeleggen

Niet iedereen heeft genoeg tijd, kennis of zin om te beleggen. Terwijl ’t wel 

aardig wat kan opleveren. Daarom is er Rabo Beheerd Beleggen. Dan beleggen 

onze specialisten voor u, en kunt u blijven doen waar u goed in bent.

Nu bij Rabobank: beleggen voor liefhebbers

Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Kijk voor de voorwaarden op rabobank.nl/beheerdbeleggen

advertentie
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Simone Kleinsma in  
Was getekend, Annie M.G.

Iedereen kent de bekende nummers als: Op een 
mooie Pinksterdag, Margootje, Wat voor weer zou 
het zijn in Den Haag en Vluchten kan niet meer.  
En dit is slechts een klein deel van het ongelofelijke 
repertoire. Annie M.G. Schmidt schreef musicals, 
tv-series, boeken en gedichten maar wie was de 
vrouw achter de schrijfster? Daarover schreef 
Annejet van der Zijl de bestseller Anna, het leven 
van Annie M.G. Schmidt. Het verhaal van deze 
nieuwe Nederlandse musical is gebaseerd op dit 
succesvolle boek. De musical heeft scherpe humor 
en bevat natuurlijk bekende nummers van Annie 
M.G. Schmidt en Harry Bannink. 
Met haar prachtige stem, gevoel voor humor en 
liefde voor de Nederlandse taal is Simone Kleinsma 
de aangewezen actrice om de rol van Annie M.G. 
Schmidt te vertolken. In haar rol blikt ze samen  
met haar zoon Flip, gespeeld door William 
Spaaij, terug op haar leven vol hoogtepunten  
maar ook dieptepunten. Het meisje dat een  
eenzame jeugd beleefde en uitgroeide tot dé 
schrijfster van Nederland.
Was Getekend, Annie M.G. Schmidt belooft dé 
biografische musical van het seizoen te worden!

 musical.do 25 - zo 28 jan 
div. tijden 

theater de spiegel  
 

vanaf
€ 28,00
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William Spaaij 
en Simone 
Kleinsma in 
de biografische 
musical van  
het seizoen!
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Victor Reinier en 
Renée Soutendijk 
Roem

Ger Thijs, een van de belangrijkste toneelauteurs 
van ons land en onder meer bekend van het  
prachtige De Kus, schreef speciaal voor ster-
acteurs Victor Reinier en Renée Soutendijk een 
treffend toneelstuk. Roem voert u mee naar de 
wereld van de BN’ers. Wat doet bekendheid met 
iemands karakter? En wat gebeurt er als de held 
van zijn voetstuk valt? 
Als het personage van een acteur (Victor Reinier) 
uit een politieserie geschreven wordt, stort zijn  
wereld in. Hij gaat wanhopig op zoek naar  
psychische hulp. De behandelend psychiater 
(Renée Soutendijk) doet haar uiterste best de  
relatie zakelijk te houden, maar gaandeweg de  
sessies groeit de band tussen patiënt en  
behandelaar.

Een unieke mogelijkheid om deze historische  
cabaretmannen nog één keer aan het werk te zien. 
Met Alle 30 NUHR laten ze hun 30 favoriete scenes 
uit 30 jaar samenwerking zien in een zeer beperkt 
aantal theaters. Ze kunnen putten uit een enorm 
aantal programma’s. En dat gaan ze ook doen.  
Dat lijkt op een best-off programma. Maar NUHR 
zou NUHR niet zijn als ze niet met het bestaande 
materiaal een heel nieuw programma zouden 
maken. Natuurlijk zullen ze elkaar met alles-wat-er-is 
ook dit keer hard aanpakken. Ze zullen die scenes 
en liedjes eruit pakken die nog steeds actueel lijken 
te zijn en die onder grote druk het beste bij elkaar 
naar boven zal halen.

 toneel.di 30 jan 
19.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€ 12,50 

jan
u

ari

 cabaret.wo 31 jan  
20.00 uur 

theater de spiegel 
  

vanaf
€ 17,50 

Na het grote succes van de vorige edities, vindt op 

26, 27 & 28 januari 2018 de 3e editie van het Nationaal 

Theaterweekend plaats in meer dan 60 theaters door 

heel Nederland. Tijdens het Theaterweekend zijn er naast 

aansprekende voorstellingen ook rondleidingen door het 

theater, ontmoetingen met acteurs, speciale workshops en 

nog veel meer! Een weekend om niet te missen! 

Founding 
partners:

* Geldt voor voorstellingen die deel uit maken  
 van de speciale Theaterweekend-programmering.

nationaaltheaterweekend.nl

Houd de website in de gaten voor de programmering of beter nog: 
meld u aan voor de mailinglist op:

voorstellingen

€10,-*

3 e  e d i t i e

26/28
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én een weekend 
vol speciale
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fo
to

’s
: S

a
k
e
 E

lz
in

g
a
 &

 J
o

st
ijn

 L
ig

tv
o

e
t

Theaterweekend_18_advertentie_Zwolle_130x195mm_def.indd   1 11-04-17   11:00

advertentie

NUHR
Alle 30 NUHR



sn
eak p

eak

140

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

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

DLH Ontwikkeling

Dommerholt Advocaten

Dusseldorp BMW 

Fysiostad

Grolsch 

Hemmink B.V.

Huisman Bouw BV

IJsselvliet

Koeriersdienst Zwolle B.V.

Marvers BV

Molecaten B.V.

Multicopy Zwolle B.V. 

NewRoadz

Nysingh Advocaten-Notarissen NV

Noordhuis thuis op kantoor

O. De Leeuw Holding

Oldenhof Kookkado

Rabobank IJsseldelta

Scania Production Zwolle B.V.

Schagen Groep

Schuttelaar 

Tamek Accountants en Belastingadviseurs

Ten Hag Makelaarsgroep

Thais Restaurant Baiyok

Tim Versteegh Architect.

Totaalbed

Van Lanschot Bankiers

Van Ede en partners

Veldhuis adviesgroep bv

Vogellanden, Centrum voor Revalidatie en 

Bijzondere Tandheelkunde

Waanders in de Broeren

Wadinko

Wecovi B.V.

Xcellent

ambassadeurs van cultuur

Wilt u zich ook verbinden aan 

Zwolse theaters? 

Neem contact op met de afdeling 

Sponsoring voor de mogelijkheden.

       038 - 42 77 383

       sponsoring@zwolsetheaters.nl

       www.zwolsetheaters.nl/sponsoring
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Zwolse theaters. Recht in het hart.
De kracht van cultuur is ongekend. Op twee plekken midden in Zwolle is dat sterker voelbaar 
dan waar ook. De historische Schouwburg Odeon en het grootse Theater de Spiegel laten 
het cultuurhart van de stad en haar bewoners sneller kloppen. Als decor voor vermaak en als 
podium voor creativiteit brengt Zwolse theaters mensen in beweging en zorgt voor verbinding. 
Zwolse theaters raakt. Recht in het hart.

Ontmoeten, verbinden, inspireren
Cultuur zit in mensen, in de stad en in Zwolse theaters. Het is wat ons bindt, uitdaagt en inspi-
reert. Met een gevarieerd aanbod aan theater en muziek geven wij cultuur de ruimte en dragen 
haar verder uit in Zwolle en omstreken. We zien dat als onze rol en als ons doel. Daarom zijn we 
naast theater ook een ontmoetingsplek. Voor bezoekers van de stad, voor toevallige passanten, 
voor publiek en voor het bedrijfsleven. Voor iedereen.

Ambassadeur van cultuur
Net als vandaag willen we ook morgen cultuur blijven doorgeven. Dat doe je samen. Met mensen 
en organisaties die cultuur net zo’n warm hart toedragen als wijzelf. Met u dus. Als sponsor van 
Zwolse theaters wordt u vooral ambassadeur van cultuur. Daarmee geeft u buitengewone belevin-
gen en onvergetelijke ervaringen door. Aan de lokale samenleving én aan uw bedrijf en de mensen 
om u heen.

Verbind u als bedrijf aan Zwolse theaters!
Vanzelfsprekend krijgt u hier iets moois voor terug, want wie meehelpt aan het behoud van onze 
theaters zien wij als een goede vriend. U draagt bij aan talentontwikkeling en educatie. U biedt uw 
medewerkers de mogelijkheid tot cultuurparticipatie en uw bedrijf kan deelnemen aan het sociaal 
maatschappelijk debat via Club Cele. De hoogstaande programmering en de unieke gebouwen 
van Zwolse theaters bieden vele mogelijkheden om uw bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. 

De Theater Club
De Theater Club is dé culturele ontmoetingsplek voor sponsoren van Zwolse theaters, met vier 
keer per jaar inspirerende, verrassende en verbindende programma’s. Wanneer u sponsor wordt, 
wordt u automatisch lid en uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Daarbij heeft u altijd de gelegen-
heid om twee gasten mee te nemen. 



 Jon van Eerd  
vr 02 feb / theater de spiegel

Op de zevende dag was er rust. Totdat...  
Harrie het Paradijs binnenwandelde. Een dolgekke,  
grappige komedie. Te midden van dartelende  
vlinders, bloemen en kabbelende watervalletjes 
maakt Harrie er weer een kolossale chaos van. 
Bovendien heeft hij een flinke snoepverslaving  
en lijken de vijgenbladeren te klein, hetgeen zijn 
potsierlijke voorkomen in het Paradijs niet ten 
goede komt.

 Frans Bauer 
Tour de Frans
za 03 feb / theater de spiegel  

Een avond Tour de Frans met Frans Bauer is  
inmiddels, na meer dan 1000 succesvolle theater-
voorstellingen, méér dan een aaneenschakeling  
van zijn enorme repertoire aan hits. De ongekend 
populaire moderne troubadour vermaakt het  
publiek op een manier zoals alleen hij dat kan.  
De feestelijke liedjes worden afgewisseld met zijn 
ondeugende humor, die in een populaire cabaret 
voorstelling niet zou misstaan. 

 Arjan Erkel  
Vrijheid van denken en doen  
vr 24 nov / theater de spiegel

De ontvoering van Arjan Erkel in 2002 door rebel-
len uit Dagestan en zijn vrijlating twintig maanden 
later, waren volop in het nieuws. In zijn voorstelling 
Vrijheid van denken en doen vertelt Erkel hoe hij 
onder de grond werd vastgehouden in een hok van 
twee bij anderhalve meter. Hij neemt u mee naar de 
wanhopige situatie waarin hij verkeerde. 

 Rundfunk  
Wachtstumsschmerzen 
do 22 feb / schouwburg odeon

“Je komt huilend ter wereld, je sterft alleen en  
daartussenin wordt het allemaal niet veel beter.  
Opgroeien is een aaneenschakeling van een-
zaamheid, onzekerheid, verdriet en het rusteloos 
verlangen naar meisjes van drie jaar ouder.  
Of van drie jaar jonger. Of gewoon van drie jaar 
oud. Het maakt niet uit, je kreeg ze toch niet.”  
In deze eerste voorstelling van het duo Rundfunk 
behandelen ze in een krankzinnige reeks snelle 
scènes, absurde grappen en slechte dans, het 
volwassen worden. Daar zijn ze zelf ook nog lang 
niet klaar mee.
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maandagenda februari 2018 

vr 02
Sjors van der Panne, Jim de Groot, Izaline Calister en Josee 
Koning in / Lennaert Nijgh theaterconcert

muziek

vr 02 Jon van Eerd / Harrie & Eva - een paradijselijke komedie show

za 03 Shock 12+ / naar het boek van Mel Wallis de Vries jeugd & familie

za 03 Frans Bauer / Tour de Frans muziek

zo 04 Kokers 3+ / Dadodans jeugd & familie

zo 04
Koffieconcert klassiek / Dutch Classical Talent - Diamanda Dramm, 
viool

kamermuziek

zo 04 Lady sings the Blues / Met o.a. Joy Wielkens en Michael Varekamp muziek

di 06 Scapino ballet / SCALA dans

di 06
De Radiodagen / Een theaterconcert met liedjes van Louis Davids tot 
Doe Maar

muziek

wo 07 Vrijdag vs. Sandifort cabaret

do 08 Nederlandse Reisopera / Siroe, re di Persia opera

do 08 Jan Decleir speelt Karl Marx / MARX toneel

wo 14 Introdans 6+ / SYTYCSTOELENDANCE jeugd & familie

wo 14 Van Baerle Trio kamermuziek

do 15 Ivgy & Greben / We are in trouble dans

vr 16 Def Americans / Johnny Cash, American Recordings muziek

za 17 Pink Project / Pink Floyd in concert - Part 2 muziek

zo 18 H.C. Andersens Kleine Zeemeermin 6+ / Theater Terra jeugd & familie

zo 18 Debby Petter / In mijn hoofd toneel

ma 19 Arjan Erkel / Vrijheid van denken en doen theatercollege

wo 21 René van Meurs / Ik beloof niks cabaret

do 22 Rundfunk / Wachstumsschmerzen cabaret

do 22 Laura van Dolron / WIJ toneel

vr 23
The American Country Legends / A Night at the Opry met Lana 
Wolf e.a.

muziek

vr 23 Tineke Schouten / T-Splitsing show

za 24
Hathor Consort met Romina Lischka, viola da gamba /  
Organisatie Oude Muziek

kamermuziek

za 24
Vezpa - From Memphis to Liverpool / Golden Oldies uit de jaren 
vijftig en zestig

muziek

za 24 Tineke Schouten / T-Splitsing show

zo 25
Beauty en het Beest 8+ / Maas theater en dans ism Nederlands 
Kamerkoor

jeugd & familie

Houd www.zwolsetheaters.nl in de gaten voor de meest actuele informatie over alle voorstellingen!
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Droom jij van een 
baan in de theater- of 

evenementenbranche?

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte mbo-opleiding? Bij Deltion 
kun je o.a. kiezen uit de opleidingen Podium- en Evenemententechnicus, 
Audio Visueel en Acteur.

Meer weten? Kijk op www.deltion.nl of bel (038) 850 30 00
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 Brace 
Les geleerd 
wo 07 mrt / theater de spiegel 

Eddy Brace Rashid, geboren als zoon van twee 
Surinaamse ouders, beter bekend als Brace, neemt 
u mee in zijn turbulente verleden. In deze muzikale 
theatervoorstelling zingt Brace in intieme setting 
over zijn leven en de liefde. Een voorstelling over 
zijn hoogtepunten en diepste dalen. 

 Leo Blokhuis en  
Roel van Velzen
QUEEN – A Night at the Theatre 
vr 09 + za 10 mrt / theater de spiegel

De popgroep Queen speelde een cruciale rol in de 
ontwikkeling van de muzikale smaak en carrière van 
muziekvrienden Leo Blokhuis en Roel van Velzen. 
Wat hen bindt tijdens dit theaterconcert is een 
grote passie en bewondering voor deze theatrale 
band. Leo Blokhuis (1961) maakte de opkomst  
van Queen ‘live’ mee, terwijl Roel van Velzen 
(1978) de groep pas na het overlijden van Freddie 
Mercury echt ontdekte. Om tot het ‘ware verhaal 
over Queen’ te komen wordt er geworsteld,  
geluisterd, komen onverwachte feiten naar boven 
en spettert de VanVelzen band als nooit tevoren!  

 Jochem Meijer 
Adem in, Adem uit
wo 14 + do 15 mrt / theater de spiegel

U komt thuis na een lange dag werken. Eigenlijk 
moet u de administratie nog doen, wat klussen in 
huis, weer eens gaan sporten en langs oma gaan. 
Maar doe eens gek.
Laat alles uit uw handen vallen en ren naar het  
theater. Ervaren ‘zenmeester’ Jochem Meijer  
neemt u mee in een gloednieuwe avondvullende 
kalmerende meditatieoefening.  

 Orkest van het Oosten 
Beethovens Eroica
18 mrt / theater de spiegel 

Het blijft een gouden combinatie: Jan Willem  
De Vriend en het Orkest van het Oosten met  
Beethoven. Hun cd’s met alle Beethoven- 
symfonieën zijn internationaal onderscheiden en 
hun live uitvoeringen zijn steeds weer een hoogte-
punt in het concertseizoen. Dat zal nu niet anders 
zijn, zeker niet met Beethovens legendarische 
Eroïca.  

maart
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maandagenda maart 2018 

za 03 Barokopera Amsterdam / Purcell's King Arthur kameropera

za 03 Ntjam Rosie / Breaking Beats muziek

zo 04
Op avontuur in de klassieke muziek Brand in het paviljoen 8+ / 
boekje open over Handel

jeugd & familie

zo 04 Hoe licht kan een wolk zijn? 4+ / Het Houten Huis | Feikes Huis jeugd & familie

zo 04 Koffieconcert klassiek / Dutch Classical Talent - Ardemus Quartet kamermuziek

zo 04 Woef Side Story / Romeo en Julia op z’n hondjes musical

wo 07 Brace - Les geleerd / The Voice of Holland finalist gaat het theater in muziek

wo 07 Bambie is back! / met live muziek van de Eef van Breen Group muziektheater

do 08 Theater Utrecht / Platonov toneel

vr 09 Martijn Koning / Koning te rijk cabaret

vr 09 Leo Blokhuis & Roel van Velzen / QUEEN - A night at the theatre muziek

za 10 Koopavond / Brutale musical comedy met Jeremy Baker, Tony Neef e.a. musical

za 10 Leo Blokhuis & Roel van Velzen / QUEEN - A night at the theatre muziek

zo 11 Tjerk zoekt een berk 6+ / Reuring theater jeugd & familie

zo 11 Mirakel van de nieuwe muziek kamermuziek

zo 11 Anne-Wil Blankers / Wat ik moest verzwijgen toneel

di 13
Johannes-Passion o.l.v. Reinbert de Leeuw / Nederlands  
Kamerkoor en Holland Baroque Society

klassiek

wo 14 De Blonde Jongens en Tim / DEBJET cabaret

wo 14 Jochem Meyer / Adem in, adem uit cabaret

do 15 Jochem Meyer / Adem in, adem uit cabaret

za 17 Symfonic Rock Night / met Bert Heerink e.a. muziek

za 17 OPERA2DAY / Hamlet (i.s.m. New European Ensemble) opera

zo 18 Spijker 8+ / De Toneelmakerij jeugd & familie

zo 18 Orkest van het Oosten / Beethovens Eroica klassiek

zo 18 Ernst Jansz / De Neerkant muziek

di 20
Korzo DansClick 19 / ontdek én ontmoet de nieuwste generatie 
dansmakers!

dans

di 20 Junior Company Nationale Ballet dans

wo 21 Tim Fransen / Het kromme hout de mensheid cabaret

wo 21 The Bootleg Sixties muziek

do 22 Toneelgroep Oostpool / Romeo en Julia toneel

vr 23 Jakop Ahlbom / Innenschau beeldend

vr 23
The Five Great Guitars - The Reunion / Met Harry Sacksioni,  
Eric Vaarzon Morel, Jan Kuiper, Digmon Roovers en Zou Diarra

muziek

vr 23 Toneelgroep Oostpool / Romeo en Julia toneel

za 24
Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop  
De helden van toen terug op het podium

muziek

za 24 Club Oostpool special

zo 25
De Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen 5+  
Meneer Monster

jeugd & familie

zo 25 Corrie van Binsbergen / Olijven moet je leren lezen muziek

zo 25 African Mamas en Leoni Jansen / Siyabonga Makeba show

do 29 NDT 2 / Sum Thought dans

do 29 Huub van der Lubbe / WAT SPEELT muziek

do 29 Ronald Giphart & Bart Chabot special

vr 30 Tina de musical / Voor meiden, moeders en oma’s musical

vr 30
Bram van der Vlugt in Mooi weer vandaag / met Nettie Blanken, 
Bart Klever en Malou Gorter

toneel

vr 30 George en Eran lossen Wereldvrede op! / De Finale toneel

za 31 De onzichtbare man 4+ / Theater Artemis jeugd & familie

za 31 Tina de musical / Voor meiden, moeders en oma’s musical

za 31
LSB Experience – The Story of the Troubadour / Ode aan  
Amerikaanse West Coast songs

muziek

Houd www.zwolsetheaters.nl in de gaten voor de meest actuele informatie over alle voorstellingen!
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 Fiddler on the Roof 
Anatevka
di 03 - zo 08 apr / theater de spiegel

Een verhaal over liefde, de betekenis van familie 
en de balans tussen tradities en vernieuwing in 
tijden van verandering. Op innemende, geestige 
en optimistische wijze neemt hoofdrolspeler Tevye 
(Thomas Acda) u mee op zijn reis. Regisseur Ruut 
Weissman: “Ik hoop dat de mensen worden mee-
gezogen in ons verhaal, kunnen lachen en huilen en 
kunnen meevoelen met de universele strijd die alle 
mensen voeren voor een beetje geluk, begrip en 
mededogen.” 

 Pieter Derks 
SPOT | reprise 
do 05 apr / schouwburg odeon

In SPOT keert Pieter Derks de wereld opnieuw 
binnenstebuiten. Van het kleinste leed tot het 
grootste nieuws, met rake grappen belicht hij alles 
van de andere kant. Lichtvoetig, scherp en in een 
roemrucht tempo dat u anderhalf uur lang op het 
puntje van uw stoel houdt.

“Derks is scherp, snel en fel” 
- Theaterkrant 

 Connie Jansen Danst 
INSIDE OUT 
di 24 apr / theater de spiegel 

INSIDE OUT ging in februari 2015 in première 
en komt in 2018 weer naar Zwolle. Choreografe 
Conny Janssen liet zich voor deze choreogra-
fie inspireren door de rol van het individu in de 
complexiteit van een massa. Met live muziek van 
o.a. singer-songwriter iET (genomineerd Soul&Jazz 
Award Radio 6) en gitarist en multi-instrumentalist 
Budy Mokoginta.

 Oorlogsgeheimen 9+  
naar het bekroonde boek  
van Jacques Vriens
za 28 apr / schouwburg odeon

Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur 
woont, is bezet door de Duitsers. Tuur en zijn 
buurmeisje Maartje vinden dit in het begin wel 
spannend. Maar langzaam maar zeker komen de 
kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot 
de ergste dingen. De volwassenen proberen zoveel 
mogelijk voor hen geheim te houden. Maar op een 
dag vertelt Maartje aan Tuur dat zij zelf ook een 
groot en gevaarlijk geheim heeft.
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maandagenda april 2018 

di 03 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka musical

di 03 Sadettin Krizimiyuz / Metropolis I toneel

wo 04 Pieter Derks / Spot cabaret

wo 04 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka musical

wo 04 Sadettin Krizimiyuz / Metropolis I toneel

do 05 Pieter Derks / Spot cabaret

do 05 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka musical

vr 06 I call my brothers 13+ / Danstheater Aya en De Toneelmakerij toneel

vr 06 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka musical

vr 06 Steef de Jong / ORFEO, een drama van karton special

za 07 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka musical

za 07 Mike Bode en Mike del Ferro / Mike Kwadraat muziek

zo 08
Op avontuur in de klassieke muziek Het geheime genootschap 
8+ / Boekje open over Mozart

jeugd & familie

zo 08
Zondagconcert klassiek / Dutch Classical Talent - Raoul Steffani - 
zang & Daan Boertien - piano

kamermuziek

zo 08 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka musical

zo 08 Izaline Calister / Latin Diva muziek

wo 11 Maartje & Kine / Vibrato! cabaret

wo 11 The Analogues / The White Album muziek

wo 11
Robin Hood | Toneelgroep Oostpool / Anti-sprookje voor  
volwassenen

toneel

do 12 Orkest van het Oosten / Vioolconcert Tsjaikovski klassiek

vr 13 Jandino / Keihard cabaret

za 14 Binnenlandsche Zaken & Frank Lammers / 12 Provinciën-tour muziek

zo 15 Eng?! 4+ / Dennis de Groot jeugd & familie

ma 16 George van Houts / Kom Plot theatercollege

wo 18 Eric van Sauers / De Lief en Leed Tour cabaret

wo 18 Flip en de Noormannen / The Big One muziek

do 19 Alida Dors & Silbersee / Speak Up! dans

vr 20
Vele hemels boven de zevende / naar de roman van Griet op de 
Beeck

toneel

za 21
Harrie Jekkers en Klein Orkest / Later is allang begonnen en vroeger 
komt nog 1 keer terug

cabaret

za 21 New York Round Midnight / Swingin' Harlem muziek

zo 22
Boudewijn de Groot, Henny Vrienten en George Kooymans / 
Vreemde Kostgangers | reprise

muziek

di 24 Le Roux & D Anjou | Echte Liefde / nieuw fabuleus cabaretduo cabaret

di 24 Conny Janssen Danst / INSIDE OUT dans

wo 25 Fuse / de Podium Witteman huisband muziek

za 28 Oorlogsgeheimen 9+ / naar het bekroonde boek van Jacques Vriens jeugd & familie

zo 29 Aangewaaid 2+ / Cie Squeeze jeugd & familie

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

sirene sale

@zwolsetheaters
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 ISH & Junior Company 
van het Nationaal Ballet 
Narnia
wo 16 mei / theater de spiegel

Narnia is een spannende samenwerking tussen 
de Junior Company van het Nationale Ballet en 
ISH. Het is daarmee een ontmoeting tussen ballet 
en andere dansvormen zoals bijvoorbeeld hiphop. 
Gebaseerd op het klassieke boek van C.S. Lewis. 
Bij het verstoppertje spelen komen vier broers en 
zussen in een kledingkast terecht en belanden van 
daaruit in de sprookjesachtige wereld van Narnia, 
vol heksen, faunen, leeuwen, bevers en andere 
magische figuren. 

 The Full Monty 
wo 23 mei / theater de spiegel 

Geen baan meer. Geen vrouw meer. Geen toe-
komst meer. En wat doe je dan, als je ineens een 
groot bedrag aan alimentatie moet ophoesten,  
om te voorkomen dat je straks ook geen kind meer 
hebt? Dan begin je een strip-act. Met je beste 
vrienden die ook allemaal zonder werk zitten. En je 
gaat voor niets minder dan de Full Monty! Aanste-
kelijk, pikant en ontroerend met swingende songs.

 Herman van Veen 
do 24 tm za 26 mei / theater de spiegel
 
Herman van Veen speelt viool, zingt, schrijft, com-
poneert, schildert en is de geestelijk vader van de 
wereldberoemde weeseend Alfred Jodocus Kwak. 
Van zijn hand verschenen tot op heden 183 cd’s, 
26 dvd’s en een tachtigtal boeken. Wij verheugen 
ons weer op zijn komst!

 Nederlandse Reisopera  
Der Fliegende Holländer
do 31 mei / theater de spiegel 

Componist/librettist Richard Wagner vond  
voor dit volbloed muziekdrama inspiratie in de 
bekende sage over de kapitein op zijn spookschip, 
die gedoemd is tot in de eeuwigheid over de  
wereldzeeën te zwerven. Alleen de eeuwige  
trouw van een vrouw kan de vloek opheffen.  
Wagner toont in deze opera zijn fascinatie voor  
de verlossing van de mens door de liefde. 
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maandagenda mei 2018 

di 01 Drie 4+ / Maas theater en dans jeugd & familie

zo 06
Koffieconcert klassiek / Karin Strobos, sopraan, Daria van den 
Berken, piano, Felicia van der Ent, fluit

kamermuziek

di 08 You're the Top / met Paul Groot als Cole Porter musical

wo 09 Van der Laan & Woe / Pesetas cabaret

wo 09 Noord Nederlands Toneel / Salam toneel

za 12 Foei 5+ / BonteHond jeugd & familie

za 12 Daniel Lohues / nieuwe theatervoorstelling muziek

wo 16 ISH & Junior Ballet Company / Narnia dans

wo 16
Nationale Theater / De hereniging van de twee Korea’s - 20 scenes 
over de liefde

toneel

do 17 Ali B / Koorts cabaret

do 17 Jan Martens / RULE OF THREE dans

vr 18 The War of the Worlds / Rockmusical met Jeff Wayne’s meesterwerk muziek

vr 18 Diggy Dex / Golven muziek

wo 23 The Full Monty / Schaamteloos grappig en niets verhullend! musical

do 24 Cut Circle - Josquin Desprez / Organisatie Oude Muziek kamermuziek

do 24 Herman van Veen muziek

vr 25 Herman van Veen muziek

za 26 Herman van Veen muziek

za 26 De Vakidioten / Ramon Beuk, Jochem Uytdehaage, Rick Moorman show

di 29 Limbo / Welcome to the greatest party between earth and hell circus

wo 30 Stef Bos / Kern muziek

do 31 Nederlandse Reisopera / Der fliegende Holländer opera

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

Op onze route
dit seizoen...

Simon & Garfunkel Accoustic
favoriet van Bas

Daniël Arends
favoriet van Kim

Ton Kas
favoriet van Martijn

Lebbis
favoriet van Jasper

Jochem Meyer
favoriet van Claudia

Fiddler on the Roof
favoriet van Astrid

Connie Janssen Danst
favoriet van Vincent

Het Zwanenmeer
favoriet van Naomi

Stef Bos
favoriet van Jef



 Veldhuis & Kemper  
Geloof ons nou maar 
vr 01 jun / theater de spiegel 

“Je moet niet alles geloven wat ze zeggen”.  
Zélf nadenken. Kritisch blijven. Allemaal zinvolle 
tips, maar het kost zoveel tijd. Zou het daarom niet 
heerlijk zijn als iemand anders de boel eens op 
een rijtje zet? Simpel, overzichtelijk, betrouwbaar. 
Veldhuis & Kemper namen een sabbatical van het 
duo, doken het leven in en kwamen met een frisse 
blik op grote en kleine zaken weer bij elkaar. 

 Bert Visscher 
Hij wordt vanzelf moe 
ma 04 t/m do 07 jun / theater de spiegel 

Wees nou eerlijk , Visschertje doet toch al jaren erg 
z’n best om orde te scheppen in de door hem zelf 
gecreëerde chaos. Visscher stort zich er weer vol 
in. Maar wel vol goede moed natuurlijk. Immers; 
met de smoel richting zon valt de schaduw altijd 
achter je. En ach, je moet maar zo denken; als 
alles, echt alles op je afkomt, rijd je waarschijnlijk 
aan de verkeerde kant.

 Her Majesty
Marrakesh Express 
vr 08 jun / theater de spiegel

Na twee volledig uitverkochte tournees van hun 
succesvoorstelling Déjà vu, komt Her Majesty nu 
met een splinternieuw programma: Marrakesh 
Express. Hierin put deze top band opnieuw uit het 
tijdloze oeuvre van Crosby, Stills, Nash & Young. 
Ook tijdens Marrakesh Express worden de fantasti-
sche songs omgegeven door prachtige beelden en 

door de bandleden vertelde verhalen en anekdotes 
die een levendig tijdsbeeld schetsen.  

 Introdans 
5
vr 15 jun / theater de spiegel 

Het programma 5  toont hoe rijk en 
veelzijdig het hedendaagse ballet is, variërend van 
dromerige lyriek tot spetterende virtuositeit. De titel 
5  is tevens een kritische knipoog naar 
de huidige trend om kunst te ‘meten’ aan de hand 
van het aantal sterren.
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maandagenda juni 2018 

vr 01 Veldhuis & Kemper / Geloof ons nou maar cabaret

za 02
Alex Klaassen in Showponies | revue / met Freek Bartels, Jip Smit, 
Daniel Cornelissen e.a.

show

ma 04 Bert Visscher / Hij wordt vanzelf moe cabaret

di 05 Bert Visscher / Hij wordt vanzelf moe cabaret

wo 06 Bert Visscher / Hij wordt vanzelf moe cabaret

do 07 Bert Visscher / Hij wordt vanzelf moe cabaret

vr 08 Her Majesty / Marrakesh Express muziek

vr 15 Introdans / 5***** dans

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

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

onbeperkt naar het theater met de theaterpas

Goed om te weten:
• De theaterpas is op elk moment in het  
 theaterseizoen te bestellen.
• De theaterpas wordt aangeschaft voor  
 minimaal drie maanden.
• 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.
• Enkele specifieke programma’s, zoals  
 verhuringen, zijn uitgesloten van dit aanbod.

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

ik,
suzanne

ben
er weer!

TM: 

42 1 57

ik,
suzanne

ben
er weer!

TM: 

42 1 57
Art

Verzinsels kunnen
prachtig zijn, 
als ze maar op de 
bühne blijven.

Feit en Fictie.
Nysingh weet er meer van. 

Kijk op www.nysingh.nl

advertentie
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genre
overzicht

cabaret
30/09/17 Marco Lopes / Moedt

11/10/17 Daniel Arends / De Afterparty

13/10/17 Margriet Bolding / Het gras van de buren

18/10/17 Archell Thompson / De Naakte Antilliaan

19/10/17 Johan Goossens / Vlam | try out

20/10/17 Youp van 't Hek | try out / Oudejaarsconference | Een vloek en een zucht

20/10/17 Johan Goossens / Vlam | try out

01/11/17 Johan Fretz / De zachtmoedige radicaal

03/11/17 Erik van Muiswinkel / De Oplossing | try out

04/11/17 Erik van Muiswinkel / De Oplossing | try out

24/11/17 Guido Weijers - november 2017 / Oudejaarsconference 2017

25/11/17 Jan Beuving / Raaklijn | reprise

30/11/17 Ton Kas / KAKMAKER

06/12/17 Dolf Jansen & Louise Korthals / Omdat we het waard zijn | Oudejaars 2017

08/12/17 Harteveld / De Sneeuwengel

13/12/17 Freek de Jonge / Koffers

11/01/18 Henry van Loon / Sleutelmoment

19/01/18 Brokstukken / Maximum Overdrive

19/01/18 Lebbis / De Bovengrens | try out

20/01/18 Lebbis / De Bovengrens | try out

24/01/18 Benjamin van der Velden / Ik ben

31/01/18 NUHR / Alle 30 NUHR

07/02/18 Vrijdag vs. Sandifort

21/02/18 Rene van Meurs / Ik beloof niks

22/02/18 Rundfunk / Wachstumsschmerzen

09/03/18 Martijn Koning / Koning te rijk

13/03/18 Meppel Jochem Meyer / Adem in, adem uit

14/03/18 De Blonde Jongens en Tim / DEBJET

14/03/18 Jochem Meyer / Adem in, adem uit

15/03/18 Jochem Meyer / Adem in, adem uit

21/03/18 Tim Fransen / Het kromme hout de mensheid

04/04/18 Pieter Derks / Spot

05/04/18 Pieter Derks / Spot

11/04/18 Maartje & Kine / Vibrato!

13/04/18 Jandino / Keihard

18/04/18 Eric van Sauers / De Lief en Leed Tour

21/04/18 Harrie Jekkers en Klein Orkest / Later is allang begonnen en vroeger komt  
nog 1 keer terug

24/04/18 Le Roux & D Anjou | Echte Liefde / nieuw fabuleus cabaretduo

09/05/18 Van der Laan & Woe / Pesetas
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17/05/18 Ali B / Koorts

01/06/18 Veldhuis & Kemper / Geloof ons nou maar

04/06/18 Bert Visscher / Hij wordt vanzelf moe

05/06/18 Bert Visscher / Hij wordt vanzelf moe

06/06/18 Bert Visscher / Hij wordt vanzelf moe

07/06/18 Bert Visscher / Hij wordt vanzelf moe

circus
29/05/18 Limbo / Welcome to the greatest party between earth and hell

dans
10/10/17 NDT I / Adrift

19/10/17 Baukje Schweigman& en Slagwerkgroep Den Haag / For The Time Being

19/10/17 Baukje Schweigman& en Slagwerkgroep Den Haag / For The Time Being

17/11/17 Het Nationale Ballet / Hans van Manen programma

19/12/17 Shailesh Bahoran / Aghori

25/12/17 Het Zwanenmeer / Charkov Staats Ballet Theater met groot orkest

26/12/17 Het Zwanenmeer / Charkov Staats Ballet Theater met groot orkest

26/12/17 Het Zwanenmeer / Charkov Staats Ballet Theater met groot orkest

12/01/18 Isabelle Beernaert / Tabula Rasa

17/01/18 Introdans / Méditerranée

17/01/18 Jasper van Luijk | co-producers / Bliss

18/01/18 Jasper van Luijk | co-producers / Bliss

06/02/18 Scapino ballet / SCALA

15/02/18 Ivgy & Greben / We are in trouble

20/03/18 Korzo DansClick 19 / ontdek én ontmoet de nieuwste generatie dansmakers!

20/03/18 Junior Company Nationale Ballet

23/03/18 Jakop Ahlbom / Innenschau

29/03/18 NDT 2 / Sum Thought

19/04/18 Alida Dors & Silbersee / Speak Up!

24/04/18 Conny Janssen Danst / INSIDE OUT

16/05/18 ISH & Junior Ballet Company / Narnia

17/05/18 Jan Martens / RULE OF THREE

15/06/18 Introdans / 5*****

jeugd & familie
24/09/17 Jubileum Theater Gnaffel 6+ / De Worstelaar

01/10/17 Roald Dahls ieorg idur 4+ / Saying things backwards can make magic happen

08/10/17 Jurassic Revenge 4+

15/10/17 Niet vergeten 7+ / Een onvergetelijke luisterboekvoorstelling

22/10/17 Orkest van het Oosten familieconcert 3+ / De spin die veel scheetjes laat

27/10/17 Edward Scharenhand 8+ / Theater Sonnevanck

28/10/17 Weltrusten... Kleine Beer 4+ / Theater Terra

29/10/17 Op avontuur in de klassieke muziek Het geheim van het Zwanenmeer 8+ 
/ Boekje open over het Zwanenmeer

05/11/17 Het huis van Jip & Janneke 3+ 

12/11/17 Lastige ouders 8+ / Pieter Tiddens en Marike van Weelden

19/11/17 De Kleine Cowboy 4+ / Het Laagland

02/12/17 Woezel en Pip Op zoek naar de Rommelpiet! 2+

08/12/17 Ifigeneia Koningskind 8+ / NT Jong

10/12/17 Trui 4+ / Feikes Huis

17/12/17 Lejo Kerstshow 3+ / Leo Petersen

26/12/17 IJspaleis 6+ / Plan D

27/12/17 De man met het stenen hart 6+ / Garage TDI Theater

27/12/17 IJspaleis 6+ / Plan D

27/12/17 De Gelaarsde Kat / De Efteling sprookjesmusical

27/12/17 De Gelaarsde Kat / De Efteling sprookjesmusical

28/12/17 Sneeuwwitje 4+ / TG Think

28/12/17 Duimelot 1,5+ / MAAS theater en dans

28/12/17 Prinses op de erwt 6+

28/12/17 De nieuwe kleren van de keizer 4+ / TG Think

28/12/17 Roodkapje 6+ / TG Think

28/12/17 Tom's magische speelgoedwinkel 5+ / de winterse familiemusical

29/12/17 Hans & Grietje / Van Hoorne Entertainment

29/12/17 Sprookjes en zandtekenaar 4+ / Zandtekenaar

30/12/17 Domovoj Maximus 8+ / Garage TDI theater

30/12/17 De Sneeuwpop, de kabouter en het schaap met de koude voeten 3+ 
/ Sesamstraat acteurs spelen

03/01/18 Muizenhuis 3+ / Prentenboekjesfestival Feest in de stad

03/01/18 nijntje op de fiets 2+ / Prentenboekjesfestival Feest in de stad

03/01/18 Muizenhuis 3+ / Prentenboekjesfestival Feest in de stad

03/01/18 nijntje op de fiets 2+ / Prentenboekjesfestival Feest in de stad

03/01/18 nijntje op de fiets 2+ / Prentenboekjesfestival Feest in de stad

07/01/18 De familie van Nielie familiefeuilleton 6+ / Kwatta en Nationaal Jeugd Orkest

19/01/18 Dummie de Mummie 6+ / Rick Engelkes Producties

03/02/18 Shock 12+ / naar het boek van Mel Wallis de Vries

04/02/18 Kokers 3+ / Dadodans

14/02/18 Introdans 6+ / SYTYCSTOELENDANCE

18/02/18 H.C. Andersens Kleine Zeemeermin 6+ / Theater Terra

25/02/18 Beauty en het Beest 8+ / Maas theater en dans ism Nederlands Kamerkoor

04/03/18 Op avontuur in de klassieke muziek Brand in het paviljoen 8+  
/ boekje open over Handel
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04/03/18 Hoe licht kan een wolk zijn? 4+ / Het Houten Huis | Feikes Huis

11/03/18 Tjerk zoekt een berk 6+ / Reuring theater

18/03/18 Spijker 8+ / De Toneelmakerij

25/03/18 De Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen 5+ / Meneer Monster

31/03/18 De onzichtbare man 4+ / Theater Artemis

08/04/18 Op avontuur in de klassieke muziek Het geheime genootschap 8+  
/ Boekje open over Mozart

15/04/18 Eng?! 4+ / Dennis de Groot

28/04/18 Oorlogsgeheimen 9+ / naar het bekroonde boek van Jacques Vriens

29/04/18 Aangewaaid 2+ / Cie Squeeze

01/05/18 Drie 4+ / Maas theater en dans

12/05/18 Foei 5+ / BonteHond

kamermuziek
01/10/17 Koffieconcert klassiek / Julien Libeer, piano & Lorenzo Gatto, viool

05/11/17 Koffieconcert klassiek / Dutch Classical Talent - Nadezda Filippova, piano

21/11/17 Les Esprits Animaux / Organisatie Oude Muziek

03/12/17 Koffieconcert klassiek / Camerata RCO

10/01/18 Severin von Eckardstein

04/02/18 Koffieconcert klassiek / Dutch Classical Talent - Diamanda Dramm, viool

14/02/18 Van Baerle Trio 

24/02/18 Hathor Consort met Romina Lischka, viola da gamba / Organisatie Oude Muziek

04/03/18 Koffieconcert klassiek / Dutch Classical Talent - Ardemus Quartet

03/12/17 Koffieconcert klassiek / Camerata RCO

08/04/18 Zondagconcert klassiek / Dutch Classical Talent - Raoul Steffani - zang &  
Daan Boertien - piano

06/05/18 Koffieconcert klassiek / Karin Strobos, sopraan, Daria van den Berken, piano,  
Felicia van der Ent, fluit

24/05/18 Cut Circle - Josquin Desprez / Organisatie Oude Muziek

klassiek
16/09/17 Orkest van het Oosten / Dvořák - Uit de nieuwe wereld

06/10/17 Nederlands Kamerkoor / Rachmaninov Vespers

02/11/17 Allerzielen en Bach / Nieuwe Philharmonie Utrecht

23/11/17 Amsterdam Sinfonietta met Lucas en Arthur Jussen

07/12/17 Orkest van het Oosten / Ed Spanjaard dirigeert Liszt en Tawfiq

21/12/17 Weihnachtsoratorium / Nederlandse Bachvereniging

04/01/18 Nieuwjaarsconcert Orkest van het Oosten

05/01/18 Typhoon & Amsterdam Sinfonietta / Breder dan klassiek

13/03/18 Johannes-Passion o.l.v. Reinbert de Leeuw / Nederlands Kamerkoor en Holland  
Baroque Society

g
en

reo
verzich

t

167



168 169

w
w

w
.z

w
o

ls
et

h
ea

te
rs

.n
l /

 0
90

0 
- 

14
35

  (
€0

,4
5 

/ 
m

in
uu

t)

18/03/18 Orkest van het Oosten / Beethovens Eroica

12/04/18 Orkest van het Oosten / Vioolconcert Tjaikovski

musical
26/09/17 Sweeney Todd / René van Kooten en Vera Mann e.a.

02/11/17 De Marathon / De succesfilm in het theater

03/11/17 De Marathon / De succesfilm in het theater

25/11/17 Vamos! / De nieuwe musicalcomedy met Lennette van Dongen e.a.

26/11/17 Vamos! / De nieuwe musicalcomedy met Lennette van Dongen e.a.

22/12/17 My Fair Lady / de musical

23/12/17 My Fair Lady / de musical

24/12/17 My Fair Lady / de musical

06/01/18 From Sammy with love / de hitmusical met Stanley Burleson en Freek Bartels

25/01/18 Simone Kleinsma in Was getekend, Annie M.G. Schmidt

26/01/18 Simone Kleinsma in Was getekend, Annie M.G. Schmidt

27/01/18 Simone Kleinsma in Was getekend, Annie M.G. Schmidt

28/01/18 Simone Kleinsma in Was getekend, Annie M.G. Schmidt

04/03/18 Woef Side Story / Romeo en Julia op z’n hondjes

10/03/18 Koopavond / Brutale musical comedy met Jeremy Baker, Tony Neef e.a.

30/03/18 Tina de musical / Voor meiden, moeders en oma’s

31/03/18 Tina de musical / Voor meiden, moeders en oma’s

03/04/18 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka

04/04/18 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka

05/04/18 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka

06/04/18 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka

07/04/18 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka

08/04/18 Fiddler on the Roof / de musical Anatevka

08/05/18 You're the Top / met Paul Groot als Cole Porter

23/05/18 The Full Monty / Schaamteloos grappig en niets verhullend!

muziek
08/10/17 Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal / Hotel Victoria

15/10/17 Sound of Silence / Simon & Garfunkel Accoustic

18/10/17 Ricky Koole & Ocobar / Me & Tenessee

20/10/17 Fiere vrouwen - briefliederen aan onvergetelijke vrouwen / met Margriet Sjoerdsma, 
Louise Hensen e.a.

21/10/17 Stephanie Struijk / Nieuwe maan

21/10/17 Danny Vera / Between the Dark & Daylight

25/10/17 Hedon & Zwolse theaters presenteren: Beth Hart (SOLO)

26/10/17 Yentl en De Boer in Concert

01/11/17 Nick & Simon / Aangenaam

04/11/17 HRFSTWND / CMH - Hattem en CMV Oranje - Grootegast

09/11/17 Blaudzun / Tear Gun theatertour

09/11/17 Amsterdam Klezmer Band / Septacost

10/11/17 See you in Heaven

17/11/17 Gijs Scholten van Aschat, Eric Vaarzon Morel, Eric Vloeimans / Duende

01/12/17 Niels Geusebroek / Wildfire

10/12/17 Dutch Swing College Band / A Happy Dixie Christmas

17/12/17 3JS / Acoustic Christmas

19/12/17 Caro Emerald & Metropole Orkest

22/12/17 Trijntje Oosterhuis / A Christmas Evening with Trijntje

30/12/17 The Originals / Eindejaars Songference

10/01/18 OG3NE / Three times a lady - reprise

12/01/18 Nederpop All Stars | Sta concert / Henk Temming, Erik Mesie e.a.

14/01/18 Esther Groenenberg / Carole King – A Natural Woman

20/01/18 Lieve Bertha / Prachtexemplaar

20/01/18 Legendary Albums Live - Dire Straits’ Brothers in Arms / met Erwin Nyhoff,  
Marcel de Groot en band

21/01/18 Legendary Albums Live - Dire Straits’ Brothers in Arms / met Erwin Nyhoff,  
Marcel de Groot en band

02/02/18 Sjors van der Panne, Jim de Groot, Izaline Calister en Josee Koning in  
/ Lennaert Nijgh theaterconcert

03/02/18 Frans Bauer / Tour de Frans

04/02/18 Lady sings the Blues / Met o.a. Joy Wielkens en Michael Varekamp

06/02/18 De Radiodagen / Een theaterconcert met liedjes van Louis Davids tot Doe Maar

16/02/18 Def Americans / Johnny Cash, American Recordings

17/02/18 Pink Project / Pink Floyd in concert - Part 2

23/02/18 The American Country Legends / A Night at the Opry met Lana Wolf e.a.

24/02/18 Vezpa - From Memphis to Liverpool / Golden Oldies uit de jaren vijftig en zestig

03/03/18 Ntjam Rosie / Breaking Beats

07/03/18 Brace - Les geleerd / The Voice of Holland finalist gaat het theater in

09/03/18 Leo Blokhuis & Roel van Velzen / QUEEN - A night at the theatre

10/03/18 Leo Blokhuis & Roel van Velzen / QUEEN - A night at the theatre

17/03/18 Symfonic Rock Night / met Bert Heerink e.a.

18/03/18 Ernst Jansz / De Neerkant

21/03/18 The Bootleg Sixties

23/03/18 The Five Great Guitars - The Reunion / Met Harry Sacksioni, Eric Vaarzon Morel,  
Jan Kuiper, Digmon Roovers en Zou Diarra

24/03/18 Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop / De helden van toen terug op  
het podium

25/03/18 Corrie van Binsbergen / Olijven moet je leren lezen

29/03/18 Huub van der Lubbe / WAT SPEELT

31/03/18 LSB Experience – The Story of the Troubadour / Ode aan Amerikaanse West Coast songs
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07/04/18 Mike Bode en Mike del Ferro / Mike Kwadraat

08/04/18 Izaline Calister / Latin Diva

11/04/18 The Analogues / The White Album

14/04/18 Binnenlandsche Zaken & Frank Lammers / 12 Provinciën-tour

18/04/18 Flip en de Noormannen / The Big One

21/04/18 New York Round Midnight / Swingin' Harlem

22/04/18 Boudewijn de Groot, Henny Vrienten en George Kooymans / Vreemde Kostgangers | 
reprise

25/04/18 Fuse / de Podium Witteman huisband

12/05/18 Daniel Lohues / nieuwe theatervoorstelling

18/05/18 The War of the Worlds / Rockmusical met Jeff Wayne’s meesterwerk

18/05/18 Diggy Dex / Golven

24/05/18 Herman van Veen

25/05/18 Herman van Veen

26/05/18 Herman van Veen

30/05/18 Stef Bos / Kern

08/06/18 Her Majesty / Marrakesh Express

muziektheater
07/10/17 Shirma Rouse / Aretha Franklin 'Queen of Soul' tour

12/10/17 Het Wilde Oosten / Kameroperahuis/De Nieuwe Oost

15/10/17 drs. Down!

22/10/17 In bed met Piaf en Dietrich / La Vie en Rose meets Von Kopf bis Fuss

30/10/17 Orkater / Julius Caesar

11/11/17 Abdelkader Benali & Lavinia Meijer / Brief aan mijn dochter

22/11/17 In de schaduw van Toon Hermans / Een voorstelling om lief te hebben

24/11/17 Wende / MENS

24/11/17 Ophelia / De Veenfabriek (Joeri Vos)

07/03/18 Bambie is back! / met live muziek van de Eef van Breen Group

opera 

17/10/17 Orkest van de 18e eeuw / La Clemenza di Tito

09/11/17 Nederlandse Reisopera - La Traviata

19/01/18 De Parelvissers / Charkov Staats Opera Theater

08/02/18 Nederlandse Reisopera / Siroe, re di Persia

03/03/18 Barokopera Amsterdam / Purcell's King Arthur

17/03/18 OPERA2DAY / Hamlet (i.s.m. New European Ensemble)

31/05/18 Nederlandse Reisopera / Der fliegende Holländer
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show
29/09/17 Ellen ten Damme / Paris Berlin

24/10/17 Furtjuh Live / Alles voor de views!

27/10/17 Hans Klok / House of Horror

28/10/17 Hans Klok / House of Horror

29/10/17 Hans Klok / House of Horror

15/12/17 Chippendales / Best.Night.Ever Tour 2017

18/01/18 Opvliegers 3: New York, New York / met Antje Monteiro, Anouk van Nes, Joanne Telesford 
en Sandra Mattie

02/02/18 Jon van Eerd / Harrie & Eva - een paradijselijke komedie

23/02/18 Tineke Schouten / T-Splitsing

24/02/18 Tineke Schouten / T-Splitsing

25/03/18 African Mamas en Leoni Jansen / Siyabonga Makeba

26/05/18 De Vakidioten / Ramon Beuk, Jochem Uytdehaage, Rick Moorman

02/06/18 Alex Klaassen in Showponies | revue / met Freek Bartels, Jip Smit,  
Daniel Cornelissen e.a.

special
24/03/18 Club Oostpool

29/03/18 Ronald Giphart & Bart Chabot

06/04/18 Steef de Jong / ORFEO, een drama van karton

theatercollege
19/09/17 Lebbis & Jeroen Smit / Het Bruto Nationaal Geluk - een theatraal lesje economie

22/09/17 365 dagen succesvol / Succescollege van David de Kock himself

23/09/17 366 dagen succesvol / Succescollege van David de Kock himself

01/11/17 Coen Verbraak - op zoek naar geluk / Jan Kuiper, Stine Jensen, Patrick van Hees

19/11/17 Jasper Krabbe / Het geheim van de meester

20/11/17 Het opvoedcircus / Stine Jensen en Frank Meester

11/12/17 Adelheid Roosen | MAM / MAM = documentaire + monoloog + dialoog met u

22/01/18 Maarten van Rossem

19/02/18 Arjan Erkel / Vrijheid van denken en doen

16/04/18 George van Houts / Kom Plot

toneel
08/09/17 Oostpool presenteert: zichzelf

13/09/17 Het verzameld werk van William Shakespeare (ingekort) / Het Nationale Theater

06/10/17 Tom Lanoye / Solo Ten Oorlog!

13/10/17 Toneelgroep Oostpool / iHo met Hans Dagelet, Jacqueline Blom e.a.

17/10/17 Tenzij je een beter plan hebt / Anoek Nuyens & Rebekka de Wit | Co-producers

18/10/17 Tenzij je een beter plan hebt / Anoek Nuyens & Rebekka de Wit | Co-producers

30/10/17 De Man is Lam / Lucas De Man

31/10/17 The Play That Goes Wrong / Dé hilarische, knettergekke, dikke, vette slapstick komedie!

07/11/17 Terror / met Jeroen Spitzenberger, Johanna ter Steege, Clairy Polak e.a.

08/11/17 Theatergroep Aluin / Het rad van Aluin

08/11/17 Terror / met Jeroen Spitzenberger, Johanna ter Steege, Clairy Polak e.a.

14/11/17 Kinderen van Judas / Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool

22/11/17 De Huisbewaarder / Toneelschuur Producties

28/11/17 DE VERLEIDERS: Stem Kwijt / George van Houts, Tom de Ket, Victor Löw e.a.

29/11/17 DE VERLEIDERS: Stem Kwijt / George van Houts, Tom de Ket, Victor Löw e.a.

02/12/17 Het Nationale Theater - The Nation / Een zesdelige theaterthriller over een op hol  
geslagen samenleving

03/12/17 Het Nationale Theater - The Nation / Een zesdelige theaterthriller over een op hol  
geslagen samenleving

03/12/17 De man van je leven / Porgy Franssen, Liz Snoyink en Susan Visser

06/12/17 Sanne Vogel - Nieuwe familie / over een vriendschap die zonder oorlog niet had bestaan

12/12/17 Het Achterhuis / Een nieuwe bewerking van het dagboek van Anne Frank

13/01/18 Vastgoed B.V. / met Huub Stapel e.a.

16/01/18 Vastgoed B.V. / met Huub Stapel e.a.

20/01/18 Hendrik Groen / Pogingen iets van het leven te maken

21/01/18 Gouwe pinda's

30/01/18 Victor Reinier en Renée Soutendijk

08/02/18 Jan Decleir speelt Karl Marx / MARX

18/02/18 Debby Petter / In mijn hoofd

22/02/18 Laura van Dolron / WIJ

08/03/18 Platonov / Theater Utrecht

11/03/18 Anne-Wil Blankers / Wat ik moest verzwijgen

22/03/18 Romeo en Julia / Toneelgroep Oostpool

23/03/18 Romeo en Julia / Toneelgroep Oostpool

30/03/18 Bram van der Vlugt in Mooi weer vandaag / met Nettie Blanken, Bart Klever  
en Malou Gorter

30/03/18 George en Eran lossen Wereldvrede op! / De Finale

03/04/18 Sadettin Krizimiyuz / Metropolis I

04/04/18 Sadettin Krizimiyuz / Metropolis I

06/04/18 I call my brothers 13+ / Danstheater Aya en De Toneelmakerij

11/04/18 Robin Hood | Toneelgroep Oostpool / Anti-sprookje voor volwassenen

20/04/18 Vele hemels boven de zevende / naar de roman van Griet op de Beeck

09/05/18 Noord Nederlands Toneel / Salam

16/05/18 De hereniging van de twee Korea's - 20 scenes over de liefde / Nationale Theater
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kaarten & openingstijden

Online
24 uur per dag via www.zwolsetheaters.nl

Telefonisch 
0900 - 1435 (€0,45 per minuut)

Ma t/m vr 09.00 - 21.00 uur
Za & zo 10.00 - 20.00 uur

Kassa Schouwburg Odeon 
Dagelijks vanaf 10.00 uur.

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). 

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

eten en drinken

Voorafgaand aan de voorstelling een hapje eten? 
Dat kan!

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

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

bereikbaarheid & parkeren

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

In de nabijheid van Theater de Spiegel ligt  
parkeerdek Noordereiland. Bij avondvoorstel- 
lingen 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. 

Openbaar vervoer

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

Theatertaxi
Inwoners van Zwolle kunnen met de theatertaxi 
tegen gereduceerd tarief naar het theater.  
Reserveren kan telefonisch tot uiterlijk 2 uur  
voorafgaand aan de voorstelling, via  
038 - 420 4220. Een ritje van huis naar het  
theater kost €6,50 per persoon. U kunt gewoon 
bij de chauffeur betalen.
Ook met de theatertaxi terug naar huis?  
Meld dit vóór aanvang van de voorstelling bij de 
kassa van Theater De Spiegel of Schouwburg 
Odeon. Een ritje terug kost ook €6,50.  

bijzondere faciliteiten 

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).

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.

Hoogtevrees?
Heeft u hoogtevrees? Het tweede en derde bal-
kon 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 restitutie. 

praktische info

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

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

locaties
Schouwburg Odeon

Blijmarkt 25

8011 ND Zwolle

0900 - 1435 (€0,45 per minuut)

Theater de Spiegel 

Spinhuisplein 14

8011 ZZ Zwolle

0900 - 1435 (€0,45 per minuut)

 zwolsetheaters.nl

 info@zwolsetheaters.nl

 zwolsetheaters  

 @zwolsetheaters
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plattegrond spiegel (theater de spiegel)
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S P O T  O N
S M A A K V O L 
D IN E R E N S P O T  O N

M O O I
T H E A T E R

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

B O R R E L E N

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

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

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

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

helemaal compleet. Kijk voor ons theatermenu en arrangementen op 

www.koperenkees.com of bel 038 42 77 388

K O P E R E N  K E E S
WA AR THEAT ER 
BEGIN T 
ÉN  E INDIG T !
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De tweede programmagids komt in december uit. 
Neem alvast een abonnement op onze digitale, 
tweewekelijkse nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte: 
weet u welke voorstellingen bijgeboekt zijn, leest u meer 
over dat ene bijzondere concert of geweldig theatercollege 
en mist u zeker niets!

Meld u aan via www.zwolsetheaters.nl – 
onderaan de homepage kunt u zich aanmelden. 

Graag tot ziens! 

From Sammy with love / zo 06 jan / theater de spiegel
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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.

steel de 
show!

Wilt u meer informatie over de verhuurmogelijkheden 
in onze theaters? Neem contact op met de afdeling 
Sales & Events.

      038 - 42 773 83

      evenementen@zwolsetheaters.nl

      www.zwolsetheaters.nl/events
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Het verzameld werk van William 

Shakespeare (ingekort): Robin de Puy

Orkest van het Oosten: Bud Fenker

Lebbis & Jeroen Smit: Roland Feith

Jubileum Theater Gnaffel: Ron Greve

Sweeney Todd: Bob Bronshoff

Ellen ten Damme: Danny Ellinger

Marco Lopes: Saskia Kerkhoff

Julien Libeer & Lorenzo Gatto:  

Alexander Populier

Roald Dahls Ieorg idur 4+: Unieke Zaken

Tom Lanoye: Filip van Roe

Nederlands Kamerkoor: Remco van 

der Kruis

Shirma Rousse: Thareyck Martina

Jurassic Revenge 4+: Michel van  

Tende producties

Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal: 

Rob Becker

NDT I: Rahi Rezvani

Daniel Arends: Mike Roelofs

Toneelgroep Oostpool:  

Krista van der Niet 

Margriet Bolding: Marloes van Dijken

drs. Down!: Roy Beusker

Niet vergeten 7+: Joost Milde

Sound of Silence: Kees van der Niet

Orkest van de 18e eeuw:  

Annelies van der Vegt 

Tenzij je een beter plan hebt:  

Michiel Cotterink

Ricky Koole & Ocobar: Rob Becker

Archell Thompson: Kimberly Bouter

Baukje Schweigman & Slagwerkgroep 

Den Haag: Pieter Kers

Youp van ‘t Hek | try out: Bob Bronshoff

Fiere vrouwen |briefliederen aan onver-

getelijke vrouwen: Malika Triki

Danny Vera: Cooper Seykens

Stephanie Struijk: Daniel Lohues

Orkest van het Oosten familieconcert 

3+: Clarinde Wesselink

In bed met Piaf en Dietrich: Project 

Zuiderburg

Furtjuh Live: Maak.Amsterdam

Beth Hart: Mona Nordøy

Yentl en De Boer in Concert : Titia 

Hoogendoorn

Strafrecht? Levensecht! 2.0: Whitemoor 

Photography te Zwolle, Rick Witteveen 

Edward Scharenhand 8+:  

Femke Teussink 

Hans Klok: Andy Doornhein

Weltrusten... Kleine Beer 4+: Artwork

De Man is Lam: Arjan Benning

Orkater: Jochem van Laarhoven

Johan Fretz: Sanja Marusic

Nick & Simon: Mark Uijl

Allerzielen en Bach: Foppe Schut 

De Marathon: Dim Balsem

Erik van Muiswinkel: Govert de Roos

HRFSTWND: Sjoerd de Vries

Dutch Classical Talent - Nadezda 

Filippova: Marco Borggreve

Het Huis van Jip & Janneke 3+:  

Fiep Westendorp

Terror: Corbino

Blaudzun: Andreas Terlaak

Amsterdam Klezmer Band:  

Fred van Diem

Nederlandse Reisopera:  

Marco Borggreve

See you in Heaven: Mink Graphics

40 jaar Twente Plat op tournee:  

Twente plat

Abdelkader Benali & Lavinia Meijer: 

Scherpontwerp

Marlon Kicken: Henri van de Griendt 

Eric Milton: Gerard Vrakking

Lastige ouders 8+: DBXL

Kinderen van Judas: Krista van der Niet 

Gijs Scholten van Aschat, Eric  

Vaarzon Morel, Eric Vloeimans:  

Merlijn Doomernik

Het Nationale Ballet: Petrovsky & Ramon

Jasper Krabbe: AVROTROS

De Kleine Cowboy 4+: Gregor Ramaekers

Het opvoedcircus: Valerie Granberg

De Huisbewaarder: Annaleen Louwes

Ophelia: Carla Kogelman

Guido Weijers: Regina Pater

Wende: Romy Treebusch

Jan Beuving: Maartje ter Horst

Vamos!: Corné van der Stelt

DE VERLEIDERS: Stem Kwijt:  

Joost de Haas

Ton Kas: Greetje Mulder

Niels Geusebroek: Mike van den Toorn

Het Nationale Theater: Robin de Puy

Camerata RCO: Hans van der Woerd

De man van je leven: Marcel van der Vlugt

Dolf Jansen & Louise Korthals: ALEK

Nieuwe familie: Noah Valentyn

Ifigeneia Koningskind 8+: Marijke de 

Gruyter en Jet Vervest

Harteveld: Sebastiaan ter Burg 

Trui 4+: Moon Saris

Dutch Swing College Band: Bas Meijer

MAM: Cigdem Yuksel

Het Achterhuis: Piek vierkant drukwerk

Freek de Jonge: Stefan Schipper

Caro Emerald & Metropole Orkest: 

Adrie Mouthaan

My Fair Lady: Roy Beusker

Trijntje Oosterhuis: Karin Verbruggen

IJspaleis: Leo van Velzen

Toms Magische Speelgoedwinkel 5+: 

Marloes Kemps en Wim Lanser

The Originals: DEEK Fotografie

Typhoon & Amsterdam Sinfonietta: 

Maarten Geukens

From Sammy with love: Carli Hèrmes

Severin von Eckardstein: Shane Shu

OG3NE: William Rutten

Henry van Loon: Jouk Oosterhof

Isabelle Beernaert: Bob Karman

Nederpop All Stars | Sta concert:  

Jean-Marc Kessely

Vastgoed B.V.: Mark Engelen

Esther Groenenberg: IKK

Introdans: Hans Withoos

Jasper van Luijk | co-producers:  

Menno van der Meulen

Opvliegers 3: New York! New York! 

New York!: Arjan Benning

Dummie de Mummie: Tosca Menten

Lebbis: Martin Oudshoorn

Brokstukken: Rogier Veldman

Hendrik Groen: Victor Meijer

Legendary Albums Live: Mink Graphics

Lieve Bertha: Geert de Jong

Gouwe pinda’s: Noah Valentyn

Maarten van Rossem: Juliette Polak en 

Fleur Koning

Benjamin van der Velden: Jan Boeve

Simone Kleinsma in Was getekend, 

Annie M.G.: William Rutten

Victor Reinier en Renée Soutendijk: 

Piek vierkant drukwerk

NUHR: Joris van Bennekom

Jon van Eerd in Harrie & Eva: Lesley Pols

Frans Bauer: William Rutten

Arjan Erkel: Eyescream Photography

Rundfunk: Mark Engelen

Brace: Brendan de Clerq

Jochem Myer: Stephan van Fletteren

Leo Blokhuis & Roel van Velzen: Marco 

Borsato

Orkest van het Oosten: Beethovens 

Eroica 

Michiel van Nieuwkerk:

Pieter Derksen: Merlijn Doomernik & 

Buro RusT

Conny Janssen Danst: Leo van Velzen

Oorlogsgeheimen 9+: Andy Doornhein

ISH & Junior Company van het  

Nationaal Ballet: Fenna van der Vliet

The Full Monty: Roy Beusker

Herman van Veen: Casper van Aggelen

Nederlandse Reisopera: Marco 

Borggreve

Veldhuis & Kemper: Mart Boudestein

Bert Visscher: Maarten van der Wal

Introdans: Hans Withoos
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Zwolleztalent

advertentie

colofon

Redactie: Anna Bouwman, Rosan Broekhuizen, Ellen Ernst, Keimpe de Jong, Muriël Huijbrechts, 
Sanne Oostenga, Nienke Schutte (Redactie), Tine de Waal, Karen White 
Ontwerp: Viesrood, Zwolle
Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem
Advertentieverkoop: Virtú Media, Zeist en Zwolse theaters, afdeling sales & events 
Oplage: 20.000

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

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.”

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!

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 program-
meert 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.”



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

Servies
Oude Vismarkt 24
8011 TB Zwolle
038-4216196

Kookgereedschap 
Diezerstraat 100
8011 RK Zwolle
038-4211222

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


