


Met deze tekst begint de voorstelling 
Liefdesverklaring van Nicole Beutler die 
ik onlangs zag in ons theater tijdens het 
internationaal dansfestival Lift Me Up!  
Een liefdesverklaring aan het publiek. 
Zo wil ik mij in mijn voorwoord  tot u, 
bezoeker van onze theaters, richten 
met mijn liefdesverklaring aan u. 
Zonder u zouden wij niet kunnen 
doen wat wij willen doen. Wij hebben 
u nodig. Ieder seizoen weer. 

Waar kijken wij met u het komend seizoen 
naar uit? Naar opera, musicals, dans, 
cabaret, muziek, beeldend, toneel en nog 
veel meer. Naar het prille werk van begin-
nende makers in Het Debuut met winnaars 
van het IT’s Festival, naar Ariane auf Naxos 
en Don Giovanni van de Nederlandse 
Reisopera die elk twee dagen bij ons te zien 
zullen zijn. Naar de Vreemde Kostgangers 
Henny Vrienten, Boudewijn de Groot en 
George Kooijmans die voor het eerst samen 
het toneel zullen opgaan. Naar premières 
van onder meer André Manuel en zelfs de 
wereldpremière van de muziektheater- 
productie Morning Blossoms. Naar Kerst 
wanneer we een ijsvloer bouwen op het 
toneel voor zeven uitvoeringen van 
Notenkraker on Ice. En naar zoveel meer.

Met elke voorstelling is het onze bedoeling 
dat u onze theaters verlaat met een brede 
glimlach. Ontroerd mag ook. 
Of gefascineerd. Geamuseerd.  
Of gemotiveerd na een avond Club Cele. 
Want dat is waarvoor wij het doen, wij van 
Zwolse theaters: voor u, ons publiek.
U bent hier welkom bij ons!

Margreet Wieringa
Directeur Zwolse theaters

U bent welkom

U bent hier

U bent hier welkom

U bent hier welkom bij ons

dit stuk is een liefdesverklaring

 

U zult hier dingen horen

U zult hier dingen zien

U zult hier niets horen wat u niet al gehoord hebt

U zult hier niets zien wat u niet al gezien hebt

U zult hier niets zien van wat u hier altijd gezien hebt

U zult hier niets horen van wat u hier altijd gehoord hebt

U zult dingen horen die u niet kent

U zult dingen horen die u kent

U zult hier dingen herkennen

U zult ons begrijpen

U zult ons ongrijpbaar vinden

 

Dit hier is een tovercirkel

Een speelruimte

Een horizon van mogelijkheden

Een open spiegel

Hier verkennen we de wereld

Hier worden de mogelijkheden van het toneel benut

Het bereik der mogelijkheden wordt hier uitgeprobeerd

Hier kunnen we de mist ingaan

Hier mogen we de mist ingaan

Hier gaan we de mist in

Dit is een confrontatie

Zonder scherm of valhelm

Hier kunnen we verliezen

Hier kunnen we onszelf verliezen

(Liefdesverklaring / tekst Magne van den Berg; vrij naar Peter Handke)
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het hele seizoen up-to-date direct naar

Beste theaterliefhebber,

NR 1…2, 3, 
U heeft de eerste programmagids van theaterseizoen 2016/2017 
in handen. Een fijne printuitgave waar u doorheen kunt bladeren. 
Er volgen nog twee gidsen, verrijkt met onder andere bijgeboekte  
voorstellingen, scènefoto’s en kersverse recensies. In november en 
begin maart 2017. Zo ligt er het héle seizoen een up-to-date  
programmagids bij u op tafel.

Hoe werkt het? 
In deze eerste uitgave staat de programmering tot en met december 
2016 centraal. 
De voorstellingen die vanaf 1 januari 2017 in Zwolse theaters spelen, 
kunt u alvast zien in de handige kalenderoverzichten per maand, 
van januari tot en met juni, vanaf pagina 138.  
Natuurlijk kunt u al voor het hele jaar toegangskaarten bestellen, dat 
kan online ook heel gemakkelijk: vanaf 28 mei! Meer informatie over 
de voorstellingen vanaf januari vindt u in de volgende edities van de 
programmagids.  
En uiteraard op zwolsetheaters.nl, onze dynamische programmagids. 
Daar vindt u altijd de meest actuele informatie.

Dans…of juist toneel? 
Daarnaast hebben we ook de verschillende genres voor u op een over-
zichtelijke manier ingedeeld. Vanaf pagina 170 kunt u alle dans, toneel 
of bijvoorbeeld jeugdvoorstellingen in een oogopslag per genre bekijken. 

We hopen dat u geniet van deze gids, die we met veel liefde voor u 
hebben samengesteld. En natuurlijk vooral van de voorstellingen die 
u gaat bezoeken. 

We zien u graag in onze twee prachtige theaters. 
Tot in Schouwburg Odeon en in Theater De Spiegel! 
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kaarten & openingstijden

Online
24 uur per dag via www.zwolsetheaters.nl

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

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

Kassa Schouwburg Odeon 
Dagelijks van 10.00 - 20.30 uur.

Kassa Theater De Spiegel
Vanaf één uur voor de voorstelling. 

Café Foyé
Dagelijks geopend 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). 
Wilt u uw kaarten telefonisch bestellen en  
afhalen bij de kassa? Dan betaalt u €4,75. 
Aan de kassa bij Café Foyé betaalt u geen 
servicekosten. 

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

Start kaartverkoop: 
zaterdag 28 mei, 10.00 uur
Het startschot wordt dit seizoen gegeven op 
zaterdag 28 mei om 10.00 uur. Vanaf dat moment 
kunt u online, telefonisch en aan de kassa in Café 
Foyé (Schouwburg Odeon) uw kaarten bestellen.

Vrienden van Zwolse theaters
Vrienden van Zwolse theaters kunnen hun kaarten 
een week eerder bestellen, namelijk vanaf zater-
dag 21 mei. Ook vriend worden? Kijk op pagina 
18 voor meer informatie.

eten en drinken

Voorafgaand aan de voorstelling een hapje eten? 
Dat kan!

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

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

bereikbaarheid & parkeren

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

pauze bij onze informatiebalie een uitrijkaart 
kopen voor €5,00. U kunt ook parkeren in 
parkeergarage Diezerpoort. Vanaf deze parkeer- 
garage is Theater De Spiegel gemakkelijk te 
bereiken via de loopbrug.

Openbaar vervoer

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

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

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

bijzondere faciliteiten 

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

laatkomers

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

verhinderd? 

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

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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De gepubliceerde voorstellingen worden vanuit een aantal invalshoeken uitgelicht:

 de maker

 de bezoeker

  
 de pers

 de programmeur

onze programmeurs

legenda iconen

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

 voorstelling zonder pauzedrankje

 voorstelling met dinerarrangement

 trailer op onze website

 Kidsfoyé (zie pagina 26 Kids enzo)

 ClubCele

Café Foyé - Schouwburg Odeon

Koperen Kees - Theater De Spiegel

In deze gids worden een aantal iconen gebruikt:

Keimpe de Jong: “Er zijn meerdere smaken in de stad, die moet ik zien te vangen.  
Dat is mijn werk. Ik luister en praat met het publiek, ik volg de markt en soms kies ik iets 
waar op voorhand geen groot publiek voor zal zijn. Maar zo werkt dat met de kunsten.  
Het mag schuren.”

Karen White: “Breng kinderen op jonge leeftijd in contact met theater en geef ze zo een 
levenslange blijvende herinnering en een creatieve, culturele bijdrage aan hun verdere 
leven. Wie eenmaal de magie van theater ontdekt, laat het niet meer los. Die ervaring 
verruimt de blik op de wereld en het leven!”

Iris Haeck: Klassieke muziekprogrammeur in hart en nieren. Met haar kennis, netwerk en 
passie voor het vak, staat er jaar na jaar weer een prachtige reeks klassieke voorstellingen 
in Zwolse theaters. “Waarom klassieke muziek programmeren? Zodra de eerste noten 
klinken is het toch altijd weer alsof de feestverlichting aanspringt.”

Stella van Leeuwen: Al een jaar intensief verbonden aan Zwolse theaters en 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.”

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

    @CafeFoye

    facebook.com/cafefoye

“Samen met De Eenhoorn, 
onze koffieleverancier, zijn  
we continu op zoek naar de 
allermooiste koffies. Onlangs 
heeft er een proeverij plaats-
gevonden waarin we koffies 
van over de hele wereld 
blind hebben getest op geur, 
smaak, body en beleving.  
Het resultaat? De Ngila  
Estate, dát moest hem  
worden. Deze Tanzaniaanse 
koffie heeft een fijne body, 
kent tonen van chocolade,  
is fris, helder en erg fruitig. 
Maar het aller belangrijkste: 
dit zwarte goud is dus vanaf 
nu in Café Foyé te bestellen 
als onze slow koffie! Komt u 
hem gauw proeven?”

Wouter Jonkman
Barista

Elke dag open: Café Foyé

Café Foyé is het culturele café in Schouwburg 
Odeon waar u geniet van muziek, theater, dans 
en kunst. Maar ook van onze eigen bijzondere 
koffies, de lekkerste wijnen, een laat ontbijt of 
een verrassend diner. 

Café Foyé is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend 
voor cultuurliefhebbers in alle soorten en maten. 
Om te tafelen, te werken, te ontmoeten en vooral  
te genieten. Wilt u informatie, advies of een theater-
kaartje? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.
Op het menu staan voornamelijk regionale en duur-
zame producten, die met zorg zijn geselecteerd.  

En dat proeft u. Het team vertelt er graag meer 
over. Plof neer op één van de Chesterfield banken 
of neem plaats aan de stamtafel en geniet!

12

Tussen 17.30 en 19.30 uur is Café Foyé 
ook Diné Foyé.
Na een lange werkdag lekker aanschuiven of nog 
even een hapje eten voor de voorstelling of film? 
Dat kan in Diné Foyé. Wat er op het menu staat 
verschilt per dag, omdat we werken met wisselen-
de (seizoens)producten én met verschillende koks. 
Laat je je graag culinair verrassen? Welkom in 
Diné Foyé!

Twee glazen wijn + bitterballen 
€10,-*

*op vertoon van uw theater- of filmkaartje

Dit hele theaterseizoen:
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Honderden voorstellingen, vier zalen: Waar gaat u heen? Wat wilt u zien? 
Nieuw dit theaterseizoen: Een abonnement op een Theater Curator.  
De keuzes zijn uniek, authentiek en verrassend. U bezoekt drie voor-
stellingen geselecteerd door één van de curatoren voor een vaste prijs. 
De keuze maakt u op basis van interesse, omdat u blind vertrouwt op de 
smaak en expertise van de curator of omdat u zich graag een keer wilt 
laten verrassen.

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.zwolsetheaters.nl/theatercurator  
2. Kies de Theater Curator die bij u past
3. Voeg hem of haar toe aan uw winkelmandje  
 en reken uw bestelling af
4. Print uw e-tickets en ontmoet de curator bij 
 de voorstellingen

STOMP - The 25th Anniversary Tour / do 08 + wo 09 nov / theater de spiegel
Kijk voor meer informatie en een overzicht van de 
Theater Curatoren op www.zwolsetheaters.nl/theatercurator

nieuw!

Een Theater Curator 
cadeau geven? 
Dat kan met de Theater 
Curator tegoedbon.

de theater 
curator
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events in 
de spotlight!
Het theater: de plek waar men samen- 
komt voor ontmoeting en beleving. 
Zwolse theaters is een bron van inspiratie, 
creatie en verbinding, ook voor zakelijke 
en culturele events. De mogelijkheden zijn 
onbegrensd. Ons team werkt vanuit passie, 
kennis en creativiteit. Samen geven wij 
identiteit aan uw event. Van groots idee 
tot het allerkleinste detail.

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

      038 - 42 773 83

      evenementen@zwolsetheaters.nl

www.zwolsetheaters.nl/events

Hollands Got Talent

Voor de derde keer reisde het televisie- 
programma Hollands Got Talent af naar 
Zwolle voor de opnames van de voorrondes.

De opnames van de audities waren  
een feestje! Wij bedanken iedereen die  
aanwezig was! #HGT #HollandsGotTalent 
#RTL4  
@hgt_nl via Twitter

Just arrived in Zwolle for Holland’s Got 
Talent 2016! Happy! Ready!
@DanKaraty via Twitter

Hollands Got Talent vanuit de mooie 
Spiegel in Zwolle #hgt  
@Nathalie105 via Twitter

VNG Sociale Top 2015

Op 54 locaties in en om Zwolle gingen 
achthonderd voorlopers en dwarsdenkers 
uit het sociaal domein met elkaar in gesprek 
over de belangrijkste uitdagingen rondom 
zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, 
veiligheid en integratie. Theater De Spiegel 
was één van de hoofdlocaties.

Dagvoorzitter Judith de Bruijn opent het 
avondprogramma en laat haar publiek 
even schrikken: ze gooit een groene 
werpmicrofoon de zaal in, en vraagt:  
‘Wat neem jij mee vandaag?’
Bron: Magazine Sociale Top by Maters en Hermsen

Het was een goede bijeenkomst bij  
#SocialeTop 2015 in Zwolle. Bedankt  
voor de gastvrijheid en goede verzorging. 
We hebben veel geleerd ;)
@Jonathan_WH via Twitter

100 jaar Van Wijhe Verf

Van Wijhe Verf vierde haar 100-jarig bestaan 
in Theater De Spiegel en ontving het 
predikaat ‘Koninklijk’ van Ank Bijleveld, 
Commissaris van de Koning in Overijssel.

“De vele lokale, nationale en interna-
tionale gasten kregen een spectaculair 
programma voorgeschoteld. Zo leidde 
Floortje Dessing op het witte doek de 
gasten professioneel door de geschiede-
nis van het bedrijf, was er een op maat 
gemaakte theatershow gebaseerd op  
de kernwaarden van het bedrijf en gaf 
coverband The Young Beethoven een 
spectaculair slotoptreden.”  De Telegraaf

Bij eeuwfeest @vanwijheverf @marlies-
vanwijhe in #Zwolle met theatershow 
#100jaar  @FransvDrimmelen viaTwitter

Vanaf vandaag werk ik met trots voor 
de koninklijke@vanwijheverf! Gisteren 
uitbundig gevierd met alle collega’s
@DannyRijken via Twitter

Regio Zwolle Congres

De vierde editie van het Regio Zwolle  
Congres, waar de Regio Zwolle Monitor  
gepresenteerd werd en de Starter en Onder-
nemer van het jaar werden gekozen, stond in 
het teken van Logistiek en Distributie. 

Bijzondere openingsact van  
@RegioZwolleCong in @zwolsetheaters 
#spiegel: nu het woord aan @jortkelder
@EricGrotens via Twitter

Vandaag veel positieve verhalen en  
enthousiaste mensen op #regiozwolle- 
congres 2015. Iedereen enorm betrokken 
bij #Zwolle en de regio. #mooi
@BenVelthuizen via Twitter

Zwolse theaters heeft twee uitzonderlijke 
locaties, elk met een eigen karakter.  
Theater De Spiegel is groots en 
indrukwekkend en voorzien van de aller 
modernste technieken. In Schouwburg 
Odeon ontmoeten heden en verleden 
elkaar en deze locatie is zeer geschikt 
voor kleinschalige events. Van vergadering 
in één van de bovenfoyers tot meeting, 
lunch of borrel in Café Foyé. Bij elk event 
is ons doel: verrassen, boeien en binden.

Afgelopen jaar bij ons ‘in huis’:
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vrienden van zwolse theaters

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

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

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

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

• mag voorafgaand aan de start van de kaartverkoop 
als eerste kaarten bestellen (max 4 per voorstelling)

• ben als allereerst op de hoogte van bijgeboekte 
voorstellingen

• krijgt een toelichting op de programmering door onze 
directie & programmeurs

• ontvangt een uitnodiging voor het bijwonen van een 
première

• kunt samen met een vriend gebruikmaken van mini-
maal 2 exclusieve vriendenacties per theaterseizoen

• krijgt een rondleiding achter de schermen in onze 
theaters

• ontvangt de programmagidsen thuis op de mat

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

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

ik,
ROBERT

ben 
vriend

TM: 

56157

Club Guy & Roni - Happiness / vr 11 nov / schouwburg odeon

19
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Wat was het hoogtepunt van 
afgelopen jaar?
Het Lift Me Up! Internationaal 
Dansfestival in april. Een hoogte- 
punt omdat zo’n eerste festival 
heel spannend is om te program-
meren en je een sfeer wil creëren 
die de drempel om naar dans te 
kijken verlaagt. Dat is gelukt.

En het hoogtepunt van het 
festival? 
Ééntje? Dat zijn er meer hoor! 
De openingsvoorstelling Mon-
chichi van Wang/Ramirez uit 
Frankrijk. Alles klopte in deze 
voorstelling, de combinatie van 
hiphop en moderne dans, het 
licht en het decor. Lichtvoetig 
maar op het einde toch stil en 
ontroerd zijn. Maar ook Idiot 
Sycrasy van Igor & Moreno uit 
Engeland. De twee springen 
bijna de hele voorstelling en ze 
zijn geestig en ontwapenend. 
Het publiek sloot hun in de 
armen. Liefdesverklaring van 
Nicole Beutler i.s.m fABULEUS 
op een tekst van Magne van den 
Berg. Gespeeld en gedanst door 
zes jongeren die zowel tekst 
als beweging beheersen en je 
vertellen hoe fijn ze vinden dat 
jij, het publiek, er bent. Dat was 
een feestje en de afterparty met 
FunkISH was de bekroning. ISH 
kreeg het publiek moeiteloos aan 
het dansen. Het dak ging eraf!

Wat gaan we komend thea-
terseizoen zien in Zwolle? 
We openen het seizoen met Built 
for it van Alida Dors en met 
teksten van Typhoon, door hem 
zelf ingesproken. Er is een 
voorstelling van Samir Calixto die 
hier vorig jaar met Four Seasons 
stond en ik kan alvast verklap-
pen: er zit een echte slang in de 
voorstelling. Voetbal op hoge 
hakken van de Kopergietery 

(België), die vorig jaar de  
Mimeprijs kreeg voor beste 
voorstelling tijdens het Theater-
festival. En ik word zelf altijd  
blij van Club Guy and Roni.  
Daar kom ik altijd met energie 
vandaan. Ze komen met de  
nieuwe voorstelling Happiness 
en doen het tegenwoordig ook 
goed in het buitenland. Zo heb-
ben ze bijvoorbeeld met groot 
succes in Frankrijk gestaan.

Waar verheug jij je het  
meest op?
Boukje Schweigman komt met 
een nieuwe voorstelling HUID. 
Veel mensen kennen haar van 
haar succesvolle voorstellingen 
op Oerol. Ze maakt meestal  
theater op locatie maar af en  
toe ook voor de zaal. Ze werkt 
samen met Theun Mosk,  
Slagwerk Den Haag en Arnoud 
Noordegraaf. Een absolute 
must see!

dans raakt

Een jaar geleden 
hebben we besloten 
om het genre Dans 
een prominente plek 
te geven binnen onze 
programmering. Dans 
biedt schoonheid,  
verrassing, inzicht 
en ontroering. Wij 
geloven dat heden-
daagse dans een groot 
publiek verdient. 
Veel mensen zijn bang 
dat ze niet begrijpen 
wat er door de dansers 
of choreograaf verteld 
wordt. Maar wij zijn er-
van overtuigd dat dans 
u kan raken. Sinds 
vorig theaterseizoen 
is Stella van Leeuwen 
aan Zwolse theaters  
verbonden. We blikken 
terug en kijken vooruit 
met deze bevlogen 
Theater- en 
Dansprogrammeur. Built for it - Alida Dors / do 08 sep / schouwburg odeon
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 Bruisweek
De introductieweek voor 
studerend Zwolle

De HBO Bruisweek is dé introductieweek voor 
studerend Zwolle. Het driedaagse programma 
vindt plaats van 29 t/m 31 augustus 2016. De circa 
2500 deelnemers aan de HBO Bruisweek worden 
drie dagen lang bedolven onder activiteiten in en 
rond de binnenstad, waaronder in onze theaters. 

De MBO Bruisdag vindt plaats op woensdag 
31 augustus. De dag bestaat uit twee delen: 
Zwolle Rond en Relax in the City. Tijdens 
Zwolle Rond leren 3000 kersverse MBO studenten 
Zwolle kennen; ze komen langs alle plekken in de 
stad die je gezien moet hebben. Tijdens Relax in 
the City wordt de Bruisdag feestelijk afgesloten.

www.zwolsetheaters.nl/bruisweken

 Stadsfestival
Muziek en theater op en rond 
de stadsgrachten

Van donderdag 1 t/m zondag 4 september 2016 
vindt de vijfde editie van het Stadsfestival plaats. 
Het Stadsfestival is een meerdaags festival vol 
muziek, dans en theater, dat zich afspeelt op en 
rond de stadsgrachten van Zwolle.
Het programma is verdeeld in twee categorieën: 
‘Op het Water’ maken bezoekers gebruik van 
bootjes om één van de verschillende vaarroutes te 
volgen en ‘Langs de Kade’ kunnen voorstellingen 
te voet worden bezocht. Het Rodetorenplein vormt 
het festivalhart: op deze locatie vindt de kaartver-
koop plaats, is informatie te verkrijgen en vinden 
kleine voorstellingen plaats in heuse Casitas. 
Ook dit jaar presenteren we in Schouwburg Odeon 
weer een speciaal festivalprogramma.

www.zwolsetheaters.nl/stadsfestival

advertentie

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

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

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

www.landstede.nl

uitgelicht

Bezoek alle voorstellingen van de serie New Masters On Tour 
in het nieuwe seizoen voor maar € 110,00 € 82,50 en ontdek 
de namen van de toekomst op de 1e rang! 

new masters on tour

Bestel uw New Masters On Tour abonnement via www.zwolsetheaters.nl of via 0900 1435 (€0,45 / min.). 
Kaarten kosten € 27,50 per stuk, eerste rang. U betaalt 3 kaarten in plaats van 4 kaarten wanneer u een 
abonnement neemt. Deze aanbieding is geldig tot dinsdag 27 september. 

speeldata 

27 september 2016

31 januari 2017

21 maart 2017

2 mei 2017

combiaanbieding
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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
WAAR THEAT ER 
BEGIN T 
ÉN  E INDIG T !
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kids enzo
Sprookjesfestival

Ook dit theaterseizoen organiseren we weer een sprookjesfestival in de kerst- 
vakantie. Karen: “Er is echt niks mooier dan al die kaboutertjes en prinsesjes  
rond te zien lopen. Het zijn misschien wel de gezelligste dagen van het jaar.” 
In Schouwburg Odeon hebben we kleine en grote bijzondere en intieme 
voorstellingen en in Theater De Spiegel staan de grote musicals. Het hart van 
het festival is Odeon. Daar presenteren we een brede randprogrammering. 
Van sprookjeswandeling tot meespeeltheater en van dans-, spel- en zang-
workshops tot verkleedpartij! 
Het Sprookjesfestival vindt plaats in de eerste week van de kerstvakantie, maar 
ook in de tweede week hebben we een aantal prachtige jeugdvoorstellingen 
geprogrammeerd. Kijk op pagina 132 t/m 135 voor meer informatie.

Pinokkio - Efteling Theater / 27 dec / theater de spiegel

Wist u dat… 
… we altijd extra jeugd- en familievoorstellingen 

 hebben in de schoolvakanties?

…  we ernaar streven élke zondag een 

 jeugdvoorstelling te programmeren?

…  we dit seizoen een bijzondere najaar- en  

 voorjaarspublicatie  gaan maken voor  

 de jeugdprogrammering?

KidsFoyé

Gaat u met uw (klein)kind(eren) naar een voorstelling in Schouwburg Odeon? 
Grote kans dat u in de Kids Foyé belandt! Vanaf een uur voor aanvang vinden  
er -onder begeleiding van een club enthousiaste vrijwilligers- verschillende 
activiteiten rondom de voorstellingen plaats. De ene keer is dat 
knutselen of een spel spelen, de andere keer kleuren of verkleden. 
Zo kunt u, terwijl u een oogje in het zeil houdt, lekker aan de leestafel 
gaan zitten met een kop koffie, kletsen met wat vrienden of met een 
goed boek op één van de Chesterfields plaatsnemen.

Karen White, onze jeugd- en jongerenprogrammeur 
reist stad en land af voor premières, openbare 
repetities en try-outs. Allemaal om tot onze 

veelzijdige jeugdprogrammering te komen, 
waarin toegankelijkheid wordt gecombineerd 

met inhoud en kwaliteit. Haar missie? Dat ieder kind dat 
de basisschool verlaat minimaal twee bijzondere theater- 
belevingen heeft gehad: één vanuit de zaal en één vanaf 
het podium.

Een onvergetelijk partijtje! 

Is uw kind binnenkort jarig? Vier het in één van onze theaters! Bezoek een 
voorstelling, eet (of versier) een verjaardagstaart, neem samen een kijkje achter 
de schermen, ontmoet de artiesten of speel een spel. De mogelijkheden zijn 
onbegrensd. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen via k.white@zwolsetheaters.nl.

2726

Theatertips voor ons jongste publiek én hun (groot)ouders:
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Brandweerman Sam redt het circus
Het leukste theateruitje in de zomervakantie

 jeugd & familie.wo 17 + do 18 aug
diverse tijden 

theater de spiegel
 

vanaf
€12,00

Vorig jaar stond Brandweerman Sam in ons 
theater en dit seizoen is hij terug met een nieuwe 
voorstelling!
Het circus komt naar Piekepolder, de circus- 
directeur heeft alles tot in de puntjes voorbereid 
maar de ondeugende Norbert Puk wil alles in de 
war schoppen. Gelukkig zijn Brandweerman Sam 
en zijn trouwe brandweerwagen Jupiter er om het 
circus te redden! 
De show, vol met vrolijke muziek, dans en humor 
is een echte familievoorstelling. En natuurlijk kun 
je na de voorstelling kennismaken met Sam en 
zijn vrienden. 
Kom verkleed als je favoriete personage, een 
brandweerman of iemand uit het circus en ga op  
de foto met Brandweerman Sam en zijn vrienden. 
Heb je je allermooiste verkleedkleren aan gedaan? 
Wie weet win jij dan wel een mooie prijs tijdens  
de verkleedwedstrijd!

kom 
verkleed 
als je 
favoriete 
personage!

3+
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advertentieadvertentie

tickets te koop via Zwolse
theaters

tickets 

te koop via 

Zwolse

theaters



programma

Mini & Maxi - NU! / wo 14 sep / theater de spiegel september
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 show.  cabaret.wo 14 sep 
20.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€22,00

za 17 sep 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

Annet Malherbe & Frédérique Spigt 
Elvis Never Left The Building

Zvizdal, 30 jaar na Tsjernobyl
Berlin & Het Zuidelijk Toneel

Mini & Maxi
NU! | reprise

Yentl en de Boer
De snoepwinkel is gesloten

 muziek.  special.do 15 sep 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

za 17 sep 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€16,00

Elvis has never left the building door het charismatische duo 
Frédérique Spigt en Annet Malherbe. Zij zingen het levensverhaal  
van The King en vertolken songs uit alle periodes van zijn carrière.

        “Zelden maak je een theateravond mee die je zo in vuur en 
          vlam zet!” AD

Een meeslepend verhaal over een oud echtpaar dat ervoor kiest te blijven 
wonen in getroffen gebied, terwijl iedereen wordt geëvacueerd. Vier jaar 
lang reisde BERLIN tweemaal per jaar naar Tsjernobyl om telkens tijd 
met hen door te brengen, voor de camera te interviewen en hun leven en 
keuzes te volgen.

Na overweldigend succes afgelopen seizoen keert NU! van Mini & Maxi 
weer terug naar ons theater. Hilarische sketches, capriolen, grappige mu-
ziekstukken en spitsvondige dialogen komen allemaal voorbij tijdens deze 
voorstelling. Mini & Maxi brengen hun gouden repetoire in verfriste vorm. 

Regie: Jos Thie / Spel: Karel de Rooij en Peter de Jong

Kent u Yentl en de Boer al van vorige voorstellingen? Dan wilt u  
De snoepwinkel is gesloten absoluut niet missen. Houdt u van muzikale 
hoogstandjes, absurdistische sketches en personages? Maak dan kennis 
met Yentl en de Boer. Het muzikale en fantasievolle duo stelt zich graag 
aan u voor.  

Built for it
Alida Dors 

Na haar succesvolle voorstelling Oogst komt Alida 
Dors nu met haar nieuwste dansvoorstelling Built 
for it. Zeven dansers proberen zich te bevrijden  
van stigma’s en vooroordelen. De zoektocht naar 
autonomie en een eigen stem krijgt vorm door  
dechoreografie van Alida Dors en het scherpe  
Spoken Word van woordkunstenaar en rapper  
Typhoon. Niet alleen het Spoken Word van Typhoon 
is ritmisch, ook de choreografieën van Alida Dors 
kenmerken zich door de ritmische patronen.  
Alida Dors en Typhoon hebben samen één  
liefde waar de samenwerking door is gevormd:  
de hiphop.

Choreografie: Alida Dors

Tekst: Typhoon

 dans.do 08 sep 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€14,50

Theatersport Toernooi 
van het Noorden 
Een weekend lang 
improvisatietheater

Tijdens het Theatersport Toernooi van het Noorden 
weet niemand, zelfs de acteurs niet, wat je te zien 
krijgt. Alles wordt geïmproviseerd. Twaalf improvi- 
satieclubs uit Groningen, Drenthe, Friesland en 
Overijssel spelen theatersportwedstrijden om te 
bepalen wie het sterkste theatersportteam van  
het Noorden (en Oosten) heeft. Theatersport is  
wat onbekend, maar niet onbemind. De Lama’s  
en De Vloer Op zijn bekende uitvloeisels van  
improvisatietheater. Bij theatersport bestrijden 
verschillende teams elkaar al improviserend en 
acterend op het toneel. En op suggesties van het 
publiek maken de spelers uit het niets iets.  
Garantie op een weekend vol vrolijke verrassingen.

 cabaret.za 17 + zo 18 sep
10.00 + 11.00 uur 

schouwburg odeon
 

vanaf
€10,00 en €12,50 
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Joep! 
Theater Gnaffel

Joep! gaat over een lammetje. Op een ochtend 
wordt hij wakker met een onbestemd gevoel.  
Hij moet en zal iets heel belangrijks vertellen.  
Dat lijkt makkelijker dan het is. Want Joep stottert. 
Vol goede moed bezoekt hij zijn vrienden om het 
grote nieuws te verspreiden. Maar voordat hij zijn 
zin heeft afgemaakt, doen anderen dit voor hem.
Een vrolijke, muzikale voorstelling met poppen. 
Over luisteren, stotteren, aannames en uitgespro-
ken dieren. Gebaseerd op het gelijknamige boek 
Joep! geschreven door Mark Haayema en met 
illustraties van Wouter Tulp.

Regie: Mark Haayema/ Darren van der Lek en Aniek Stokkers

 jeugd & familie.do 18 sep 
14.00 + 16.00 uur 

schouwburg odeon
papenstraattheater

vanaf 
€10,00

Chefs (R)Evolution

Na twee succesvolle edities gaat nu de derde  
editie van ‘Chefs (R)Evolution’ plaatsvinden.  
Dit gastronomische festival bestaat onder andere 
uit indrukwekkende kookdemonstraties onder 
leiding van internationale topchefs, kookwedstrijden 
en bijzondere wijnworkshops. Ontdek (gratis) op 
de BOERenmarkt XL de verschillende ambachte-
lijke boeren en (wijn-)leveranciers uit de regio en 
geniet van gerechtjes bereid door verschillende 
Alliance Gastronomique-chefs.
Net als de voorgaande edities wordt dit culinaire 
festival in en rondom De Librije en theater De 
Spiegel georganiseerd door Jonnie & Thérèse  
Boer in samenwerking met het team van Port  
Culinaire en Thomas & Carola Ruhl.

 special.zo 18 + ma 19 sep 
10.00 uur  

theater de spiegel 
 

vanaf
€49,95
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Hé student! 
Avondje uit?
Voor een 
tientje zit 
jij in de zaal!

Zwolse theaters studentenregeling:

• Een theaterkaartje kost voor studenten €10,00. 
 Maximaal 1 kaartje per student.
• Dit geldt alleen voor voorstellingen die niet zijn 
 uitverkocht.
• Reserveren kan vanaf 3 dagen voorafgaand aan 
 de voorstelling via de website, bij de Kassa in Café
 Foyé (Blijmarkt 25) of via 0900-1435 (€0,45 / minuut).
• Bij de reservering worden je gegevens opgenomen 
 in ons CRM systeem.
• Een collegekaart en een legitimatiebewijs zijn verplicht 
 bij reservering aan de kassa én bij toegang naar de zaal.
• Deze regeling geldt voor studenten van Deltion College,  
 Landstede, Cibap, AOC De Groene Welle en 
 Hogeschool Windesheim.

37
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Nederlandse Reisopera 
Ariadne auf Naxos

Na het overweldigende succes van Madame  
Butterfly en Cosí fan Tutte afgelopen seizoen 
staat de Nederlandse Reisopera nu twee dagen in 
Theater De Spiegel. Ditmaal met één van de meest 
geliefde opera’s van Richard Strauss: Ariadne 
auf Naxos. Honderd jaar na de eerste opvoering 
van deze opera in 1916, is de uitvoering van de 
Nederlandse Reisopera een hommage aan Richard 
Strauss. In Ariadne auf Naxos wil een schatrijk man 
zijn gasten na afloop van het diner een serieuze 
opera, een klucht en een vuurwerkshow voor- 
schotelen. Wegens tijdgebrek moeten deze 
voorstellingen gecombineerd worden. Zerbenitta, 
leidster van de komedianten, raakt geboeid door 
het verhaal van de opera en laat zich meeslepen 
in het leven van Ariadne. Zerbenitta wil Ariadne 
tevergeefs opvrolijken. Maar dan verschijnt de 
god Bacchus en lijkt alles goed te komen. 
Live begeleid door het Noord Nederlands Orkest, 
onder leiding van Antonino Fogliani. 

Regie: Laurence Dale 

Zang: Karin Strobos, Soojin Moon en Brenden Gunnell

Nederlandse boventiteling 

 opera.di 20 + do 22 sep 
19.30 uur 

theater de spiegel vanaf 
€27,50

geliefde 
opera van 
Strauss’

‘

3938
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Fuad Hassen 
Pareidolia 
Pareidolia is een programma over waarnemingen, werkelijkheid en illusie 
gebracht door een innemende persoonlijkheid die met zijn gulle lach 
iedereen voor zich weet te winnen. Met een objectieve blik krijgt hij het 
voor elkaar om overal een logische verklaring voor te vinden. 

        “Eigenzinnig debuut van innemende verteller.” Theaterkrant

 cabaret.wo 21 sep 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€14,50

Bromance
Barely Methodical Troupe

 circus.vr 23 sep 
19.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

Met Bromance veroverden drie jonge knullen in 
2014 stormenderhand het publiek in Edinburgh, 
tijdens een van de belangrijkste internationale 
theaterfestivals van het jaar. De voorstelling werd 
de grote hit van het Edingburgh Fringe Festival. 
Bromance is een combinatie van circus, dans, 
Bboying, duo-acrobatiek en free running, maar er 
is nog meer. Niet alleen spektakel en verbluffende 
trucs maar ook een boeiend verhaal van drie jonge 
jongens. Van kennismaking tot lol trappen. Niet 
voor niets werd de voorstelling, hun debuut nota 
bene, meteen bekroond met de Total Theatre & 
Jackson Lane Award for Circus. 

Jakop Ahlbom | Swan Lake  
Live Begeleid door Alomo 
Race Track 

Theatermaker Jakop Ahlbom maakt na het  
geweldige succes van de voorstelling Horror  
zijn eerste avondvullende dansvoorstelling:  
Swan Lake. Het oorspronkelijke Zwanenmeer 
vertelt het verhaal van de witte zwaan Odette,  
die is betoverd door de tovenaar Von Rothbart. 
Jakop Ahlbom en ICKamsterdam maken een  
moderne vertaling, een vrije interpretatie van  
het oorspronkelijke sprookje. Centraal staat de 
destructieve kracht van liefde. Hoe gaan wij om 
met de liefde? Liefde overwint niet alles, een  
mens kan zijn diepste wezen niet verloochenen. 
Acht dansers en live muziek van indierockband 
Alomo Race Track.

Strafrecht? Levensecht! 
Gerlof Meijer
Autoriteit is niet meer vanzelfsprekend, de burger is steeds mondiger 
geworden en roert zich steeds meer. Meijer is al tientallen jaren straf-
rechter en zal op deze avond trachten een inkijk te geven in de dilemma’s 
waarmee de hedendaagse strafrechter worstelt. U zult zich geen moment 
vervelen!

 dans.

 theatercollege.

za 24 sep 
20.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€16,00

do 22 sep 
20.00 uur  

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€12,00

Niet Meer Zonder Jou
Female Factory | Adelheid Roosen
De voorstelling Niet Meer Zonder Jou werd vorig jaar geselecteerd voor 
het Holland Festival en werd een groot succes. Een gesprek tussen een 
Turkse moeder en haar dochter, over dat waar vroeger in het gezin niet 
over gesproken werd. 

        “Ongemakkelijk, liefdevol, moeilijk, waardevol.” de Volkskrant ****

 toneel.vr 23 sep 
21.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€14,50

 cabaret.za 24 sep 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater

vanaf
€12,00

Micha Wertheim
Ergens Anders (deel 1 van tweeluik)
Micha Wertheim gaat het dit jaar anders doen. Wordt het lachen of heel 
dramatisch? Daarover zijn de meningen verdeeld. Het wordt in ieder 
geval iets heel anders! Deel 1 van tweeluik. 
Voorstelling op donderdag 17 november in Schouwburg Odeon.

try
-o

ut

try
-o

ut
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Aaipet
Bonte Hond

AaiPet is een stoere peutershow met aaibare 
apparaten. In AaiPet verandert een plat beeld-
scherm in een wonderlijke tovermachine. Een iPad 
is namelijk ook een hamer, een frisbee of het hoofd 
van een vriendelijke robot. Je kunt er op zitten en 
mee ping pongen. We verdwijnen niet met z’n allen 
in een beeldscherm maar zien de iPad voor wat het 
is; een aaibaar stukje metaal. AaiPet van Theater-
gezelschap Bonte Hond was genomineerd voor 
de Gouden Krekel 2015, de prijs voor de beste 
jeugdvoorstelling.

Regie: René Geerlings

Spel: Dionisio Matias & Michiel Blankwaardt e.a.

 jeugd & familie.zo 25 sep 
11.30 + 14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€12,00

3+

advertentie

word vriend!

Voor € 75,00 per theaterseizoen bent u Vriend van Zwolse theaters. Door u houden we 
de programmering op hoog niveau en kunnen we bijvoorbeeld jong talent stimuleren. U wordt 
als eerste op de hoogte gebracht van bijzondere en nieuwe voorstellingen, u kunt met voorrang
reserveren en er worden Vrienden Avonden georganiseerd, bijvoorbeeld om u meer te vertellen 
over het nieuwe seizoen. We kijken ernaar uit u te verwelkomen in onze Vriendenclub! 

Mail voor meer informatie of om direct Vriend te worden naar Inez van Kleef,  
i.vankleef@zwolsetheaters.nl 

ik,
Vincent

ben
vriend

TM: 

47854

ik,
Lisanne

ben   vriend

TM: 
5 1 2458
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erOrkest van het Oosten

Beethoven

 klassiek.zo 25 sep 
14.30 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€15,00

 
Wij ontvangen hen met open armen. Meeslepende 
symfonieën en spectaculaire soloconcerten in een 
compacte serie van vijf concerten. Met geliefde 
klassiekers als Mozarts ontroerende Klarinetcon-
cert, Beethovens onstuimige Zevende Symfonie 
en de overrompelende romantiek van Mahler. 
Pianofenomeen Hannes Minnaar soleert in Beetho-
vens Derde Pianoconcert en Jan Willem de Vriend 
sluit tien jaar chefdirigentschap af met Schuberts 
stralende Negende.
‘Chapeau’,  ‘Briljant’, ‘Hemels mooi’. De internati-
onale pers is lyrisch over de Beethoven-opnames 
van Hannes Minnaar, Jan Willem de Vriend en het 
Orkest van het Oosten. Dezelfde succescombinatie 
treedt nu aan voor een uitvoering van het Derde 
Pianoconcert in een compleet Beethoven-
programma.

Dirigent: Jan Willem de Vriend 

Solist: Hannes Minnaar, piano

Orkest van 
het Oosten 
is terug in 
de Spiegel!
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New Masters on Tour is hét podium voor de ontdekking van de namen van de toekomst. Violiste Shion Mina-
mi en pianist Kirill Korsunenko bijten het spits af met het eerste dubbelspel van dit seizoen, in Schouwburg 
Odeon. De Japanse Minami en Korsunenko uit de Oekraïne behoren tot de jongste lichting veelbelovende 
solisten en hebben al diverse prijzen op hun naam geschreven. Met hun repertoire vol grote werken van 
Beethoven, Schumann en Skrjabin geven Minami en Korsunenko blijk van zeer hoge ambities.
 
Shion Minami waagt zich direct aan Beethovens Kreutzersonate. Zij won al op 15-jarige leeftijd de Alberto 
Curci International Violin Competition in Napels en geldt sindsdien als een violiste om rekening mee te hou-
den. Ook Kirill Korsunenko geeft zich bloot met een geliefde Beethovensonate. Hij zet de Mondscheinsonate 
naast Schumanns speelse Novelette en Skrjabins veeleisende tiende sonate.

 kamermuziek.di 27 sep 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

New Masters on Tour 
Jongste lichting internationale solisten

sep
tem

b
er

New Masters 
on Tour 
is méér 
dan een 
inspirerende  
internationale  
concertserie 

Bezoek 
de complete 
serie voor 

maar €82,50 
(zie pagina 22)

advertentie

All
Inclusive

donderdag 27 oktober
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Thijs Kemperink
Zleur
Cabaretier Thijs Kemperink neemt u in zijn derde programma mee naar 
zijn geboortedorp. Wat is er allemaal veranderd? Van de gay-pride, 
zangzaad, een boef, het landleven en een avondwake voor een hond, 
van alles komt voorbij. Een leven met of zonder zleur?  

Regie: Silvester Zwaneveld / Spel: Thijs Kemperink

 cabaret.wo 28 sep 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€14,50

 cabaret.do 29 sep 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€12,00

 cabaret.do 29 sep 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€16,50

Vincent Bijlo
Het Nieuwe Nu 2.0
Vincent Bijlo gaat in zijn nieuwe voorstelling Het Nieuwe Nu 2.0 op zoek 
naar de voor- en nadelen van de nieuwe tijd. Cabaret van de bovenste 
plank met vragen die voor iedereen herkenbaar zijn. Maar ook met 
geestige voorbeelden van technische snufjes waar Vincent baat bij heeft. 

Anne Wil Blankers, Paul de Leeuw en Freek Bartels voor het eerst samen op de planken in ‘Moeders en 
Zonen’, de Broadway-hit van Terrence McNally.

Regie: Job Gosschalk/ Spel: Anne Wil Blankers, Paul de Leeuw, Freek Bartels e.a.

 toneel.wo 28 sep 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€19,50

Moeders & Zonen 
Anne Wil Blankers, Paul de Leeuw en Freek Bartels in Broadwayhit

Megalomaan
William Boeva

Met zijn volle 1m37 aan linkerzijde en 1m42 aan  
de rechterkant is William Boeva de grappigste 
dwerg der Lage Landen. Met een mond groter  
dan ’s mans gestalte geeft William Boeva als een 
ware stand-upper zijn klare kijk op de wereld.  
Hij wil dat de mensen zijn ‘soort’ leren kennen, 
want misschien zijn er niet zoveel verschillen als  
het oog doet vermoeden.
Gewapend met een 5 cm hoge kuif, en een 
kunstheup heeft de comedian Vlaanderen inmiddels 
veroverd, het is een kwestie van tijd voordat Neder-
land ook aan zijn voeten ligt. 
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Club Cele zet de stad in beweging

Club Cele is een dynamische ontmoetingsplek 
voor verrassende verbindingen. Met een  
programmering van stadsgesprek tot theater- 
college en van Café 02 tot VPRO Tegenlicht 
meet-up kunnen inwoners van de brede regio 
Zwolle er wekelijks terecht om informatie en 
inspiratie te halen én te brengen. Club Cele 
jaagt aan, zet de stad in beweging en is het 
vertrekpunt van idee naar realisatie. 
Succesvolle voorbeelden daarvan zijn onder  
andere de ingebruikname van de brug- 
wachtershuisjes, de ontwikkeling van het 
stadsstrand Strend en de watertaxi.

Ontmoet elkaar bij Club Cele, praat over 
thema’s in de stad en kom samen in actie 
om waanzinnige ideeën te realiseren!

Kijk voor de actuele programmering op www.clubcele.nl, volg  
@ClubCele op Twitter en houd de Facebookpagina in de gaten.

Voor informatie, vragen of ideeën kun je mailen naar 
redactie@clubcele.nl

Elke dinsdag: Club Cele in Café Foyé

1e dinsdag van de maand: Talk of the Town Zwolle
2e dinsdag van de maand: Stadscafé
3e dinsdag van de maand: Café O2, in gesprek met politici
4e dinsdag van de maand: VPRO Tegenlicht Meet Up

Meld je aan via clubcele.nl. Toegang is gratis

5150
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2X PER MAAND  
OP DINSDAG, 12.30 UUR

IN CAFÉ FOYÉ

ARTEZ

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.

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

Is Zwolse theaters uw tweede huis? Dan is dit iets voor u! Voor €450,- 
kunt u het héle theaterseizoen (1 september - 1 juli) onbeperkt naar 
onze voorstellingen. Op deze actie zijn de volgende spelregels van 
toepassing:

• Reserveren kan vanaf een week voor aanvang van de voorstelling.
• Betaling vindt plaats middels overschrijving of aan de kassa in  
 één van de theaters.
• De theaterpas is strikt persoonlijk.
• U kunt maximaal 1 kaart per voorstelling bestellen.

ACTIE! Een heel seizoen onbeperkt 
naar het theater voor €500,- €450,-.

52
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Ontzettend blij zijn wij met onze sponsoren. 
Stuk voor stuk bedrijven die betrokken zijn bij 
Zwolse theaters. Bedankt voor jullie bijdrage:

Aberson BV
Bemog
Countus Accountants en Adviseurs
De Graaf Muziek BV
Dommerholt Advocaten
DSM Resins BV
Hemmink B.V.
Noordhuis thuis op kantoor
NV Rova Holding
Oldenhof Kookkado
Rabobank IJsseldelta
Scania Production Zwolle B.V.
Thais Restaurant Baiyok
Tim Versteegh Architect.
Van Ede & Partners Zwolle
Van Wijhe Verf
Waanders in de Broeren
Wavin
Wecovi B.V.
Wegener Media BV (de Stentor)
Wehkamp.nl
de Jong & Laan
Veldhuis Adviesgroep
Fysiostad
Vogellanden, Centrum voor Revalidatie 
en Bijzondere Tandheelkunde

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

ambassadeurs van cultuur

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

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

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

Verbind u als bedrijf aan Zwolse theaters!
Vanzelfsprekend krijgt u hier iets moois voor terug, want wie meehelpt 
aan het behoud van onze theaters zien wij als een goede vriend. 
U draagt bij aan talentontwikkeling en educatie. U biedt uw 
medewerkers de mogelijkheid tot cultuurparticipatie en uw bedrijf 

kan deelnemen aan het sociaal maatschap-
pelijk 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 ontmoetings-
plek voor sponsoren van Zwolse theaters, met 
drie keer per jaar inspirerende, verrassende en 
verbinende programma’s. Wanneer u sponsor 
wordt, wordt u automatisch lid en uitgenodigd 
voor de bijeenkomsten. Daarbij heeft u altijd de 
gelegenheid om twee gasten mee te nemen. 
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‘Attentie voordoek start’. Het klinkt al eeuwen net voor een voorstelling in de coulissen. Maar de handma-
tige bediening van het voordoek verdwijnt. De handeling heeft concurrentie gekregen van het ‘elektrische’ 
touw. Ook artistieke inzichten van regisseurs maken dat de technicus minder en minder in de touwen hoeft 
na ‘attentie voordoek’.

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

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

Ook een keer in de 
touwen hangen? 
Ga mee met de 
rondleiding
Programmeur Karen White wil u graag alle 
‘geheimen’ en leuke weetjes van de twee 
Zwolse theaters laten zien tijdens één van de 
rondleidingen die ze regelmatig organiseert. 

Rondleiding Schouwburg Odeon / 
Blijmarkt 25
Duur: 3 kwartier / Kosten: €4,-

Rondleiding Theater De Spiegel 
Spinhuisplein 14
Duur: ruim een uur / Kosten: €7,50 inclusief 
drankje in de artiestenfoyer

Als u beide rondleidingen wilt doen kost 
het €10,- inclusief drankje.

Kijk op www.zwolsetheaters.nl/
rondleidingen voor de data en tijden.

Een 
eeuwenoude 
traditie 
verdwijnt

achter de schermen

56 57



programma

Boudewijn de Groot, George Kooymans en Henny Vrienten / vr 28 okt / theater de spiegel oktober



o
kto

b
er

60 61

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)

Jan Willem Roozenboom, piano
Theatercollege Bach: De Goldberg-variaties
Jan-Willem Rozenboom (1974), vaste pianist en componist van Guus 
Meeuwis én begenadigd klassiek pianist, neemt u mee in zijn beleving 
van Bachs meesterwerk: de Goldberg-variaties. Pakweg veertig minuten 
muziek, bestaande uit een thema en dertig variaties. Dat de compositie 
prachtig is, geen twijfel; dat het moeilijk te spelen is, staat vast.

 theatercollege.zo 02 okt 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

 muziek.di 04 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€19,50

Theo Nijland 
Desalniettemin
In alle eenvoud, gezeten aan de vleugel, weet Theo Nijland steeds 
weer het publiek met zijn liedjes te betoveren. Muzikale en tekstuele 
hoogstandjes en toch heel toegankelijk, bloedserieus en heel grappig. 
Liedjes die je laten voelen dat je niet alleen staat in alle ellende. 

         “Nijland kent zijn weerga niet.” Het Parool*****

Voor dit soort instrumentale Bach-programma’s 
worden Ton Koopman en het door hemzelf  
opgerichte Amsterdam Baroque Orchestra altijd 
graag wakker gemaakt. In de Derde en Vierde 
Suite, met de bekende magnifieke serie dansen,  
is het Amsterdam Baroque Orchestra op volle 
sterkte met hobo’s, fagot, trompetten en pauken. 

Het Derde en Vierde Brandenburgs Concert  
hebben een intiemere bezetting en sfeer, maar 
werken muzikaal minstens zo aanstekelijk.  
Aangevuld met twee minder vaak gehoorde  
maar erg fraaie Sinfonia’s is dit uitgebalanceerde 
programma een waar Bach-feestje.

Zwolse theaters programmeert op locatie!  
Bezoek deze voorstelling in de Grote Kerk in 
Zwolle.

 klassiek.do 06 okt 
20.15 uur 

grote kerk vanaf
€27,50

Ton Koopman & Amsterdam Baroque Orchestra
Brandenburgse Concerten

Zwier: voor kinderen van 1 tot 4 jaar en 
hun (groot-)ouders
Wervelwind Ensemble en Festival 2 Turven Hoog

De Grote Geschiedenisshow
Nelleke Noordervliet, Jos Palm e.a.

Zwier is een tekstloze voorstelling voor de allerkleinsten waarin de kracht 
van de muziek en de vertelkunst van de beweging centraal staan. In Zwier 
stap je met vijf muzikanten in een muzikale zweefmolen: de wervelende 
klanken tillen je op en draaien je rond. Een muzikale ode aan zwieren!

Het verleden leeft! Vijf welbespraakte prominenten maken met elkaar  
een interessante en vooral amusante avond over geschiedenis.  
Onder leiding van Jos Palm en Nelleke Noordervliet van VPRO’s his-
torische radioprogramma OVT en met muzikale begeleiding van Niek 
Barendsen worstelen zij zich door hun eigen verleden en de geschiede-
nis van Nederland. Dit levert discussies en bijzondere verhalen op! 

 jeugd & familie.

 theatercollege.

zo 02 okt 
10.00 + 11.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€12,50

di 04 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

Hé student! 
Avondje toneel?
Voor een tientje zit 
jij in de zaal!

Bekijk de regeling op pagina 37
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Aron Elstak
Met de moed der wanhoop
Aron Elstak gaat in zijn nieuwe voorstelling Met de moed der wanhoop 
op zoek naar helden. En die helden zoekt hij op uiteenlopende plekken: 
in oorlog, in de waan van alledag, in zichzelf maar ook in u als publiek. 
Van intieme liedjes naar bizarre gedachtenkronkels en typetjes.

Spel: Aron Elstak

 cabaret.vr 07 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€12,00

Cello! Cello! Ma non troppo
opmaat Cello Biënale

 jeugd & familie.za 08 okt 
12.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,00

Emile en Pepijn zijn dikke vrienden. Ze spelen allebei cello en kennen 
elkaar al heel lang, maar samen op een podium is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Een familievoorstelling voor 6+ en (groot)ouders, met 
prachtige muziek van onder andere Edvard Grieg, Jean Barrière, Astor 
Piazolla, Johan Sebastian Bach en Oene van Geel.

Portraits in motion
Een briljant van Edinburgh 
Fringe Festival  
Engels gesproken

In Portraits in Motion toont fotograaf en reiziger  
Volker Geerlings zijn favoriete portretten die hij 
maakte op zijn reis door Duitsland. Voor hij die 
portretten laat zien neemt hij u, aan de hand van 
anekdotes, mee op zijn reis. U ziet en hoort stuk 
voor stuk heel liefdevol gemaakte subtiele verhaal-
tjes, haiku’s, gedichtjes. Portraits in Motion kreeg  
in Edinburgh 2015 de Total Theatre Award for  
Innovation, Experimentation and Playing with Form.

Innemend, hartverwarmend, het meest dierbare 
en oprechte wat ik zag in Edinburgh. 
Keimpe de Jong

Spel: Volker Geerling

 special.vr 07 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€16,50

Dick Bos
Beumer & Drost
Beumer & Drost maakte een filmische theaterthriller met Dick Bos en zijn 
schepper Alfred Mazure in de hoofdrollen. Als Dick Bos zich tegen zijn 
tekenaar keert, besluit hij zich van hem te ontdoen. Dick laat zich echter 
niet zomaar uitgommen. Een nietsontziende jacht van de cartoonist op 
zijn held begint…

 jeugd & familie.za 08 okt 
19.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€12,00

 jeugd & familie.zo 09 okt 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€12,00

de GVR 
Ila van der Pouw
Ila van der Pouw is een veelvuldig bekroond theatermaker/poppenspeler. 
Ze speelt komend seizoen met haar poppen Roald Dahl’s meesterwerk 
De Grote Vriendelijke Reus. Een wonderlijke wereld van snoskommers, 
frotskottel en flitspoppers. En magische reizen naar dromenland waar de 
GVR pronkjuwelen en trollenknoppers vangt. 

Tania Kross & Thijs Borsten 
De Uitdaging

In De Uitdaging neemt Tania Kross het op tegen 
bijzondere vocalisten. Thijs Borsten en Tania Kross 
spelen en zingen met wisselende gasten. Tania 
Kross is een autoriteit op het gebied van klassie-
ke muziek, terwijl Thijs Borsten zijn sporen heeft 
verdiend in authentieke volksmuziek, zoals de 
Portugese fado, de Kaapverdische morna,  
de Spaanse flamenco en Afrikaanse muziek.  
Hoe klinkt een duet van Monteverdi met de 
Mozambikaanse stemkunstenaar Neco Novellas? 
En een aria uit Carmen begeleid door een  
flamencogitaar? Hoe gepassioneerd kunnen  
Tania en flamencozanger Carlos Denia Queens 
Bohemian Rhapsody laten klinken? 

Tania Kross, Thijs Borsten, Arno van Nieuwenhuize, Xander Buvelot 

& gasten 

 muziek.zo 09 okt 
16.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50
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Oma, mag ik mijn pop terug 
Theater Gnaffel voor kinderboekenweek
Speciaal voor de Kinderboekenweek speelt Theater Gnaffel nog 1x de 
voorstelling Oma, mag ik mijn pop terug? Over Fien die met haar pop op 
visite gaat bij haar oma en oma mag op de pop passen. Maar dan is oma 
de pop kwijt… Een landelijke hit van ons vaste gezelschap.  

Regie: Elout Hol / Spel: Sanne van Dijk, Dennis de Groot en Mark Haayema

 jeugd & familie.wo 12 okt 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€12,00

 cabaret.do 13 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€12,50

Patrick Nederkoorn
Het komt nu wel heel dichtbij
Waar wordt u door geraakt? En is er eigenlijk wel zoiets als ‘veraf’?  
Patrick Nederkoorn stelt prangende vragen hardop maar zorgt er  
tegelijkertijd voor dat u met een brede glimlach in de zaal zit. 
Nederkoorn is onder andere bekend van Spijkers met Koppen en zijn  
eerdere show Zomaargasten, met Oscar Kocken.

The Dutch Eagles
The Best Of

The Dutch Eagles zijn uitgegroeid tot de ultieme 
vertolkers van het oeuvre en de sound van de 
Eagles, hun invloeden en solowerk en hun genre- 
genoten. The Dutch Eagles vieren dat ze maar 
liefst tien jaar met elkaar op tour zijn. Neerlands 
meest succesvolle tribute-band brengt tijdens deze 
jubileumtour hits van de Eagles ten gehore, maar 
ook nummers van artiesten die de Eagles hebben 
beïnvloed. 

“Als Hotel California wordt ingezet, klinkt dat 
net zo meeslepend als je gewend bent van 
het origineel. Voor een coverband is dat het 
grootste compliment.”  Leidsch Dagblad

 muziek.do 13 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Het waargebeurde verhaal van een moeder die alles op alles zet om haar kind terug te vinden. Dood of  
levend. Wat zou u doen dan als uw grootste angst werkelijkheid wordt? Als de tsunami haar dochtertje 
Hana met zich meesleurt, voelt Asuka het leven langzaam uit zichzelf wegvloeien. Het grootse operaballet 
Morning Blossoms voert u mee met Asuka’s verdriet, maar ook met de moed en kracht die zij vindt om door 
te gaan. ODD Continent (Homebody) en het Orkest van het Oosten bundelen hun krachten voor het indruk-
wekkende, waargebeurde verhaal van een school die door de zee wordt opgeslokt.

Als een van de grootste natuurrampen uit de geschiedenis – de 2011 Japanse tsunami – Asuka van haar 
dochtertje scheidt, is ze vastbesloten haar gemeenschap bij te staan in de moedige zoektocht naar hun 
vermiste kinderen.

Een zinderende, grootschalig muziektheaterproductie, die gaat over hoop en vergankelijkheid. Een van de 
meest toonaangevende Europese componistes, Chloé Charody, schrijft een geheel nieuw muziekstuk voor 
zangers, dansers en veertig live muzikanten. 

Regie: Malcolm Rock / Componist: Chloé Charody / Choreografie: Remi Wörtmeyer

 muziektheater.di 11 + wo 12 okt  
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€17,50

Morning Blossoms | wereldpremière 
De natuur is meedogenloos maar de zon komt altijd weer op 

6+
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Laat je 
meeslepen 
door dit 
aangrijpende 
familie-event 
in Broadway- 
stijl.  
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6: THE SQUARE  
Nicole Beutler/Nbprojects 

In de natuur komt het vierkant niet voor. Deze vorm 
bedacht de mens zelf. Om orde te scheppen, 
grenzen te trekken en af te bakenen. Wat als we 
deze rigide kaders zouden loslaten? Als orde 
gaat wringen met chaos… Choreografe Nicole 
Beutler onderzoekt de betekenis van het vierkant 
in onze samenleving. Met acht dansers en één 
actrice verkent ze de hiërarchische structuren van 
de Amerikaanse Square Dance en de spirituele 
dimensies achter het werk van kunstenaars als Piet 
Mondriaan. Een pleidooi voor de vrijheid waarin 
dans, mode en muziek samenkomen. 

Choreografie & Regie: Nicole Beutler

 dans.za 15 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€16,50

André van Duin schittert, samen met Kees Hulst, als variétéduo in de legendarische komedie The Sunshine
Boys. Zij spelen twee komieken die na jaren ruzie proberen om nog één keer samen op te treden.
De confronterende hereniging van deze twee rasartiesten op leeftijd zorgt voor zowel zeer komische als
ontroerende momenten. 

Veel grote artiesten ter wereld hebben het al gespeeld: Walter Matthau en George Burns in de verfilming uit 
1975, Johnny Kraaijkamp en Eric van der Donk in 1993, Mini & Maxi in 2006 en Danny DeVito in 2012 op 
West End in Londen. En in het najaar van 2016 speelt dit ijzersterke duo in Zwolle. 

* vr 14 okt: 20.00 uur / za 15 okt: 14.00 + 20.00 uur / zo 16 okt: 14.00 uur

“André van Duin overtreft zichzelf.”  NCR Handelsblad *****

Regie: Gijs de Lange / Met: André van Duin, Kees Hulst e.a.

 toneel.vr 14 - zo 16 okt 
diverse tijden* 

theater de spiegel vanaf
€24,00

The Sunshine Boys
met André van Duin en Kees Hulst

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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Che Malambo 
Argentijnse gauchos dansen de 
vurige Malambo

Machomannen met spectaculair voetenwerk, 
bombo-drums, krachtige zang en wervelende 
boleadoras (lasso’s). Een wervelend dans- en 
muziekspektakel met duels, kracht, behendigheid 
en souplesse. De malambo is ontstaan in de  
17e eeuw toen de gauchos hun vaardigheden  
vertoonden in duels. Het draait om lenigheid,  
kracht en behendigheid. Het snelle voetenwerk 
is geïnspireerd op het ritme van de galopperende 
paarden op de Argentijnse vlaktes. Che Malambo 
is een sensatie op het podium met veertien  
Argentijnse gauchos (cowboys) die de sterren  
van de hemel dansen.

 show.ma 17 okt 
20.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€20,00
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Hip Hop Hoera!
Don’t hit mama
In de humoristische hiphop voorstelling Hip Hop Hoera! worden kinderen 
van 4 t/m 9 jaar meegenomen in thema’s als ‘wie ben ik’, ’wie is die 
ander?’ en ‘waarom hoort hij wel bij een groepje en ikke niet?’.  
Met een mix van hiphopmuziek en vrolijke animaties.

Met: Junadry Leocaria, Stefan Seedorf, Steven Lima / Animatie: Kristel Doest / VJ: Aineko

 jeugd & familie.zo 16 okt 
15.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€12,00

 dans.wo 19 + do 20 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€12,50

Schweigman& en Slagwerk Den Haag 
HUID
De huid is het grootste menselijke orgaan en vormt een omhulsel voor 
alle andere organen. Tegelijkertijd creëert het een barrière en zitten we 
erin opgesloten. HUID gaat over tastzin en contact op de meest basale 
wijze. De bijzondere coproductie tussen Schweigman& en Slagwerk  
Den Haag moet u voelen, ervaren, beleven. 

Een van de bekendste componisten allertijden is de op 16 december 1770 geboren Ludwig van Beethoven. 
Veel mensen herkennen zijn fabuleuze melodieën zonder te weten wie het meesterbrein achter deze 
prachtige riedeltjes is. Bezoek het Beethovenfestival en u kunt alle vijf de sonates voor cello & piano op 
één dag beluisteren. Een marathon voor de muziekliefhebber! 
De cellosonates van Beethoven zijn niet alleen een puur feest voor de oren, ze schetsen in het korte 
bestek van 5 sonates zijn revolutionaire muzikale ontwikkeling: van old style klassiek naar het eigenzinnige 
en de diepgang van de late Beethoven met de derde sonate als schakel tussen tussen oud en nieuw. 
Drie internationale topcellisten zullen u laten horen waarom deze sonates tot de kroonjuwelen van de 
kamermuziek behoren. 

Torleif Thedéen & Roland Pöntinen, Gavriel Lipkind & Roman Zaslavsky, Pieter Wispelweij & Paolo Giacometti, presentatie & regie, 

Serge van Veggel 

 klassiek.zo 16 okt 
11.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€17,50

Beethovenfestival 
met onder andere Torleif Thedéen, Gavriel Lipkind en 
Pieter Wispelweij

4+
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Olie - Nationale Toneel  
met Bram Coopmans, 
Tamar van den Dop e.a. 

Olie ging in regie van Theu Boermans in 2011 
in première en gaat nu wegens succes weer op 
tournee. Op zoek naar olie komen Herbert Kahmer, 
zijn vrouw Eva en zakenpartner Edgar Bron terecht 
in een derdewereldland waar oorlog heerst.  
De streek, waarin rendieren, muggen en nomaden 
de taiga bevolken, is al grotendeels leeggezogen 
door de grote maatschappijen. De zoektocht naar 
olie eindigt in een catastrofe. Het Nationale Toneel, 
in coproductie met Het Derde Bedrijf. 

“Rauw, rechttoe-rechtaan, stoeremannen- 
theater, dat raakt aan grote thema’s van 
deze tijd.” de Volkskrant

 toneel.wo 19 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

Claudia de Breij
Oudejaarsconference

Dit jaar is cabaretière Claudia de Breij aan zet voor 
de oudejaarsconference. Tijdens de conference 
zal De Breij terugblikken op het afgelopen jaar en 
wie weet ook vooruitblikken op het jaar dat komen 
gaat. Met sterke grappen, liedjes die een gevoelige 
snaar weten te raken en een scherpe blik op alles 
wat gebeurd is en nog gebeuren zal. De Breij zet 
de toon alvast in ons theater, wees erbij!

Spel: Claudia de Breij

 cabaret.do 20 - za 22 okt 
20.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€16,00

Johan Derksen en de pioniers van  
de Nederpop 
De helden van toen terug op het podium 

Televisiepersoonlijkheid en voetbalkenner Johan Derksen deelt met u zijn 
échte passie: muziek. Met een live band staat Derksen op het podium, 
waar oude tijden herleven. Ga met hem terug naar de tijd van The 
Beatles en The Rolling Stones, sluit uw ogen en geniet. 

 muziek.za 22 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

 jeugd & familie.zo 23 okt 
14.00 + 16.00 uur  

theater de spiegel vanaf
€15,00

 jeugd & familie.zo 23 okt 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€12,00

Maria Mendes
Innocentia

Het nut van tantes 
Pieter Tiddens en Servaes Nelissen

Zandkasteel 
Koning Koos is jarig!

 muziek.zo 23 okt 
16.00 uur 

schouwburg odeon
hemminkzaal

vanaf
€12,50

De in Portugal geboren Maria Mendes, winnares Jazz Vocalisten- 
concours 2009, nu met haar nieuwste cd Innocentia. Laat u meevoeren 
langs de lyrische emotie van de klassieke muziek, de melancholie van de 
Portugese Fado, de ritmische elementen uit de Braziliaanse muziek en de  
Amerikaanse jazz. 

In Het Nut van Tantes brengen Servaes Nelissen en Pieter Tiddens een 
ode aan de wonderlijke karakters die hun eigen tantes hadden. In de 
voorstelling vieren Tante Neel en Tante Pietje hun ‘samen-110-jarige’ 
verjaardag maar één van de twee komt op de dag van het feest met een 
schokkende boodschap.

Al acht jaar reist Het Zandkasteel met veel succes langs de theaters.  
De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige Z@ppelin tv serie.  
Dans en zing mee in deze spiksplinternieuwe familievoorstelling.  
Natuurlijk komt de Neuzenkriebeldans voorbij! Na afloop mogen de  
kinderen samen met Koning Koos, prinses Sassa en Toto op de foto.
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Bint 
Naar de klassieker van 
Bordewijk

Maar liefst vijftien acteurs gaan terug naar de 
schoolbanken voor de toneelversie van het beste 
boek van Bordewijk. Spanning van nu, in de 
schoolbanken van nu. In deze voorstelling gaat het 
over klas 4d, bijgenaamd de Hel. Leraar De Bree 
vervangt een weggepeste collega en wordt daarin 
bijgestaan door directeur Bint. Een schooljaar lang 
wordt er een psychologische strijd gevoerd. Totdat 
er iets gebeurt dat niemand aan zag komen. Is Bint 
zo gestaald als hij altijd heeft doen voorkomen? 
Waar is de mens het meeste bij gebaat? Discipline 
of chaos? 
 
Bewerking en regie: Ger Thijs / Met: Tijn Docter, Jules Croiset, 

Hanneke Last, Reinier Bulder, Ella van Drumpt en tien jonge talenten 

 toneel.di 25 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Maarten van der Weijden
Beter
Oud-olympisch kampioen Maarten van der Weijden verhaalt in zijn  
theatercollege over hoe zijn leven van de één op de andere dag  
veranderde. Het negentienjarige zwemtalent dat de diagnose leukemie 
krijgt. Hij deelt zijn ervaringen, stelt vragen die aan het denken zetten, 
maar vertelt ook over grappige en ontroerende gebeurtenissen. 

 theatercollege.ma 24 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Introdans bestaat 45 jaar en viert dat op grootse wijze met TUTTI, met maar liefst drie premières van 
internationaal gevierde choreografen. De Vlaams-Marokkaanse Sidi Larbi Cherkaoui, de Italiaanse Mauro 
Bigonzetti en de Griekse Dimitris Papaioannou plaatsen in TUTTI serene schoonheid en verstilling naast 
hartstochtelijk aardse dans.

 dans.di 25 okt 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€16,00

Introdans Jubileumvoorstelling 45 jaar
TUTTI

Hé student! Avondje cabaret?
Voor een tientje zit jij in de zaal!

Bekijk de regeling op pagina 37
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Het Debuut - winnaars ITs Festival Sjors van der Panne
finalist The Voice 2014

Het Debuut toont de drie beste korte voorstellingen van afstuderende 
theatermakers op één avond. Voor u dé kans om als eerste kennis te 
maken met het toptalent van morgen. De winnende selectie van het ITs 
Festival 2016 staat voor u op de planken deze avond. 

Als finalist van The Voice of Holland in 2014 heeft Sjors van der Panne 
de Nederlandse muziek opnieuw op de kaart gezet. Tijdens zijn theater-
tournee zal Sjors niet alleen eigen werk ten gehore brengen maar komen 
ook nummers van zijn helden voorbij. Van Frank Boeijen tot Jacques Brel, 
Sjors zingt.

 special.  muziek.di 25 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€14,50

do 27 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Noord Nederlands Toneel | Ola Mafaalani 
All Inclusive

Patrick Laureij
Dekking Hoog

 toneel.  cabaret.do 27 okt 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€15,00

vr 28 okt + za 29 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater

vanaf
€12,00

Na het overweldigende succes van Borgen regisseert Ola Mafaalani nog 
eenmaal bij het Noord Nederlands Toneel. All Inclusive sleurt je mee in 
de droom achter de vluchteling en de twijfels achter het drankgelag van 
de Stamgasten: de wereldwijde strooptocht naar geluk.

Winnaar van de jury- en publieksprijs Cameretten 2013: Patrick Laureij. 
Afkomstig uit Rotterdam-Zuid en dat hoort u. Met accent en eerlijkheid 
die bij Rotterdammers lijkt te horen geeft Patrick gortdroge en beelden-
de observaties op gebeurtenissen van alledag. Hij stond eerder in het 
voorprogramma van Theo Maassen.

Urland | De Co-producers 
TOR / Prometheus de 
Vuurbrenger

Performancecollectief URLAND wil u graag kennis 
laten maken met een nieuwe vorm van theater, 
namelijk: objectentheater. In de apotheose van  
De Internet Trilogie vraagt URLAND zich af wat  
er gebeurt als objecten zichzelf kunnen vermenig- 
vuldigen en als ze worden geprogrammeerd met 
een eigen ethiek. URLAND maakt plaats voor  
dingen en creëert zo een futuristisch, politiek 
strijdtoneel. Met 3D-printers en Martin Heideggers 
essay ‘Das Ding’ als werktuig, wordt de  
Prometheusmythe tot het uiterste doorgedreven.  
Heidegger zelf stelde immers: ‘de vraag wat is  
het ding, is de vraag wat is de mens’.

 toneel.wo 26 + do 27 okt 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€14,50

Henny Vrienten, George 
Kooymans en Boudewijn 
de Groot
Vreemde Kostgangers

Drie mannen van het eerste uur, die hun sporen 
inmiddels ruimschoots hebben verdiend in de 
Nederlandse muziekindustrie hebben besloten de 
handen ineen te slaan. Henny Vrienten, George 
Kooymans en Boudewijn de Groot zijn al jaren be-
vriend met elkaar maar hadden nooit samen op één 
podium gestaan. Dat de heren niet van half werk 
houden, blijkt: er wordt door ieder van hen een 
aantal nummers geschreven, nieuw Nederlandstalig 
materiaal. Vreemde Kostgangers zal in het teken 
staan van dit nieuwe repertoire maar bevat ook een 
selectie uit ieders oudere werk. 

 muziek.vr 28 okt 
20.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€35,00
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Eighty’s & Nineties Party
The BIG Eighties & Nineties Party
Het reizende muziek circus van “The BIG 80’s & 90’s Party” komt naar 
Zwolle. Terug naar de tijd van the Dolly Dots, Packman, the Spice Girls 
en The A-Team. Een dansfeest waarbij u zelf de vloer neemt!

 dansfeest.za 29 okt 
21.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€15,00

 jeugd & familie.zo 30 okt 
16.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€12,00

Kriep 
Een theaterthriller voor durvers
Bijna Halloween, tijd om te griezelen. Daarom deze gevaarlijk grappige, 
op het puntje van je stoel-voorstelling. Twee actrices spelen 20 persona-
ges. Vreemde geluiden, akelige plaatsen, nare figuren. Kriep, gevaarlijk 
grappig. Na de voorstelling loop je rond met binnenpretjes en een vrolijke 
noot is toegevoegd aan je dag! Zien en beleven.

Jelle Brandt Corstius 
Hoe overleef ik de Russische 
winter?

Reisjournalist Jelle Brandt Corstius leert u over  
de ontberingen op reis door het grootste land  
ter wereld. Hoe overleeft u een bezoek bij een 
afgelegen rendierbrigade? Wat gebeurt er als u 
uitglijdt in Moermansk? En wat moeten we nou  
eigenlijk van die Poetin maken? Jelle Brandt  
Corstius wordt muzikaal begeleid door Oleg  
Fateev. Fateev is geboren in Moldavië en reist  
de hele wereld over met zijn bayan, de Russische 
accordeon. Theatercollege over sneeuw, ijs, 
augurken en wodka.

 theatercollege.ma 31 okt 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

8+

advertentie

Elke krant schrijft 
over de musical op 
Broadway

Maar wie schrijft er 
over de musical bij 

u in de buurt?

  destentor.nl/abonneren

destentor.nl | zwolle@destentor.nl | donderdag 18 juni 2015

STAD & STREEK 7 STAD & STREEK 5

door Sander Wageman

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

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

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

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

door Luuk Sporrel
ZWOLLE..

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

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

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

de zeven basisscholen die meede-
den.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fransen
snuffelen in
Nederlandse
wijnkeuken

Peperbus
is de
tijd kwijt

FOTO XXX FOTO XXX

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

� � �

Morgenster claimt Stentor Musical Awards

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

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

� De winnaars van de felbegeerde Stentor Musical Award omhelzen elkaar op het podium. foto Frans Paalman

de zeven basisscholen die meede-

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

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

De NS plaatste onlangs toegangspoortjes bij de reizigerstunnel onder het
foto eigen foto

De winnaars van de felbegeerde Stentor Musical Award omhelzen elkaar op het podium.

door Sander Wageman

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � �

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

De winnaars van de felbegeerde Stentor Musical Award omhelzen elkaar op het podium. foto Frans Paalman
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“Wat een rijkdom, ligt er voor mij, voor u! We zijn 
gezegend met twee gebouwen, vier verschillende 
zalen waardoor hier in Zwolle alles kan. We vinden 
het heel fijn dat we steeds meer producties meer- 
daags kunnen spelen. Daarmee maken we een 
echte verbintenis, met u als publiek, maar ook met 
de producenten. Bijvoorbeeld met de Nederlandse 
Reisopera, die met ingang van het nieuwe seizoen 
niet 1 maar twee avonden speelt. We hebben ervoor 
gekozen om binnen onze programmering vier pijlers te 
kiezen: klassiek, toneel, jeugd en dans. Met voor elke 
pijler een eigen programmeur, een specialist, iemand 
met overzicht in de verste uithoeken binnen het genre. 
Weet u, 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.”

Keimpe de Jong 
Programmeur Zwolse theaters

programmeur aan het woord
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klassiek
Wij vroegen programmeur Iris Haeck 
om drie voorstellingen uit te lichten.  
Ze mocht tot het einde van dit jaar een hele 
specifieke selectie maken uit haar klassieke 
muziekprogrammering. Misschien bent u nog 
nooit naar een klassiek optreden geweest? 
Of bent u een echte fijnproever, of laat u 
zich graag verrassen…

Tip voor de avontuurlijke bezoeker

zondag 16 oktober, Schouwburg Odeon, Beethovenfestival
Een marathon voor de muziekliefhebber? Dat kan. Alle vijf  
de sonates voor cello & piano van Beethoven op één dag. 
Met maar liefst drie verschillende top-duo’s én een presentator. 

Tip voor de ervaren bezoeker 

donderdag 6 oktober, Grote Kerk Zwolle 
Zwolse theaters programmeert op locatie! Voor de fijnproever 
hebben we een 5 sterren programma door een 5 sterren ensemble 
geprogrammeerd: Het Amsterdam Baroque Orchestra o.l.v. Ton 
Koopman met onder andere de Brandenburgse Concerten van 
Johann Sebastiaan Bach. 

Tip voor de nieuwe bezoeker

zaterdag 17 december, Schouwburg Odeon
Nog nooit naar een klassiek concert geweest? Kom naar de 
pianospelende broers Lucas & Arthur Jussen en u valt geheid 
voor hun spel én voor de muziek.

80 81
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Tekst: Willem Boverhof 

“Hier bij ons kun je uitzoeken en testen of je een 
debat of een rockbandje leuk vindt. En daarna, 
als je je wilt verdiepen, ga je naar het theater. 
Noem het bij ons instapcultuur”, oppert Dennis 
Kaatman, één van de eigenaren van studenten- 
café Het Vliegende Paard. Hij moet lachen.  
“Of cultuur voor Dummies.” Een interview 
over zijn missie om studenten aan ‘de cultuur’ 
te krijgen.

Zijn lach heeft een serieuze ondertoon. Want hij  
betwijfelt of je studenten überhaupt wel naar het  
theater krijgt. Hij draait het liever om. “Ik denk 
dat het theater eruit moet. Breng cultuur naar 
de student. Sla die brug met pop up-voorstel-
lingen of laat Herman Finkers of Guus Meeuwis 

voorafgaand aan een voorstelling even bij ons 
langskomen. In die hoek zat ik meer te denken.” 

Een goedkope hap en een songwriter 
versterken elkaar
“We hebben eigenlijk vier pijlers”, legt hij uit.  
Iedere avond is het hier feest. Ik denk dat er  
wekelijks zo’n tweeduizend studenten hier naar  
toe komen. Daarnaast faciliteren we tien studen-
tenverenigingen, we houden een cultureel  
programma in de benen en als we bieden ook 
nog een betaalbare hap eten aan. Het is toch 
mooi dat ze met een bord eten op schoot in 
aanraking komen met een singer songwriter.  
Dat versterkt elkaar.”

Niet echt veel cultuur gesnoven
Wekelijks houdt hij debat -en filmavonden,  

jamsessies, stand up-comedy of heeft hij spre-
kers en bandjes over de vloer. “Hier komen ze 
vaak voor het eerst in aanraking met cultuur.  
Ze zijn allemaal rond de twintig en komen net 
onder de vleugels van pa en ma vandaan en 
generaliserend gezegd hebben ze nog niet echt 
veel cultuur gesnoven.” Dat hij ze kan laten 
proeven vindt hij mooi, maar die vermaledijde 
stap naar het theater.

Een tientje betekent vier bier
Dennis weet natuurlijk van de regeling voor 
studenten. Voor een tientje naar het theater. 
“Dat is vier bier hè, of een week eten. En voor 
dat tientje kopen ze ook een kaartje voor een 
dancefeest in Hedon. Oh, en ze moeten ook 
nog sparen voor dat festivalkaartje. Kortgezegd; 
Ze kunnen dat tientje maar één keer uitgeven.”

Vorming culturele volwassenheid begint  
bij Het Paard
“Weet je wat mooi zou zijn?”, vervolgt hij.  
“Hier bij ons kun je uitzoeken en testen of je een 
debat of een rockbandje leuk vindt. En daarna, 
als je je wilt verdiepen, ga je naar het theater. 
Noem het instapcultuur.” Hij lacht. “Of cultuur 
voor dummies.” Hij denkt er nog eens over na. 
“Hier ontdekken ze. Ze kotsen een keer van 
te veel bier. Dat herkent iedereen. Ze zoenen 
hier voor het eerst, ze zien een bandje en uit al 
die ervaringen wordt volwassenheid gevormd. 
Mooi toch hoe dat werkt? Daarin kunnen wij als 
studentencafé en Zwolse theaters elkaar vast 
nog meer vinden.”

Hé student! 
Avondje 
muziek?
Voor een 
tientje zit jij 
in de zaal!

Bekijk de regeling op pagina 37

Cultuur 
voor Dummies 
of hoe je de 
student aan 
‘de cultuur’ 
krijgt’ 

‘
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André Manuel
De Onzen

Al eerder stond André Manuel in Zwolse theaters 
en ook dit keer gaat hij compromisloos te werk. 
In zijn 632ste programma De Onzen is hij wars 
van ambitie maar toch. Als Trump de volgende 
president van de Verenigde Staten van Amerika 
wil worden, dan maakt Manuel dit programma. 
Genoeg voer voor een scherpe cabaretvoorstelling. 
André Manuel gebruikt het podium precies waar 
het voor is bedoeld: een plek waar je de dingen 
onomwonden kan zeggen.

“Hij is scherper dan ooit, strooit zout in een 
recordaantal wonden.” Het Parool

Najaarsconcert 
ToonkunstKoor Caecilia
i.s.m Philips Philharmonisch 
Koor Eindhoven 

Bij de samenstelling van dit programma hebben 
de Hongaarse roots van dirigent Béni Csillag een 
belangrijke rol gespeeld. Uitgevoerd worden het 
Requiem van Gabriel Fauré en van Zoltán Kodály 
de Marosszek Dances (voor orkest), het Psalmus 
Hungaricus (koor en orkest) en Jézus és a kufárok 
(voor koor). De werken van Kodály worden in de 
oorspronkelijke taal gezongen. Marcel Beekman 
zingt de tenorpartij bij de Psalmus Hungaricus. 
Katharine Dain (sopraan) en Berend Eijkhout (bas) 
zingen de solopartijen bij het Requiem. Begeleiding 
vindt als vanouds plaats door het Orkest van het 
Oosten.

 cabaret.

 muziek.

di 01 + wo 2 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

di 01 nov 
19.45 uur  

theater de spiegel 
 

vanaf
€29,00
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René Groothof & René van ‘t Hof
De nazi en de kapper

 toneel.di 01 nov 
20.30 uur  

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€16,50

Twee sterke persoonlijkheden, René van ’t Hof en René Groothof, in 
een fascinerend samenspel met veel wrange humor. Een controversieel 
verhaal over een oorlogsmisdadiger die na de Tweede Wereldoorlog aan 
zijn veroordeling ontkomt. Hoe? Door zich de identiteit van zijn Joodse 
jeugdvriend aan te meten en zich als kapper in Israël te vestigen.

John Buijsman
Hula Blues

 muziektheater.wo 02 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€16,50

John Buijsman, nazaat van de beroemde Kilima Hawaiians brengt een 
familiekroniek over een muzikale geschiedenis. Hoe wordt een jongen 
van Katendrecht ereburger van Honolulu? De Hawaïaanse muziek en 
dans gaan over de kracht en de schoonheid van de natuur. In dit stuk 
komt daar de energie van Rotterdam bij. 

 muziek.wo 02 nov 
20.00 uur  

theater de spiegel 
 

vanaf
€18,00

British Pop Invasion
Een ode aan de 60’s
Deze Britse theaterhit komt naar Zwolle met een heerlijke show. In deze 
swingende tributeshow komt de beste Engelse popmuziek uit de gouden 
jaren ‘60 voorbij. Fantastische vocalisten en een spetterende live-band 
laten de roerige jaren herleven als nooit tevoren. Met muziek van The 
Beatles, The Rolling Stones, Dusty Springfield, The Kinks, Gerry &  
The Pacemakers, The Hollies en vele anderen.

 theatercollege.do 03 nov 
20.00 uur  

theater de spiegel 
 

vanaf
€15,00

Ja Maar® - Omdenken
Lastige kinderen? Heb jij even geluk!
Heeft u kinderen? Dan mag u deze voorstelling zeker niet missen.  
Deze mix van theater, lezing en cabaret is voor álle ouders herkenbaar, 
maar biedt ook oplossingen. Niet alleen voor ouders, ook voor 
grootouders, meesters en juffen. Ja, zelfs kinderen zijn welkom. 
Over opvoeden en omdenken bij dat opvoeden.
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Trinity
Desert Rain theatertour

Eerder stonden de mannen van Trinity ook in  
Zwolle en was hun optreden een daverend succes! 
Trinity speelt tijdens deze gloednieuwe voorstelling 
voornamelijk repertoire van het net uitgekomen 
album Desert Rain, maar zal zeker niet voorbijgaan 
aan de bekende hits. Een avond met vertrouwde, 
Zuid-Amerikaanse ritmes, gemengd met Afrikaanse 
beats en verrijkt met een vleug Keltische mystiek. 
De Hemminkzaal gaat op z’n kop!

 muziek.do 03 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

Thijs van de Meeberg  
Er mag gedanst worden 

In zijn debuutvoorstelling raakt Thijs ongevraagd 
verzeild in een ogenschijnlijk simpel dilemma:  
helpen ja of nee? De scoutingwet kent hij nog  
feilloos uit zijn hoofd, maar wanneer is het  
probleem van iemand anders ook jouw probleem? 
Al snel weet Thijs niet meer wat waar is. En even 
tussen ons: ‘wat had u gedaan?’

 cabaret.do 03 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater

vanaf
€12,00

HRFSTWND 
Excelsior Westenholte & CMH Hattem
Een prachtige zaal. Op het podium de buurman uit de straat die bugel 
speelt. Schuin achter hem die bekende saxofonist. U kent hem van 
optredens op televisie. Op de achterste rij een indrukwekkend aantal 
slaginstrumenten. Een bevlogen dirigent ervoor. Dat is HRFSTWND. 
Verrassende concerten door amateurs en professionals.

 muziek.vr 04 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€18,00

 beeldend.vr 04 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€16,50

Voetbal op hoge hakken 
De Koperijgieterij | winnaar Mimeprijs 2015
Voetbal op hoge hakken won de VSCD MIMEPRIJS 2015. Randi  
De Vlieghe en Jef Van Gestel in een voorstelling over de kracht te
kunnen zijn wat je wil zijn.
“Op het scherp van de snee en met gevoel voor poëzie tackelen ze 
de vooroordelen rond identiteit, homosexualteit, het mannelijke, 
het vrouwelijke...” Theaterkrant ****

Capella Amsterdam
Arvo Pärt delen uit Kanon 
Pokajanen

‘Cappella Amsterdam heeft iets groots verricht!’ – 
schreef het Leidsch Dagblad na de uitvoering van 
Arvo Pärts Kanon Pokajanen in 2015. De minima-
listische kant van zijn muziek plaatst Pärt in een 
soort meditatieve strekking van componisten, die 
via trage beweging en zachte intensiteit toch diepe 
emoties opwekken.

 klassiek.vr 04 nov 
20.15 uur 

burgwalkerk kampen vanaf
€22,50
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Hoe de grote mensen 
weggingen en wat er 
daarna gebeurde  
Theater Artemis + het Zuidelijk 
toneel

Het Zuidelijk Toneel en Theater Artemis presente-
ren: Hoe de grote mensen weggingen en wat er 
daarna gebeurde. Een middeleeuws dorp op het 
toneel, in de verte klinkt muziek en u kunt bijna het 
verse hooi ruiken. Vandaag vertrekken de grote 
mensen. Hardwerkende ouders, maar ze houden 
niet meer van hun kroost. Ze pakken hun karren vol 
huisraad en gaan. In huizen van het middeleeuws 
dorp slapen de kinderen. Zij weten nog van niks. 
De muziek stopt, het licht gaat aan, het stuk valt stil. 
Dan klautert een kind het toneel op. Een kind uit het 
publiek. Een ander kind volgt. Wat nu?

Regie: Jetse Batelaan / Spel: Tjebbe Roelofs, Esther Snelder, 

Dennis Tiecken, Nimuë Walraven, Willemijn Zevenhuijzen.

 jeugd & familie.za 05 nov 
19.30 uur 

theater de spiegel vanaf
€12,50

Smartlappenfestival 
25 jarig Jubileum
Winnaarseditie

Maar liefst 12 oud-winnaars van het Smartlap-
penfestival hebben zich voor deze winnaarseditie 
ingeschreven. Een winnaarseditie omdat het dit jaar 
25 jaar geleden is dat het Smartlappenfestival voor 
het eerst werd gehouden. We verklappen niet wel-
ke winnaars allemaal meedoen, maar we gaan een 
flink stuk terug in de tijd. Wees erbij, want sinds 
jaar en dag is dit tranentrekkende festival binnen de 
kortste keren uitverkocht.

Start voorverkoop op zaterdag 4 juni vanaf 14.00 
uur tot 17.00 uur aan de kassa in Schouwburg 
Odeon. Vanaf 17.00 uur ook online en telefonisch.

 festival.za 5 nov 
20.00 uur  

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€16,00

BNR All American Election 
Night 
Met het oog op de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen

Op 8 november 2016 wordt de machtigste man/
vrouw ter wereld verkozen. Normaal gesproken 
zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen al het 
grootste politieke spektakel ter wereld maar de 
editie waarin de 45ste president wordt verkozen 
belooft er één van de bovenste plank te worden. 
Buitenlandkenner Bernard Hammelburg (gepokt  
en gemazeld als oorlogsverslaggever en corres-
pondent) en macro-econoom Kees de Kort (bekend 
van zijn dagelijkse radiocolumn en no nonsens 
visie op de economie) bespreken en analyseren de 
laatste ontwikkelingen in de verkiezingen en geven 
hun visie op wat dit betekent voor de verhoudingen 
in de wereld en de economie.

 theatercollege.zo 06 nov 
19.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Uit logeren 
Theater Fluup

Drie vrienden kunnen al een tijdje niet meer met 
elkaar spelen omdat twee van hen zijn verhuisd. 
Daarom gaan ze bij elkaar logeren, maar dit is 
een heel avontuur met vragen als: wat nou als ik 
heimwee krijg? En welk geluidje is dat? In deze 
interactieve voorstelling met muziek en dans 
ontdekken een mime speelster, blokfluitiste en pan 
fluitiste samen met het publiek wat het is om ergens 
anders dan thuis te slapen. Gelukkig blijken ze 
dapper genoeg voor het avontuur en komen ze alle 
drie na de logeerpartij weer veilig thuis.

Regie: Willem van Baarsen

 jeugd & familie.zo 06 nov 
11.00 + 14.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€10,00
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STOMP
The 25th Anniversary Tour

Het is alweer vijf jaar geleden dat STOMP in 
Nederland te zien was, gelukkig heeft de slagwerk-
groep besloten dat het tijd was om terug te keren. 
Hun 25-jarig jubileum was de aanleiding. De groep 
heeft geen tekst nodig, alleen maar ritme. Ritme is 
universeel en kent geen grenzen. STOMP bestaat 
uit acht spelers die ieder hun eigen sterke  
persoonlijkheid hebben. Ze maken ritme met van 
alles: de beroemde Zippo aanstekers, plastic  
boodschappentasjes, vuilnisbakken, bezems, 
autobanden. U kunt het zo gek niet bedenken of 
STOMP weet er muziek van te maken.

Harry Piekema
Man wil trap op met lampje

Al vele jaren zingt, vertelt, bedenkt, acteert, 
ontroert en laat Harry Piekema mensen lachen. 
In deze voorstelling koppelt hij grote vragen aan 
dagelijkse beslommeringen en slapstick aan muzi-
kaliteit. Het verhaal van een man zich bekend weet, 
maar niet gekend voelt. Over de vervreemding die 
roem geeft en over het verlangen, wat geen mens 
vreemd is, om gehoord te worden. Maar ook over 
de noodzaak om het bestaan lichter te maken.

 show.di 08 + wo 09 nov 
20.00 uur

theater de spiegel vanaf
€28,50

 cabaret.di 08 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

Polonium 210 
Dégradé

Dolf Jansen
Veilig: Oudejaars 2016

 muziektheater.di 08 nov 
20.30 uur  

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€16,50

Na de succesvolle voorstelling Motel Detroit over de teloorgang van 
de Amerikaanse droom wordt meegenomen achter het ijzeren gordijn. 
Rusland! Daar waar de Europese politiek vaak twijfelt heeft Rusland altijd 
een antwoord. De combinatie Rusland en Dégradé is een explosieve, dat 
belooft waanzinnig theater over een waanzinnig land te worden.

Het theater is een plek waar u veilig bent, zeker als Dolf Jansen zijn  
Oudejaars 2016 komt spelen. Binnen anderhalf uur weet u alles,  
hoe mooi en liefdevol een jaar kan zijn, en hoe hartverscheurend lelijk.  
En om bijna al die momenten zult u keihard lachen. Omdat u zich  
veilig voelt. Of waant. 

Smart 
Danstheater Aya
Opladen! Jij je mobieltje, de dansers zichzelf. Voor SMART, de eerste 
danshappening in Nederland waarbij je verplicht je iPhone of Android 
gebruikt. Kun je jezelf nog volgen? Of ontvolg je jezelf? SMART is een 
achtbanige voorstelling van vier dansers en een MC. Laad je mobieltje 
op en kom! Gedeelde smart is halve smart. 

 dans.wo 09 nov 
19.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€15,00

 muziektheater.wo 09 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

 toneel.do 10 nov 
19.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€19,50

Troje Trilogie
Toneelschuur Producties
Na zeventien jaar is het legendarische epos van Koos Terpstra opnieuw 
in het theater te zien. In een koortsachtig tempo wordt de mythe van  
de Trojaanse Oorlog verteld. Niet als episch verhaal over goden en  
eerzucht, maar als menselijk verhaal. Het verhaal over Andromache, 
die moet kampen met overspel en verraad. 

Met: Oda Spelbos, Loek Peters e.a.
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 cabaret.do 10 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

Voor mijn kinderen
Yannick Jozefzoon/Likeminds

Erik van Muiswinkel & Justus van Oel 
Erik en Justus vertellen een film 

 toneel.do 10 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater

vanaf
€14,50

Waar te beginnen? Als het overduidelijk is dat het misgaat, in de politiek, 
de samenleving. Kenneth doet een poging om te zeggen wat er mis gaat, 
voor zijn kinderen. Want hij heeft gelijk! Likeminds is een netwerk van 
jong-professionele theatermakers die de stad gebruiken als inspiratie-
bron én podium.
Tekst: Koos Terpstra / Regie: Floris van Delft

Dit is bekvechten op niveau. Een diepzinnige komedie over vriendschap. 
Over wat vroeger doet met later en dat niets zal blijven zoals het is.  
Voor de laatste keer samen: Erik en Justus vertellen een film. Want die 
film, daar draait het om. Of is er nog meer? 

De Verleiders: 
Slikken en stikken 
Over pillendraaiers, piskijkers, 
bedplassers en premiejagers

Al jaren een succes: De Verleiders! Nu is het tijd 
voor het vierde deel. In Slikken én stikken geven de 
mannen een second opinion over ons zorgstelsel. 
Over onbetaalbare medicijnen, draaideurpatiënten 
en miljardenwinsten van verzekeraars en farma- 
ceuten. Binnenkort geven we al 30 procent van 
ons bruto binnenlands product uit aan de medische 
sector voor het leveren van een gevecht dat niet  
te winnen is. We gaan namelijk allemaal dood.  
Kortom: dit wordt een pijnlijke avond.  
DE VERLEIDERS zijn terug met een voorstelling 
zonder verdoving. Bent u er klaar voor? 

Regie: Aat Ceelen / Spel: Victor Löw, George van Houts, Tom de 

Ket, Leopold Witte en Martijn Fischer.

 toneel.do 10 + vr 11 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€21,00

2 Meter Sessies met Jan Douwe Kroeske 
Special guest: Rob Goodwin (The Slow Show) 
Op 19 mei 1987 werd de allereerste 2 Meter Sessie opgenomen.  
Aan elke opname kleeft een mooi verhaal. Oude en nieuwe opnames, 
in beeld en geluid, en een spraakmakende live artiest. In Odeon is dat 
The Slow Show zanger Rob Goodwin. 

 muziek.vr 11 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

 cabaret.vr 11 + za 12 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater

vanaf
€12,00

 dans.vr 11 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€16,50

Anne-Marie Jung
De Exoot

Club Guy & Roni
Happiness

Oldenosborn
#LIFE | try out

 toneel.za 12 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Is het Exotisch, absurd, hilarisch? Ja, het is Anne-Marie Jung.  
Anne-Marie Jung speelt met De Exoot haar eerste solo programma.  
Al jaren is zij een bekend gezicht in de theaters, op televisie en op 
het witte doek. In De Exoot speelt ze absurde typetjes en zingt ze de 
mooiste liedjes. 

Dansgezelschap Club Guy & Roni (al jaren vaste gasten in Zwolse  
theaters) gaat samen met Slagwerk Den Haag op zoek naar geluk,  
in een wereld bevolkt door vreemde snuiters die hun echte en virtuele 
personages niet altijd uit elkaar kunnen houden. Een absurde en  
bitterzoete komedie met explosieve dans en muziek.

Damesduo OLDENOSBORN (winnaar Cameretten 2014) bestormt de 
theaters met hun allereerste avondvullende voorstelling #LIFE. Lize van 
Olden en Victoria Osborn - beiden begin 30 - buigen zich over de grote 
vraag: ‘Hoe te leven?’ Over naar zichzelf zoekende hipsters, multi- 
taskende bakfietsmoeders en overspannen wereldverbeteraars. 
Die types ja.
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Orkest van het Oosten 
i.s.m. Het Gelders Orkest 
Mahler 1

Lieflijke natuurtaferelen, een lugubere treurmars, 
de triomftocht van hel naar hemel: Mahler pakt uit 
in zijn Eerste Symfonie en schudt zijn luisteraars 
emotioneel flink door elkaar. Dirigent Daniele 
Rustioni, doorgewinterd in het operavak, weet wel 
raad met deze grote emoties. Net als de jonge 
soliste Francesca Dego, die met het Vioolconcert 
van Sibelius bewijst waarom haar ster internationaal 
pijlsnel rijst. Een avond meeslepende laatromantiek 
in grote orkestbezetting, waarvoor het Orkest van 
het Oosten en musici van Het Gelders Orkest 
gezamenlijk aantreden. 

Dirigent: Daniele Rustioni / Viool: Francesca Dego /  

Programma: Jean Sibelius / Vioolconcert: Gustav Mahler, 

Symfonie nr. 1

 klassiek.zo 13 nov 
14.30 uur 

theater de spiegel vanaf
€15,00

Spoor, een hartverscheurende 
roadmovie 
Het Filiaal

The Kilkennys
The Best of Irish Folk & Ballads

Spoor gaat over een hond die na jarenlange trouwe dienst ineens  
gescheiden wordt van zijn baasje. Een reis vol spanning en avontuur, 
over vriendschap en trouw. Er is muziek, projecties, schaduwen, een 
hele belevenis!

Genieten van The Kilkennys in Schouwburg Odeon! Hun naam staat 
synoniem voor moderne Ierse muziek. De klassieke folksongs en 
ballades zullen zowel de jongeren, als de veteranen onder de muziek- 
liefhebbers, aanspreken. Met hun energieke uitstraling, rappe 
instrumentale ritmes en onvervalste Ierse humor is het gegarandeerd 
genieten deze zondagmiddag. 

 jeugd & familie.  muziek.zo 13 nov 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€12,00

zo 13 nov 
16.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

 jeugd & familie.  kamermuziek.zo 13 nov 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater

vanaf
€8,50

di 15 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Op avontuur in de klassieke muziek 
De verdwenen schaduw - Dvorak

New Masters on Tour 
Op avontuur met Brahms en Händel

Kinderen en klassieke muziek gaan heel goed samen. Zeker als de  
muziek wordt omlijst met aansprekende, spannende verhalen en de 
wereld achter de muziek tot leven komt. Meesterverteller Rudolf  
Nammensma voert de jeugd op een interactieve manier de wereld binnen 
van de klassieke muziek. Vermakelijk en leerzaam. In beeld en geluid. 

Jong talent, daar draait het om in deze serie. De Georgische celliste 
Ketevan Roinishvili en de Russische pianist Ilya Maximov hebben zich  
internationaal al bewezen. Waar Roinishvili Brahms en Sarasate met 
elkaar in verband brengt, lieert Maximov Brahms direct aan Händel en 
laat hij horen hoe Brahms de invloed van Händel verwerkte.

Wilfried de Jong & BRUUT!

Rauw, energiek en veelbelovend. Wilfried de Jong 
is gevallen voor de jonge muzikanten van BRUUT!. 
Hij liet zich door hun opzwepende muziek inspire-
ren tot het schrijven van verhalen over mensen uit 
de rafelranden van de stad. Wilfried draagt ze voor 
in zijn energieke, theatrale stijl. Muziek en tekst 
versmelten tot één geheel; het swingt, het beeft, 
het tintelt op het podium. BRUUT! is één  
van de populairste groepen in het muziekcircuit. 
Sax, Hammondorgel, drums en bas. Superjazzy.

 muziektheater.wo 16 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

4+
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Ultima Vez / Wim 
Vandekeybus
In Spite of Wishing and 
Wanting 

Een wereldtopper! In 1999 slaat In Spite of  
Wishing and Wanting in als een bom.  
Wim Vandekeybus maakt voor het eerst een 
voorstelling die niet gaat over de chemie tussen 
mannen en vrouwen. Vandekeybus en zijn tien 
mannelijke performers leiden u in In Spite of 
Wishing and Wanting naar een wereld met enkel 
mannen vol oerverlangens, woest, wild, naïef en 
speels. Bezwerende filmbeelden en danssequen-
ties, ondersteund door de sensuele soundtrack van 
David Byrne, vloeien over in monologen over angst, 
verlangen naar geborgenheid en de magie van de 
slaap. Een herneming van zijn voorstelling in 1999, 
een nieuw avontuur en een heerlijke herontdekking.

 dans.woe 16 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€15,00

 muziek.wo 16 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€14,50

Demonen is de moderne Who’s Afraid of Virginia Woolf, geschreven door Lars Norén (1944). Na Strind-
berg de meest gespeelde Zweedse toneelauteur in Nederland. Norén is een meester in scherpe gezins- en 
relatiedrama’s, waar Demonen toe behoort. Wat begint als een spontane borrel met de buren, mondt uit in 
een chaotische avond waarin onderdrukte angsten, fantasieën en frustraties de kop op steken. Het vinden 
van de liefde is één van de grote opdrachten die wij onszelf in het leven opleggen. Het houden van de liefde 
is echter minstens zo complex.

Regie: Marcus Azzini

 toneel.do 17 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Toneelgroep Oostpool - Demonen
Kirsten Mulder, Daan Schuurmans e.a. 

Miss Molly & Me 
Bonny and Clyde

Miss Molly & Me bestaat uit zangeres/actrice 
Marlijn Weerdenburg (onder andere Danni Lowinski 
en It Takes Two) en Helge Slikker (zang en gitaar). 
Met drummer Dave Menkehorst en bassist Lucas 
Dols brengen zij een waanzinnig muzikaal theater-
concert, waarbij alle gevoelens de revue passeren 
en u Bonnie and Clyde leert kennen zoals u ze 
nog niet kende. Met folky, soulvolle muziek, 
harmonieuze zang en een vleug humor herleeft het 
criminele stel dat zocht naar vrijheid en geluk. 
Miss Molly & Me lieten zich inspireren en maakten 
een verzameling enerverende en hartstochtelijke 
liedjes. 

Regie: Paul de Munnik
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Micha Wertheim 
Ergens Anders (deel 1 van 
tweeluik)

Na vijftien jaar comedy en cabaret leek het Micha 
Wertheim tijd voor iets anders.
Daarom maakt hij dit seizoen twee voorstellingen in 
de kleine zalen. Te beginnen met Ergens Anders en 
daarna Iemand Anders (ook dit seizoen in Zwolse 
theaters). Een tweeluik dus! Wordt het lachen of 
heel dramatisch? Gaat het publiek tevreden naar 
huis of juist zwaar teleurgesteld? Daarover zijn de 
meningen verdeeld. Het wordt in ieder geval iets 
heel anders!
Try-out op 24 september in Schouwburg Odeon, 
Papenstraattheater.

 cabaret.do 17 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€17,00

Edwin Evers Band
Theatertour 2016 | reprise

Niet meer weg te denken uit Zwolse theaters;  
de Edwin Evers Band. Al jaren succesvol met hun 
interpretaties van hun grote muzikale helden!  
De hits worden niet op een standaard wijze ten 
gehore gebracht maar zijn een creatieve inter- 
pretatie van de nummers. Nederlands’ bekendste 
ochtend-DJ Edwin Evers staat met de band, 
met wie hij al 13 jaar samen speelt, op het podium 
en onder zijn bezielende leiding komen bijzonder 
virtuoze nummers tot stand. Wederom een 
onvergetelijke show met bekende hits! Smeer uw 
keel en bereid u voor op een feest der herkenning!

 muziek.do 17 + vr 18 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€22,50

 cabaret.vr 18 + za 19 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€12,00

André Kuipers Ruimtevaartcollege 
Een unieke inkijk in het leven van een 
astronaut | reprise

Kirsten van Teijn
ZALF

 theatercollege.zo 20 nov 
14.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€18,00

Afgelopen seizoenen was André Kuipers al vaker in Zwolle met zijn  
theatercollege over zijn leven als astronaut. Laat u meenemen op reis 
door de ruimte aan de hand van video’s en foto’s uit zijn eigen archief,  
vol humor en opmerkelijke feiten. 

‘Moet men krabben waar het jeukt?’ Soms moet je niet krabben,  
maar het laten jeuken. Want als je op één plek krabt begint het ergens 
anders weer te jeuken. Kirsten stopt niet. Haar tweede avondvullende 
programma is een muzikale cabaretvoorstelling die de jeuk naar het 
theater brengt maar ook de zalf.

Theater HENS 
Pontius Pilatus

Pontius Pilatus is de geschiedenis ingegaan als  
de ordebewaker van Judea en de man die Jezus 
veroordeeld heeft. Als blijkt dat het lichaam van 
Jezus is verdwenen uit het graf, vermoedt Pontius 
Pilatus dat dit onrust zal veroorzaken onder het 
volk. Hij bijt zich vast in het opsporingswerk en  
onderwerpt de feiten aan een nauwkeurig 
onderzoek. Wat is waar? We zien hoe de vraag 
naar waarheid Pilatus voortdurend kwelt, hoe het 
hem en zijn vrouw Claudia uit elkaar drijft en hoe 
hij langzaam de grip verliest op de werkelijkheid. 
Kun je na de voorstelling nog op dezelfde manier 
kijken naar deze historische figuur?  

Regie: Remy van Tilburg

Spel: Hans van der Meiden en Sanne van Ommen

 toneel.vr 18 + za 19 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€17,50
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Michiel Borstlap & Sherry Dyanne 
Ode aan Billie Holiday
Sherry Dyanne en Michiel Borstlap brengen een zeer bijzondere muzikale 
ode van internationaal niveau aan één van de meest legendarische en 
invloedrijke zangeressen ooit: Billie Holiday. In een jazzclubachtige  
ambiance vertelt Dyanne u alles over het meer dan roerige leven van 
Billie Holiday, afgewisseld met prachtige muziek.

 muziek.zo 20 nov 
16.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€16,50

 kamermuziek.vr 25 nov 
20.30 uur 

lutherse kerk vanaf
€12,50

Ensemble Leones 
Organisatie Oude Muziek
Intrige, verraad, wraak en heftige strijd: dat zijn de ingrediënten van een 
heldenepos. Het dertiende-eeuwse Nibelungenlied klinkt in dit concert 
met begeleiding van zeldzame snaarinstrumenten uit die tijd zoals de lier, 
de crwth en de citole. Waan u aan een middeleeuws hof met lays en 
minneliederen.
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Angela Schijf en Tom van Landuyt e.a. 
Kreuzersonate, Als het verlangen maar stopt
Karsten en Hannah denken een goed huwelijk te hebben. Tot violiste 
Hannah pianist Michaël leert kennen. De intimiteit die door hun muziek 
ontstaat, maakt Karsten gek van jaloezie. Een passioneel verhaal met een 
fatale afloop. Door acteurs Angela Schijf & Tom Van Landuyt. 

 toneel.za 26 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

 dans.za 26 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€14,50

Calixto | M 
Korzo producties
Korzo en Nederlands Dans Theater (NDT) bundelen de krachten om 
aanstormende dansmakers optimaal te begeleiden en bieden hen een 
podium. In 2016 is de keuze gevallen op prijswinnend choreograaf Samir 
Calixto. Op een moderne bewerking van Mahlers muziek brengen vijf 
mannelijke dansers hun hele menszijn naar het podium.

 cabaret.za 26 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€12,00

Pudding Tarzan
Max Tak

Kees van Amstel 
De man die ik niet wilde worden

 jeugd & familie.zo 27 nov 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€12,00

Een vrolijke en muzikale familievoorstelling over Iwan. Hij is klein en  
die spierballen lijken ook maar niet te komen. Hij wordt gepest en  
Pudding Tarzan genoemd. Met zijn rijke fantasie gaat hij de pesters te lijf.  
Pudding Tarzan ontroert. En toch loopt u door de grappige liedjes,  
vrolijk de zaal uit.

Kees van Amstel is veranderd. Hij merkte op feestjes dat hij steeds  
vaker werd gemeden vanwege zijn cynische blik op de wereld.  
Maar nu is hij ‘chill’ en ‘super relaxed’. Kees is helemaal zen!  
Ja….dat mocht je willen. Het is weer dichtbij tot de bom barst, in zijn 
nieuwe hilarische voorstelling.

6+

advertentie
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Theo Maassen
VANKWAADTOTERGER
Theo Maassen had even wat anders te doen. De wereld kon toch  
wel éven aan haar lot worden overgelaten? Niet dus. ”Het is oorlog!” 
roepen onze leiders. Maar wie is de vijand?
En veel belangrijker nog: Wie zijn wij? In VANKWAADTOTERGER  
stelt Theo Maassen orde op zaken zoals alleen hij dat kan.

 cabaret.ma 28 + di 29 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€18,50

 cabaret.di 29 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€19,50

Hans Dorrestijn
Het einde is zoek
Na de ervaringen met de drie jonge muzikale vrouwen, Zazí, is het weer 
tijd voor de barre werkelijkheid: onvrede, onrecht, onvermogen, zuivere 
onversneden wanhoop en lelijkheid. Dorrestijn is in Het einde is zoek 
weer helemaal zichzelf. Maar er is hoop. In het donker maakt hij nog 
steeds de beste grappen.

Maria Juncal & Company 
Flamenco Fantasy

Na haar internationaal geroemde Anne Frank,  
keert Flamenco-ster Maria Juncal terug naar de 
Flamenco met een indrukwekkende, authentieke 
voorstelling van het hoogste niveau. Met de liefde 
voor het leven die zij overbrengt op haar publiek, 
voert zij u mee in wederzijdse vervoering.  
Haar sensualiteit, haast Olympisch voetenwerk  
en haar zinderende uitstraling verenigen zo  
publiek en kunstenaar. Samen met haar twee jonge 
dansers en vier muzikanten voert zij het publiek 
mee in een spetterende nieuwe flamenco show: 
Flamenco Fantasy! Een ode aan haar dromen en 
verbeeldingskracht.

 dans.wo 30 nov 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Ashton Brothers 
Enfants Terribles | reprise
De best bewaarde geheimen van circusfamilies over de hele wereld  
zijn terecht gekomen bij de grootste kinderen van de theaterwereld:  
de Ashton Brothers. Zij doopten de gevaarlijkste acts, de vreemdste 
trucs en de meest hilarische nummers om tot een bonte mix van muziek, 
acrobatiek en regelrechte tovenarij. Trakteer uzelf en uw naasten op een 
flinke dosis adrenaline en betovering.

 show.wo 30 nov 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€17,50

 toneel.wo 30 nov 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€14,50

Servaes Nelissen & Ilse Warringa 
Popje, hou je muil (alle schoenen de deur uit)
Een muzikale komedie vol absurde, herkenbare en burleske scènes. 
Broodnodige vrolijkheid in sombere tijden. Ilse Warringa en Servaes 
Nelissen vonden elkaar door hun schoenenverslaving. De collectie van 
Ilse is iets groter dan die van Servaes. Tijdens de praatgroep opperde 
therapeut Bert Steunzool een voorstelling hierover te maken.

word vriend!

Voor € 75,00 per theaterseizoen bent u Vriend van Zwolse theaters. Door u houden we 
de programmering op hoog niveau en kunnen we bijvoorbeeld jong talent stimuleren. U wordt 
als eerste op de hoogte gebracht van bijzondere en nieuwe voorstellingen, u kunt met voorrang
reserveren en er worden Vrienden Avonden georganiseerd, bijvoorbeeld om u meer te vertellen 
over het nieuwe seizoen. We kijken ernaar uit u te verwelkomen in onze Vriendenclub! 

Mail voor meer informatie of om direct Vriend te worden naar Inez van Kleef,  
i.vankleef@zwolsetheaters.nl 

ik,
Vincent

ben
vriend

TM: 

47854

ik,
Lisanne

ben   vriend

TM: 
5 1 2458



108 109

nederlandse
reisopera 
De Nederlandse Reisopera is al decennia 
lang het grootste reizende operagezel-
schap in Nederland. Jaarlijks brengen
zij drie grote producties naar de theaters 
en schouwburgen in het hele land. 
Van Groningen tot Maastricht, van Zwolle 
tot Amsterdam. Dat doen ze met jonge, 
talentvolle solisten en makers, bekende 
koren en diverse symfonische orkesten. 
De Nederlandse Reisopera staat voor 
kwaliteitsproducties: originaliteit in casting 
en enscenering en zij bieden jonge 
professionals uitdagende kansen. Kortom 
de Nederlandse Reisopera brengt opera!

Wij staan voor ‘Made in Overijssel’
Opera betekent letterlijk vertaald ‘arbeid’. Toch kan 
het elitaire imago van opera nog wel een impuls 
gebruiken. Twee vragen aan Nicolas Mansfield, 
algemeen en artistiek directeur van de Nederlandse 
Reisopera uit Enschede. 

Heeft u een persoon voor ogen die u het 
liefst zou willen zien bij uw voorstellingen? 
“Oei, ja. Ik zie iemand voor me in een spijkerbroek 
en t-shirt. Iemand die bijvoorbeeld op Artez of  
Windesheim zit en op de fiets naar onze opera 
komt. Hij hoeft niet anders te zijn dan hij is. Als hij 
maar een open hart heeft. Weet je, ik vind dat er 
te weinig studenten komen. Ze zijn er wel, maar te 
weinig. Waar is die nieuwsgierigheid? Stap op 
de fiets. Het is om de hoek. Als je negen euro 
over hebt voor een kratje bier, dan heb je toch ook 
wel een tientje (studentenprijs red.) over voor de 
opera?”

Waarom moet de regio Zwolle trots zijn op 
de Nederlandse Reisopera?
“Wij maken opera’s van internationale kwaliteit.  
Dat zeg ik niet alleen omdat ik directeur ben van  
de Reisopera, dat zeg ik ook omdat ik tientallen 
opera’s per jaar zie. Wij staan voor ‘Made in 
Overijssel’. 

109108

Bezoek de Nederlandse Reisopera ook dit seizoen in 
Zwolse theaters: 20 en 22 september (Ariadne auf 
Naxos) en 16 en 18 maart (Don Giovanni) 
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Wij van Zwolse theaters zitten met een vraag. 
Onder het podium en de eerste twee rijen stoelen 
van de Hemminkzaal zit een orkestbak. De bak komt 
tijdens de grote verbouwing eind 1984 bij verrassing 
tevoorschijn. Maar als zelfs Tine de Waal, ons histo-
risch geweten, niet weet wanneer de bak is gebouwd 
en wanneer het ding is volgestort met puin, dan is het 
met recht een raadsel te noemen. Dus: help!

Eerst de feiten op een rij. Eind 1984 wordt de 
orkestbak ontdekt. “In die tijd werd het podium 
onttakeld en kwam eronder een donker gat tevoor-
schijn met puin erin”, weet Tine de Waal. Ook een 
feit is dat er in de jaren zestig, zeventig en begin jaren 
tachtig geen gebruik is gemaakt van de orkestbak. 
Tot zover de feiten.

Barbaren
Nu de aannames. “Ik ga er vanuit dat tijdens de 
verbouwingen eind jaren vijftig de orkestbak is 
volgestort, maar zeker weet ik het niet. Het zou echter 
wel passen in die tijd, want ze wilden alles strak en 
modern hebben. Zelfs een kristallen kroonluchter uit 
die tijd lieten ze gewoon kapot vallen. 
Wat dat betreft zijn het echt barbaren geweest.  
Maar goed, dat is hoe we er nu tegenaan kijken”, 
nuanceert Tine de rigoureuze arbeidsmethoden 
van toen.

Geen woord over de orkestbak
In 1868 is de Bonbonnière verbouwd tot de zaal zoals 
we hem nu kennen als de Hemminkzaal. “Het strakke 
stucwerk wordt geprezen in een krantenartikel en de 
verslaggever is lovend over de moderne plafonds”, 
weet Tine. “Maar geen woord over de orkestbak.”  
En ook later, in 1959 na weer een verbouwing,  
verschijnen krantenartikelen over de verbouwing.  
“Ze hadden het over het golvende plafond en de 
plastic bobbels tegen de achterwand vanwege de 
akoestiek.” En weer geen woord over de orkestbak.

Het raadsel van de orkestbak
Tekst: Willem Boverhof 

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

Zin om te speuren?
Met de oude krantenartikelen en ander materiaal in de 
archieven van Zwolse theaters komen we niet verder. 
Dus als iemand zin en tijd heeft om dit raadsel op te 
lossen; Wij van Zwolse theaters en Tine, bereikbaar via 
t.dewaal@zwolsetheaters.nl, zullen u eeuwig dankbaar zijn.

historie

110 111
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een huis 
voor 
creativiteit 

In een razend tempo creëert Nederlands Dans  
Theater (NDT) nieuwe balletten. Dat is core 
business van het gezelschap, vertellen Sol León  
en Paul Lightfoot aan de vooravond van het seizoen 
2016-2017. Op stapel staan zeven programma’s 
met negen wereldpremières en zes reprises. 
Jaarlijks komen er 115.000 mensen naar de 
voorstellingen van NDT, in Europa, Amerika, 
Azië en Australië. Beide gezelschappen staan 
te boek als twee van de meest stijlvolle en 
onderscheidende dansensembles ter wereld. 
Komend seizoen dansen NDT 1 en NDT 2 in 
Zwolse theaters! 

Eindelijk danst NDT I weer in Zwolle, op 
8 april 2017, met de voorstelling Scenic Route. 
NDT 1 bestaat uit 28 fenomenale dansers uit 
alle windstreken, in de leeftijd van 24 tot 41 jaar. 
Ieder afzonderlijk excelleert in persoonlijke 
kwaliteiten.  In 1978 richtte NDT een juniorgroep 
op, als springplank voor het grote gezelschap 
NDT 1. Gedurende drie jaar leidt NDT 2 zestien 
recentelijk afgestudeerde, klassiek opgeleide  
dansers op voor de wereldtop, mogelijk 
resulterend in een  vaste aanstelling bij NDT 1.
De voorstelling Symbolen bestaat uit drie delen, 
waaronder een wereldpremière van komend 
choreograaf Jiří Pokorný. Te zien op 20 december 
in Theater de Spiegel. 

112 113



114 115

Tekst: Willem Boverhof

Hij noemt artiesten gekscherend allemaal narcisten. 
“Anders sta je toch niet op een podium?”, lacht
Wander Tabak (58). Toch houdt de geluids- 
technicus van ze. “Goed geluid begint niet bij de 
techniek, maar bij de aandacht voor de artiest“, 
weet Wander na jaren ervaring bij Zwolse theaters. 
Een interview over de wisselwerking tussen de 
technicus en de artiest. En bij zijn favoriete  
voorstelling staat hij vreemd genoeg met de  
handen in zijn zakken.

Hij rolde eigenlijk als vanzelf in het vak van toneel- 
technicus. Het begon op de Academie voor  
Expressie door Woord en Gebaar in Kampen.  
Op zolder van de Vloeddijkkazerne. “Op een 
gegeven moment vond ik mezelf terug tussen acht 
projecten en twee sjouwploegen”, begint Wander. 
“Toen dacht ik; misschien moet ik er toch maar 
eens wat meer mee doen dan alleen maar klaar 
staan voor een bos bloemen of een flesje wijn.”  
Een opleiding tot toneeltechnicus is er niet.  
“Dat bestond toen niet. Als je wat wilde, moest je 
het zelf doen. Ik ben volledig autodidact. Vroeger 
waren de theaters van de gemeente. Dus als je 
op de gemeentewerf van de vrachtwagen was 
gevallen, kon je altijd nog toneelmeester worden. 
Dat was toen het gezegde en voor een groot deel 
de waarheid.”

Soundcheck voor niks
Wander legt zich toe op geluidstechniek. “Geluid 
is nooit hetzelfde. Je bent afhankelijk van veel 
factoren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en 
luchtdruk. Als je ’s middags de soundcheck doet 
bij droog weer en ’s avonds regent het en iedereen 
komt dampend de zaal in, dan is de soundcheck 
van die middag voor niks geweest. Zo werkt dat.”

Zonder piep geen grens
En er is nog een factor waar je rekening mee moet 
houden; de artiest. ”Het begint bij de communicatie 
met de artiest. Ik ben er altijd. Ik stel ze gerust. 
Er zijn is belangrijk. Je moet ze in ieder geval de 
indruk geven dat je het in de vingers hebt. Dat je er 
honderd procent voor gaat.” Wander heeft een be-
langrijke stelregel. “Als het bij een soundcheck niet 
heft gepiept, dan zijn de grenzen niet opgezocht. 
En als een artiest me negeert, zet ik de koptelefoon 
op en ga ik mee in een ander ritme. Dan heb je ze 
zo weer bij de les.” Hij lacht. ”Dat doe ik natuurlijk 
nooit bij een voorstelling hoor.”

Knikje van de artiest
Wander krijgt natuurlijk betaald voor zijn diensten. 
Logisch, maar er is meer dan het loon aan het eind
van de maand. “Als de artiest op het podium goed 
in zijn vel zit, dan komt dat het geluid, de voorstel-
ling en het publiek ten goede. En het knikje van de 
artiest of de hand achteraf is ook veel waard hoor. 
Daar doe je het voor.”

Students on Stage
Wander is gek op zijn vak en raadt het met liefde 
aan bij jongeren. Het is ook de reden dat hij 
Students on Stage één van de leukste voorstel-
lingen van het jaar vindt. “Eigenlijk geven we dan 
de sleutel van de Dommerholtzaal voor één dag 
aan studenten van Deltion College of Landstede. 
Ze doen alles zelf. En ik begeleid dan alleen maar. 
Dan moet ik echt proberen de handen in de zakken 
te houden hoor.” Dat hij dit zo leuk vindt heeft ook 
te maken met zijn eigen gemis aan een goede 
opleiding. “Daarom vind ik het zo belangrijk dat die 
opleiding er nu wel is. Al is het alleen maar omdat 
de techniek steeds ingewikkelder wordt.”

Het spannende lijntje tussen artiest en 
technicus Wander

Als het 
bij een 
soundcheck 
niet heeft 
gepiept, 
dan zijn de 
grenzen niet 
opgezocht’

‘

achter de schermen
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 cabaret.vr 02 dec 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
papenstraattheater 

vanaf
€12,00

Ellen Dikker 
Buitenspel

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

 dans.do 01 dec 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€12,00

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

Mnozil Brass 
YES YES YES

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

 muziek.vr 02 + za 03 dec 
20.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€22,50

d
ecem

b
er

 jeugd & familie.za 03 dec 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€12,00

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

Zachtjes gaan de paardenvoetjes 
Ageeth de Haan

 muziek.za 03 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Ze was ineens bekend met de enorme hit Dat Ik Je Mis. Hier ging natuur-
lijk heel wat aan vooraf. Maaike Ouboter vertelt en zingt over haar eigen 
leven. Over de liefde, haar onhandigheid en dat eeuwig verwarde hoofd. 
Maar toch vooral liedjes. Over al die dingen die je tot mens maken. 

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

Sadettin Kirmiziyüz
De Vader, De Zoon en het 
Heilige Feest

In 2010 maakte Sadettin Kirmiziyüz de grootste reis 
uit zijn leven. Hij wilde de familietraditie voortzetten 
en vertrok samen met zijn vader naar Mekka voor 
de bedevaart, ook wel de Hadj. Met zijn vader als 
voorganger in dit eeuwenoude ritueel, werd hij als 
leerling ingewijd. Naar aanleiding van deze indrin-
gende reis maakt hij een voorstelling over vaders 
en zonen, geloven en niet geloven, Abraham, Isaak, 
Mohammed, God en Allah. Nu, zes jaar later, speelt 
Sadettin Kirmiziyüz deze succesvolle en ontroeren-
de voorstelling opnieuw. 

Tekst, spel, concept: Sadettin Kırmızıyüz

 toneel.vr 02 dec 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€16,50

14+

2+

try
-o

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

 muziek.zo 04 dec 
16.00 uur

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€17,00

 toneel.wo 07 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

 muziek.wo 07 dec 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal

vanaf
€16,50

Chippendales
Break The Rules 2016 Tour

Marcel de Groot 
#Held

Hamlet
ZEP

 show.do 08 dec 
20.00 uur 

theater de spiegel 
 

vanaf
€29,50

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

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

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

d
ecem

b
er

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

 muziektheater.do 08 dec 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€19,50

 dans.vr 09 dec 
19.30 uur  

theater de spiegel 
 

vanaf 
€24,50

 toneel.vr 09 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

Murth Mossel
Voors en Tegens

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

Het Zwanenmeer
Charkov Staats Opera en Ballet Theater

 cararet.vr 09 dec 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€16,50

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

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

De duizelingwekkende techniek, gekoppeld aan de dubbelrol Odette/
Odile, maakt dit ballet niet alleen tot een vuurproef voor iedere ballerina, 
maar ook een bijzonder genot om naar te kijken. Het Zwanenmeer is 
het romantische verhaal over de liefde tussen prins Siegfried en prinses 
Odette, uitgevoerd door het Charkov Staats Opera en Ballet Theater.
Live begeleid door groot orkest.
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 muziek.za 10 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

Klucht, een genante vertoning 
BonteHond

The Bluebettes
Back to Mono

 jeugd & familie.zo 11 dec 
14.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€12,50

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

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

d
ecem

b
er

The BvR Flamenco Big Band 
Jazz meets Flamenco 

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

 muziek.zo 11 dec 
16.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal

vanaf
€12,50

Indecent Proposal
Hoe ver ga jij voor een miljoen? 

De gelijknamige Hollywood-film uit 1993 met  
Robert Redford, Demi Moore en Woody  
Harrelson was een ware kaskraker die veel  
stof deed opwaaien. 
Een jong stel met geldproblemen krijgt een  
bizar voorstel van een excentrieke miljardair.  
Het voorstel? Een nacht vol passie. De betaling? 
‘Gewoon’ een miljoen. Een onvoorstelbaar  
dilemma. Wat de oplossing voor hun geld- 
problemen lijkt, brengt veel meer teweeg dan  
ze ooit konden vermoeden. Met onder andere 
Matteo van der Grijn (Soldaat van Oranje).  
Een zinderende voorstelling over vertrouwen,  
aantrekkingskracht, liefde en macht.

Spel: Matteo van der Grijn, Roos van Erkel, Chris Tates

 toneel.di 13 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

6+

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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Toneelgroep Oostpool 
De Lankmoedigen

Derde deel van het succesvolle drieluik Goede  
Bedoelingen van Joeri Vos. Over de kwetsbare 
mens die ondanks zijn vele gebreken en 
onvermogen toch steeds probeert te redden 
wat er te redden valt. De Lankmoedigen speelt 
zich af rond het ziekenhuisbed van transgender 
Hansje. Zij is in coma geslagen op een terrein van 
hufterproofcontainers, een prestigeproject van de 
gemeente. Terwijl Hansje vecht voor haar leven, 
verandert het persoonlijke drama buiten het zieken-
huis in een media-rel. U kunt dit deel gerust zien 
wanneer u de eerste en/of tweede gemist heeft! 

Tekst & regie: Joeri Vos / Spel: Jacobien Elffers, Roland Haufe, 

Ruta van Hoof, Noël S. Keulen, Ilke Paddenburg en Chiem Vreeken

 toneel.do 15 dec 
20.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€12,50

 dans.vr 16 dec 
19.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€14,50

The Kik
Met de deur in huis

DansClick 
Korzo Producties

 muziek.vr 16 dec 
21.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

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

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

d
ecem

b
er

Thomas Orkest
Legends of Soul

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

Lucas en Arthur Jussen 
Schubert programma

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

 muziek.

 kamermuziek.

za 17 dec  
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€20,00

za 17 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50
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 jeugd & familie.zo 18 dec
 

schouwburg odeon

Nederlands Danstheater 2 
Symbolen

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

 dans.di 20 dec 
20.00 uur 

theater de spiegel vanaf
€17,50

Fieperdepiepfestival

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

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

 jeugd & familie.zo 18 dec 
10.00 uur + 11.30 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

vanaf
€12,00

Pim & Pom Fieperdepiep
Toren van Geluid

Fiep Fiep Vogeltje  
Judith Sleddens

 jeugd & familie.zo 18 dec 
10.30 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,00

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

De bekende illustraties van Fiep Westendorp zijn de leidraad in deze 
vrolijke, muzikale voorstelling over de reis van de licht hysterische paniek-
vogel, een leuk meisje en haar denkdbeeldige vriendje. 

3+

2+

fe
st

iva
l
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 toneel.wo 21 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

Frommermann
FrommerKerst

De Vader
Hans Croiset en Johanna Tersteege

 muziek.vr 23 dec 
20.00 uur 

schouwburg odeon 
hemminkzaal 

vanaf
€12,50

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

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

Feest!
Dinertheater

In Feest vragen de acteurs zich samen met u 
af waarom het toch zo moeilijk is ten volste te 
genieten van al het moois dat het leven ons biedt. 
Waarom klagen we toch zo graag? Waarom is het 
zo lastig een feest te geven? Tot een goed einde te 
brengen? Te vieren? In twee uur tijd krijgt u tips en 
trucs van de gecertificeerde acteurs over hoe dat 
(niet!) moet, vieren. En ondertussen wordt er ook 
in culinaire zin goed voor u gezorgd. Feest is een 
viering van de zoektocht naar geluk. 

 theaterdiner.wo 21 dec 
19.00 uur 

schouwburg odeon 
dommerholtzaal 

€47,50

Ouderwetse Gezelligheid

Laat u onderdompelen in een avond vol typische 
meezingers, terugblikken op het afgelopen jaar, 
hilarische momenten en bijzondere gasten.  
Met Ouderwetse Gezelligheid het oude jaar uit en 
2017 in! De ticketprijs is inclusief gezellige hapjes, 
appelflappen, oliebollen en drankjes gedurende de 
voorstelling. 

Wilt u voor aanvang van de voorstelling genieten 
van een diner bij Koperen Kees? 
Dat kan, voor €45 heeft u kaarten voor de 
voorstelling en geniet u van een 3-gangen diner. 
Reserveer snel! 

 show.do 29 dec 
20.15 uur  

theater de spiegel 
scania foyer

vanaf
€20,00

Hé student! 
Avondje jazz?
Voor een tientje zit 
jij in de zaal!

Bekijk de regeling op pagina 37
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Notenkraker on Ice
Het betoverende kerstballet 
van Tschaikovsky op het ijs

 
Het vrolijke en wonderlijke schouwspel is voor alle 
generaties een genot om naar te kijken. Met de 
Muizenkoning, Sneeuwkoningin en Suikertaart-fee. 
Het ballet uit 1892 is nu in een geheel nieuwe, 
spectaculaire bewerking voor het eerst op het ijs  
te bewonderen! 

Notenkraker on Ice vertelt het bekende verhaal 
van Clara, die op Kerstavond een notenkrakerpop 
cadeau krijgt. Wanneer zij slaapt en de klok 
12 uur slaat komt de pop in haar droom tot leven.  
Hij verandert in een prins, samen beleven zij 
avonturen.

Grootse decors, kleurrijke projecties, weelderige 
kostuums en indrukwekkende speciale effecten 
zorgen gegarandeerd voor een adembenemende 
show. Maar liefst 30 kunstschaatskampioenen 
schaatsen en dansen op spectaculaire wijze op 
de wereldberoemde klanken van Tchaikovsky.

Na een uiterst succesvolle internationale tour is 
deze hitshow nu te zien tijdens de feestdagen in 
Theater De Spiegel. Een geweldig kerstuitje voor 
de hele familie. Kerstmis 2016 wordt er één om 
nooit te vergeten! 

* vr 23 dec: 19.30 uur 
 za 24 dec: 11.00 uur + 14.00 uur 
 zo 25 dec: 11.00 uur + 14.00 uur 
 ma 26 dec: 11.00 uur + 14.00 uur

 show.vr 23 - ma 26 dec 
diverse tijden*
 

theater de spiegel vanaf
€26,00

d
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WHAT A gorgeous finale to the Christmas 
celebrations: last week the luscious scarlet 
and gilt Royal Albert Hall glittered with 
perfectly placed fairy lights and the London 
Concert Orchestra, conducted by Tim A Dun-
can, tucked away under the roof flooding the 
place with Tchaikovsky’s heavenly music.
SUNDAY EXPRESS 

Het 
sfeervolle 
en alom 
bekende 
verhaal 
van de 
Notenkraker 
is een 
echte kerst-
klassieker. 

écht ijs 
op het toneel van De Spiegel!

131

Geniet van een heerlijk kerstdiner in 
Koperen Kees en maak uw voorstellings-
bezoek compleet. Laat u verwennen! 
www.koperenkees.com
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Tekst: Willem Boverhof

Volledig uit zichzelf duiken Karen White en Angelique van der 
Zweerde de kast met sprookjeskostuums in. Een afspraak 
voor een interview over het Sprookjesfestival is binnen tien 
seconden veranderd in een verkleedpartij. “Of hoefden we ons 
niet te verkleden voor de foto?”, vraagt Karen. Nee, dat hoefde 
niet. Maar als je wilt mag het wel.

Wat is dat toch dat programmeur Karen White 
en evenementenbegeleidster Angelique van der 
Zweerde kleine meisjes worden als het onder-
werp Sprookjesfestival wordt aangesneden? 
“In sprookjes moet je willen geloven, ze moeten 
worden verteld.” Karen wil maar wat graag in 
sprookjes geloven. En ze wil ze ook graag  
vertellen/laten zien. Een van de redenen waarom 
ze bij Zwolse theaters werkt. “Het is toch lekker 
om je fantasie de vrije loop te laten en weer 
kind te zijn?”, oppert Angelique. Zij maakt de 
kostuums voor de medewerkers van het festival. 
“Sprookjes herinneren aan vroeger en trouwens; 
Er is toch niks mooiers dan ’en ze leefden nog 
lang en gelukkig’”. Karen lacht. “Was dat maar 
waar.” Ze vervolgt. “Mijn vader vertelde vroeger 
altijd over de wolf en de zeven geitjes. Met dat 
kleine geitje in de klok.” In haar gedachten is 
Karen alweer terug in haar jeugdjaren.

Angelique maakt de kostuums. Over een  
gemiddeld kostuum doet ze een dag. Er gaan 
flink wat uurtjes inzitten. Ze doet het met liefde. 
Karen boekt de voorstellingen en regelt de rand-
programmering. “Sprookjes zijn voor groot en 
klein, maar het gaat ook van groot naar klein.  
In Odeon heb je veel kleine intieme vertellingen 
en in De Spiegel staan de grote sprookjes- 
musicals. Dat kan met sprookjes.”

De dames kijken nu al uit naar het festival.  
“Er is echt niks mooier dan al die kaboutertjes en 
prinsesjes rond te zien lopen. Daar doen  
we het voor”, aldus Angelique. “En het zijn  
misschien wel de gezelligste dagen van het jaar.  
We doen het echt met zijn allen. Het is knoert- 
hard werken, maar je doet het voor het 
enthousiasme dat je terugkrijgt.”, weet Karen
na acht edities.

sprookjes-
festival

“Twee volwassen 
vrouwen veranderen 

in meisjes als het 
sprookjesfestival 
ter sprake komt.”

132 133
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Houd zwolsetheaters.nl/
sprookjesfestival in de 
gaten voor het volledige 
programma.

ma 26 dec Het meisje dat in de tafel verdween 6+

ma 26 dec Dolfje Weerwolfje Kerst 6+ / Rick Engelkes Producties

di 27 dec Dobbe en de draak 4+ / een prentenboek komt tot leven!

di 27 dec De Efteling sprookjesmusical Pinokkio 4+

wo 28 dec Jezus vierde zelf geen Kerst 6+ / Frank Groothof vertelt

wo 28 dec De Sprookjessprokkelaar 6+

wo 28 dec De Grieken remake 8+ / Duda Paiva

do 29 dec Op avontuur in de klassieke muziek / De terugkeer van Peer Gynt - Grieg

do 29 dec Ouderwetse Gezelligheid

do 29 dec Pinokkio 5+ / Act2Act

do 29 dec Roodkapje de Musical 4+ / Van Hoorne

vr 30 dec De nieuwe kleren van de keizer 6+

vr 30 dec De Kabouter van Rien Poortvliet 4+ / Theater Terra

vr 30 dec De Drakentemmer 4+ / Valentijn Productiehuis

di 03 jan La Musica 2 | Theater Utrecht / Ariane Schluter en Peter Blok

wo 04 jan Sjaak en de bonenstaak 4+ / Theater de Winter

do 05 jan De Kleine Sneeuwman 4+ / Een voorstelling om van te smelten

kalender sprookjesfestival

vanaf 28 mei start kaartverkoop Sprookjes-festival! 
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historie

Tekst: Willem Boverhof

Cabaretier Herman Finkers schrijft bovenstaande aan 
Karen White begin jaren negentig. Een excuus voor al 
het werk waar hij de dames van de kassa van Odeon 
mee opzadelt. De excuses worden natuurlijk aanvaard 
en Herman Finkers neemt de dames zelfs mee uiteten.  
“Ik dacht eerst, dat hoeft toch helemaal niet. Waar moet 
je dan over praten? Maar het was heel gezellig. Het is 
echt een sympathieke vent.”

Dat in de jaren tachtig en negentig die lange rijen 
voor de kassa’s staan heeft een reden. ”Herman wilde 
iedereen een gelijke kans geven”, herinnert Karen zich. 
“Odeon werkte vroeger met abonnementhouders en die 
kregen voorrang. Dat wilde Herman niet, dus werd gestart 
met ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’”. Herman 
was overigens in die periode niet de enige. Ook Youp 
van ’t Hek en Freek de Jonge vonden deze manier eerlijker.

Jolige boel
Het betekent drukke, maar ook beregezellige dagen voor 
de mensen van de kassa. “Echt, je werd er soms gek van. 
Mensen die belden dat ze niet in de rij konden staan en of 
er iets te regelen viel. Het was echt superdruk. Ik weet nog 
wel dat Jack Spijkerman na zijn show naar huis ging en dat 
de eersten al voor de deur zaten. Er ging ook wel drank 
rond in de rij. Het was echt een jolige boel soms hoor.  
En wij zorgden natuurlijk voor de koffie.”

Eerst zingen, dan kaartje
Jannie Bijker, destijds een collega van Karen, wordt juist 
op zo’n voorverkoopdag vijftig jaar. “We hadden toen een 
omroepsysteem, dus riep ik om dat er eerst een ‘Lang zal 
ze leven’ gezongen moest worden voor Jannie, anders 
werd de kaartverkoop niet gestart. Iedereen zong natuurlijk 
mee. Geweldig.” 

Karen White
Programmeur jeugd & familievoorstellingen

‘Voor Karen van de kassa,
met excuses voor de massa’

De foto is op 27 april 1990 gemaakt door persfotograaf 
Frans Paalman. De rij ging de Luttekestraat in, de hoek 
om én de brug over.
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van 
zinderend 

duet tot 
prikkelende 

polka
139
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u
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 La Musica 2 
Theater Utrecht
di 03 jan / schouwburg odeon 

La Musica 2 van Marguerite Duras is een zinderend 
duet over allesomvattende, vernietigende liefde, 
gespeeld door gelauwerde acteurs Ariane Schluter 
en Peter Blok. De voorstelling is tegelijkertijd een 
duet tussen tekst en muziek. Componist Wilbert 
Bulsink schreef speciaal voor dit stuk vernieuwen-
de, filmische muziek die door klassieke musici live 
op het podium wordt gespeeld.

 Nieuwjaarsconcert 

Orkest van het Oosten
za 05 jan / theater de spiegel 

Dit jaar een traditioneel Nieuwjaarsconcert met een 
hoog Strauss-gehalte: prikkelende polka’s en wal-
sen om bij weg te dromen. Verfijnde muziek van de 
familie Strauss (onder andere Champagner Polka, 
Mit Extrapost en And der schönen blauen Donau) 
en van tijdgenoten als Jacques Offenbach.

 Rufus Wainwright en  
Amsterdam Sinfonietta
Breder dan klassiek
di 10 jan / theater de spiegel

De nieuwjaarstournee Breder dan klassiek van 
Amsterdam Sinfonietta is een begrip in de Neder- 
landse concertzalen. Voor 2017 kunnen we 
niemand minder dan de Amerikaanse-Canadese 
singer-songwriter Rufus Wainwright aankondigen, 

één van de belangrijkste songwriters van deze  
tijd. Een rasmuzikant die in alle grote zalen ter 
wereld staat!

 Isabelle Beernaert 

Ne me quitte pas
do 12 jan / theater de spiegel

Ne me quitte pas gaat net als het bekende nummer 
van Jacques Brel over het verbeelden van het 
eeuwenoude thema ‘verloren liefde ‘. Het is een 
schets van absolute hoogte- en dieptepunten van 
menselijke emoties die via alle zintuigen ervaren 
worden.

 Paul de Munnik 
Nieuw
vr 13 jan / schouwburg odeon 

Hij presenteerde in het voorjaar van 2016 zijn 
eerste solo-album Nieuw, met 15 nieuwe, eigen 
liedjes waaronder ´Wees de Lente´. Nu volgt de 
theatertournee! Zonder vangnet, alleen een piano, 
een gitaar, liedjes en zijn stem. 

januari Ook voor de voorstellingen vanaf januari tot einde seizoen kunt u nu al kaarten kopen!
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di 03 La Musica 2 | Theater Utrecht / Ariane Schluter en Peter Blok toneel

wo 04 Sjaak en de bonenstaak 4+ / Theater de Winter jeugd & familie

do 05 De Kleine Sneeuwman 4+ / Een voorstelling om van te smelten jeugd & familie

do 05 Orkest van het Oosten / Nieuwjaarsconcert klassiek

za 07 Slagerij van Kampen / LIP/STICK show

zo 08 De geheimzinnige grotten van Grok M'Gar 6+ jeugd & familie

zo 08
Eric Vaarzon Morel en Thomas Beijer / Lorca | Nachten in de tuinen 
van Granada

muziek

zo 08 Het traditionele Nieuwjaarsconcert / van de 3 Zwolse Lions Clubs muziek 

di 10
Rufus Wainwright en Amsterdams Sinfonietta / Breder dan 
klassiek

klassiek

wo 11 Welkom bij de Fresku Show / En nu iedereen opgeflikkerd! cabaret

do 12 1 Bloeiende Maagd speelt Minoux / Minou Bosua cabaret

do 12 Isabelle Beernaert / Ne me quitte pas dans

vr 13 A Chorus Line / 17 dansers. 8 spotlights. 1 droom. musical

vr 13 Paul de Munnik / Nieuw muziek

za 14 A Chorus Line / 17 dansers. 8 spotlights. 1 droom. musical

zo 15 Mr. Mølsk 4+ / Etienne Borgers jeugd & familie

zo 15 Nieuwe Muziek - Componist des Vaderlands / Willem Jeths muziek

zo 15 A Chorus Line / 17 dansers. 8 spotlights. 1 droom. musical

wo 18
Barokopera Amsterdam / Acis & Galatea, Händels kleine 
liefdesopera

kameropera

wo 18 Wart Kamps / De Goede Richard III toneel

do 19 Sara Kroos / Doorgefokt cabaret

do 19 Milou Frencken & Pieter Tiddens / RouwRevue cabaret

vr 20 Vivaldi dag / Organisatie Oude Muziek kamermuziek

vr 20 Nationaal Theaterweekend

za 21 Nationaal Theaterweekend

zo 22 Nationaal Theaterweekend

wo 25 Beyond Indifference / Tabea Martin dans

wo 25 Celebrating 100 years of Frank Sinatra muziek

do 26 Remco Veldhuis / Lang verhaal kort - De Bijbel in twee uur cabaret

do 26 Herman in een bakje geitenkwark 2 cabaret

vr 27 Eva Crutzen / Spiritus cabaret

vr 27 Bohemian Rapsody Band / Somebody to love muziek

za 28
Theater van het sentiment / Het 20-jarig jubileum van het KRO-NCRV 
programma

muziek

za 28 Dana Winner / Uit bewondering muziek

zo 29 I'm a Soul Man / Michel Varenkamp, Ben van Dungen e.a. jazz

di 31 New Masters on Tour / Een mooie muzikale reis kamermuziek

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

maandoverzicht januari 
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 Philippe Geubels 
Bedankt voor alles
 vr 03 feb + za 04 feb / theater de spiegel

 kaartverkoop vanaf 1 dec 

Vier jaar geleden debuteerde hij in de Nederland-
se theaters met ‘Made in Belgium’, een tour die 
eindigde met uitverkochte shows in Carré. Nu is 
het tijd voor Bedankt voor Alles, een show waarin 
hij onvermoedde kunsten vertoont.

 Typhoon 

Moro Lobi
 vr 10 feb + za 11 feb / schouwburg odeon

Moro Lobi is een nieuw muzikaal verhaal van deze 
tijd. Een vloedgolf van Lobi (liefde) volgde Typhoon 
tijdens de zegetocht na het uitbrengen van het 
album Lobi da Basi (Liefde is de baas) waarvoor hij 
onder andere twee Edisons ontving. Juist nu stapt 
Glenn de Randamie uit de storm om terug te keren 
naar de basis; het moment van inspiratie. Wat over-
blijft is intiem en intens. De setting wordt kleiner, de 
impact wordt groter.

 OPERA2DAY 
Dr. Miracle’s last illusion
za 11 feb  / theater de spiegel

OPERA2DAY wist de afgelopen jaren te verrassen 
met een reeks enthousiast ontvangen voorstellin-
gen. Dr. Miracle’s last illusion is een afwisselend 
flamboyante en melancholische voorstelling vol  
suspense, die ook humor en horror niet schuwt. 
We zien een reeks betoverende opera- en dans- 
scènes op muziek van onder andere Bellini,  
Offenbach, Verdi, Wagner en Stravinsky. En het is 
een ode aan het magische genre van de opera met 
haar vele heldinnen.  

 Scapino Ballet 
Rotterdam 

PABLO
vr 24 feb / theater de spiegel

PABLO is een enerverend spektakelstuk met 
dans, theater en orkest over het Spanje van Pablo 
Picasso, gemaakt door Marcos Morau, een van de 
nieuwe, grote Europese choreografen. Pablo wordt 
gedanst door het volledig Scapino ensemble op 
live muziek van het toporkest Sinfonia Rotterdam in 
een bezetting van maar liefst 24 musici.  

 Hair  
Let the sunshine in!
 di 28 feb - zo 05 mrt / theater de spiegel

Sinds de Broadway-première, nu bijna 50 jaar ge-
leden, is Hair nooit meer van het toneel verdwenen. 
Deze nieuwe uitvoering (met onder andere William 
Spaaij, Anouk Maas en Tommie Christiaan) wordt 
beslist geen nostalgische trip naar de tijd van 
flowerpower, seksuele bevrijding en de Vietnamoor-
log. Met z’n tomeloze energie en drang naar liefde 
en vrijheid is Hair de musical van nu. 

van ode 
aan de
opera 

tot intiem 
muzikaal 

verhaal

februari
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wo 01 FC De Rebellen / John de Wolf, Glenn Helder, Marcel Meeuwis e.a. show

wo 01 Ruth Jacott muziek

do 02 Wëreldbänd / SLAPSTICK show

do 02 Funda Müjde / Funda draait door cabaret

do 02 Jihad, de voorstelling toneel

vr 03 Percossa / The Real Deal show

vr 03 Philippe Geubels / Bedankt voor Alles  kaartverkoop vanaf 1 dec cabaret

za 04 Philippe Geubels / Bedankt voor Alles  kaartverkoop vanaf 1 dec cabaret

za 04 Het wilde westen van Calamity Jane 8+ / Theater Gnaffel jeugd & familie

zo 05 Het wilde westen van Calamity Jane 8+ / Theater Gnaffel jeugd & familie

wo 08 The Analogues / The Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band muziek

do 09 PARA|DISO revisited / ICK Amsterdam dans

vr 10 De Vliegende Hollander 8+ / Theater Terra jeugd & familie

vr 10 Typhoon / Moro Lobi muziek

za 11 Typhoon / Moro Lobi muziek

za 11 Opera2Day / Dr. Miracle's last illusion opera

zo 12 Wat is er mis met mijn vis? 4+ / Theater KRIJT jeugd & familie

zo 12 Dino Experience Liveshow 5+ jeugd & familie

zo 12 Silvester Zwaneveld / Een kleine geschiedenis van bijna alles theatercollege

di 14 Leon van der Zanden / Supergewoon cabaret

di 14 Roué Verveer / Op het laatste moment cabaret

wo 15 The Ruggeds / Adrenaline show

wo 15 Joris Linssen & Caramba / SERENADE muziek

do 16
Komisch College / Met onder andere Dennis van der Geest en  
Rob Urgert

theatercollege

do 16
Ondertussen in Casablanca / Het Nationale Toneel in coproductie met 
Toneelgroep Oostpool

toneel

vr 17
Opvliegers 2 in de sneeuw / Nederlands´ leukste vriendinnencomedy 
krijgt een vervolg!

show

za 18 Peppa Pig 2+ / De Grote Plons! jeugd & familie

za 18 Nederlandse Dansdagen on Tour / Up Stage Right dans

zo 19
In Code: moderne muziek / Gwyneth Wentink, Wouter Snoei, Arnout 
Hulstkamp

muziek

zo 19
Op avontuur in de klassieke muziek 8+ / Een spannende tocht door 
de Alpen - R. Strauss

jeugd & familie

zo 19
Jazz & Wine met Joyce Stevens / Een proefvoorstelling voor 
levensgenieters

muziek

wo 22 André het Astronautje 3+ / Voor alle ruimtereizigers vanaf 3 jaar jeugd & familie

do 23 O'G3NE / Three times a lady muziek

vr 24 Scapino ballet / PABLO dans

za 25 Checkpoint 8+ jeugd & familie

zo 26 Dit is geen droom 4+ / Unieke Zaken jeugd & familie

ma 27 Carnavalsconcert show

di 28 Hair / Let the sunshine in! Speelt tot en met 5 maart! musical

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

maandoverzicht februari 
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 Saint Amour |  
Herman Brusselmans 
Behoud de begeerte
zo 03 mrt / schouwburg odeon

Tijdens de 23ste editie van Saint Amour staat  
één auteur centraal: Herman Brusselmans.  
Weinig schrijvers hebben immers zo vaak en zo 
verscheiden over de liefde geschreven als Brussel-
mans: teder, cynisch, burlesk, brusselmansiaans, 
melancholisch. 

 The Dog Days Are Over 
Jan Martens 
vr 15 mrt / schouwburg odeon 

Na een aantal innemende en indringende solo’s 
maakt Jan Martens deze keer een groepswerk, 
geïnspireerd door de beroemde Amerikaanse 
fotograaf Philippe Halsman. Zijn foto’s van talloze 
springende beroemdheden lieten volgens hem ‘het 
ware gezicht’ zien van de mens. Martens toont je in 
The Dog Days Are Over de ware mens achter de 
perfecte danser.

 Nederlandse Reisopera 
Don Giovanni
do 16 mrt + za 18 mrt / theater de spiegel

Mozarts Don Giovanni wordt nog steeds met veel 
succes regelmatig opgevoerd in de hele wereld. 
Dit jaar presenteert de Nederlandse Reisopera 
deze bijzondere opera in Nederland. Deze opera 
behoort, samen met Così fan Tutte en Le Nozze di 
Figaro tot de ‘grote Italiaanse drie’ van Mozart. 
 

  
Tomorrow Eyes
vr 24 mrt / theater de spiegel

Remy van Kesteren behoort tot het selecte 
gezelschap van musici dat zich winnaar van de 
Nederlandse Muziekprijs mag noemen, de hoogste 
onderscheiding die het Miniserie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap toekent aan musici in de 
klassieke muziek. Van Kesterens achtergrond is 
weliswaar klassiek, met zijn met harp gaat hij graag 
op ontdekkingstocht naar pop, minimal en impro-
visatie. Zijn nieuwe album Tomorrow Eyes is een 
nieuw, zinderend avontuur. Hij creëerde een nieuwe 
muzikale wereld waarbij de grenzen tussen genres 
en vormen worden overschrijden. 

 Wende
do 30 mrt / schouwburg odeon 

 kaartverkoop vanaf 1 dec 

Wende ontwikkelde zich de afgelopen jaren als 
één van de meest veelzijdige en spraakmakende 
artiesten en performers van Nederland. Ze slaagt 
er steeds weer in haar publiek diep te raken.
Voor haar nieuwe voorstelling ging ze met gere-
nommeerde binnen- en buitenlandse auteurs in 
gesprek over zichzelf, de toekomst, de taal en de 
wereld waarin ze leeft. Het resultaat: een intieme, 
verrassende en soms confronterende reis.

 KRAKEN 
Trygve Wakenshaw  
vr 31 mrt / schouwburg odeon 

Gewaagd, uniek en excentriek, dat is de veel- 
geprezen performer Trygve Wakenshaw. 
Zijn cultshows zijn festivalhits over de hele wereld. 
KRAKEN is Trygve’s tweede solovoorstelling 
waarmee hij sinds begin 2014 tourt en die bekroond 
is met diverse ‘Best Comedy Awards’. (onder 
andere Perth Fringeworld, Adelaine Fringe, NZ 
International Comedy Festival).

van 
intieme 
reis tot 

festivalhit

maart Remy van Kesteren en band
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wo 01
SONTAG - een lesbisch sprookje over fotografie en dood / 
Frascati Producties | Naomi Velissariou

toneel

wo 01 Marc de Hond / Wie bang is, krijgt ook klappen cabaret

wo 01 Hair / Let the sunshine in! musical

do 02 Marc de Hond / Wie bang is, krijgt ook klappen cabaret

do 02 Martijn Koning / Koning van de lach cabaret

do 02 Hair / Let the sunshine in! musical

vr 03
Double Bill | ICK Amsterdam / Arno Schuitemaker & Florentina 
Holzinger

dans

vr 03
Gare du Nord | Stronger than ever! / 15th Anniversary Tour  
starring Dorona Alberti

muziek

vr 03 Hair / Let the sunshine in! musical

za 04 Saint Amour | Herman Brusselmans / Behoud de begeerte special

za 04 Op Sterk Water / Het wonderbaarlijke improvisatieavontuur cabaret

za 04 Hair / Let the sunshine in! musical

zo 05 Eitje 3+ / MAAS Theater en Dans jeugd & familie

zo 05 Vaders & zonen / Bram van der Vlugt e.a. toneel

zo 05 Nieuwe Muziek: deel 3 / Lecture - concert Ralph van Raat, piano kamermuziek

zo 05 Hair / Let the sunshine in! musical

di 07 Frans van Deursen zing Leo Vroman / De Vogel in mijn Borst muziektheater

di 07 Nationale Toneel | Tasso / Jappe Claes e.a. toneel

wo 08 Jon van Eerd / Harrie let op de kleintjes klucht

wo 08 On the Road / Toneelgroep Oostpool toneel

wo 08 Tous le Matins du Monde / Valentin Tournet, viola da gamba kamermuziek

vr 10 Conny Janssen Danst / HOME dans

vr 10 Joris en de drakentemmers 8+ / Het Laagland jeugd & familie

vr 10 Soundos El Ahmadi / Geboren met ervaring cabaret

zo 12 Orkest van het Oosten / Mozart programma klassiek

zo 12 Science Battle / Alle antwoorden op niet gestelde vragen… theatercollege

zo 12 JazzArt Ochestra / Love Songs from the Middle East muziek

wo 15 Kommil Foo / Schoft cabaret

wo 15 Piepschuim / Zo doen we dat hier muziek

do 16 The dog days are over / Jan Martens dans

do 16 Micha Wertheim | Try out / Iemand Anders (Deel 2 van tweeluik) cabaret

do 16 Nederlandse Reisopera / Don Giovanni opera

vr 17 Het beste van Van Dik Hout muziek

za 18 Nederlandse Reisopera / Don Giovanni opera

za 18 Pater Moeskroen meets The Pogues / FIESTA muziek

za 18 Pip Utton / Adolf (Engelstalig) toneel

zo 19 De snelste zebra 5+ / Harro van Lien jeugd & familie

zo 19 René van Kooten en Shifting Daylight / Something so Real muziek

zo 19 Daniël Lohues / Ericana  kaartverkoop vanaf 1 dec muziek

ma 20 ArtEZ Symfonisch Orkest muziek

di 21 New Masters on Tour / Van Beethoven naar Debussy kamermuziek

di 21  JSO de Vuurvogel jeugd & familie

wo 22 ISH / The Elements of Freestyle dans

wo 22 Jasper van Kuijk / Onder de Streep cabaret

do 23
The Simon & Garfunkel Story / Van The Sound of Silence tot 
Central Park

muziek

vr 24 Cliffhanger 10+ / Het publiek bepaalt de reis van een held jongeren

vr 24 Remy van Kesteren en band / Tomorrow Eyes kamermuziek

za 25 South African Roadtrip 2 / Celebrating Life muziek

zo 26
Adèle Conny Jasperina - De grote drie / Nieuwe Nederlandse  
personality-musical met live orkest

muziektheater

zo 26 Frans Mulder leest voor uit eigen werk cabaret

zo 26 Hoera voor Hans 6+ / Introdans dans

di 28 De Marathon / VERWACHT muziektheater

wo 29 Tangarine / From Tucson with songs muziek

wo 29 De Marathon / VERWACHT muziektheater

do 30 Wende  kaartverkoop vanaf 1 dec muziek

do 30 De Marathon / VERWACHT muziektheater

vr 31
Kraken - Trygve Wakenshaw / Een briljant van het Edinburgh 
Fringe Festival

special

vr 31 Nieuw Geld | Charles den Tex / Met Vera Mann, Victor Löw, e.a. toneel

vr 31 De Marathon / VERWACHT muziektheater

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

maandoverzicht maart 
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 Sanne Wallis de Vries 
GUT
di 04 apr / schouwburg odeon 

In 2017 is het twintig jaar geleden dat Sanne 
avondvullend debuteerde met haar solovoorstelling 
Sop. Nu komt zij met Gut. Vol suggesties, ideeën, 
voorstellen, en nog nader te beramen plannen. 
Geen recepten dit keer, wel tips. Plus: een 
waarschijnlijk gloedvol betoog over de uitwerkingen 
van de materialen raffia en vilt, twee stoffen 
componenten van een jeugd in de jaren ‘70.

 Into the Woods
Paul Groot, Brigitte Heitzer, 
Lone van Roosendaal 
za 13 apr / theater de spiegel

Wereldberoemd en meermalen bekroond musi-
calcomponist Stephen Sondheim (onder andere 
Sweeney Todd, West Side Story) creëerde 
met Into The Woods een moderne parabel over 
verlangen, verraad en verlossing tussen geliefden, 
ouders en kinderen. Na Broadway en West End is 
de meeslepende en oorstrelende hitmusical vanaf 
januari 2017 te zien in de Nederlandse theaters. 

 Toneelgroep Oostpool  
Een Meeuw
wo 19 apr / schouwburg odeon 

Wat als generaties een spiegel voor elkaar zijn? 
Durf je erin te kijken? 
Twee levensbepalende momenten worden door 
Anton Tsjechov naast elkaar gezet. Enerzijds 
schetst hij jonge mensen die op het punt staan hun 

dromen op de werkelijkheid los te laten. Anderzijds 
toont hij ervaren mensen die de stand opmaken: 
waar heeft het leven me gebracht? 
Met onder andere Ariane Schlute, Vincent van der 
Valk en Sigrid ten Napel.

  
Roodhapje 
Holland Opera 6+ 
vr 29 apr / theater de spiegel

Holland Opera maakt opera voor kinderen en opera 
op locatie. Het gezelschap brengt volledig  doorge-
componeerde opera zoals de klassieke 
operatraditie die kent, maar dan ingebed in het nu 
en gebruikmakend van cross-overs van hedendaag-
se stijlen. Roodhapje is een swingende familievoor-
stelling voor iedereen vanaf 6 jaar.

van 
komedie 

en tragedie 
tot opera 
voor kids

april
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maandoverzicht april 

za 01 Tigre Blanco | Het Tijgersnest / Live music show extravaganza show

za 01 Ann Van den Broek | Ward/Ward / Creatie 2017 dans

za 01 Het Britten Jeugd Strijkorkest & Friends muziek

zo 02 Astrid Seriese & Erwin van Ligten / Schatten! muziek

zo 02 De Gouden Jaren i.s.m. NostalgieNet / Cor Bakker, Danny Malando show

zo 02 Snorro 8+ / Ro Theater jeugd & familie

ma 03 Youp van 't Hek / Licht | reprise   kaartverkoop vanaf 1 dec cabaret

di 04 Youp van 't Hek / Licht | reprise   kaartverkoop vanaf 1 dec cabaret

di 04 Sanne Wallis de Vries / GUT toneel

wo 05 Power Vrouwen 3 / Een fenomenale vriendinnenrevue! show

wo 05 Katinka Polderman / Polderman tiert welig cabaret

za 08 NDT 1 / Scenic Route dans

zo 09 Help mijn vader krimpt 4+ / Huis van Barm jeugd & familie

di 11 Nasrdin Char / D.A.D. toneel

wo 12 Ronald Snijders / WELKE SHOW cabaret

wo 12 Miss Montreal muziek

do 13 Karin Bloemen / Volle Bloei show

vr 14 Into the Woods / Paul Groot, Brigitte Heitzer, Lone van Roosendaal musical

vr 14 Marina Mascarell / Korzo Theater/Producties dans

vr 14
Dan maar in therapie / Een muzikale cabaretcomedy met Bastiaan 
Ragas

show

vr 14 Pepijn Schoneveld / Morgen klaart het op cabaret

za 15 Jandino Asporaat / Keihard   kaartverkoop vanaf 1 dec cabaret

za 15 The Doors in Concert | staconcert / Celebration muziek

wo 19
Toneelgroep Oostpool | Een Meeuw / Peter Bolhuis, 
Ariane Schluter, e.a.

toneel

wo 19 Rayen Panday / Niet verder vertellen cabaret

do 20 De Dijk   kaartverkoop vanaf 1 dec muziek

vr 21
Martijn Kardol |winnaar Leids Cabaret Festival 2016 / Jongens-
boek | try out

cabaret

vr 21 Spinvis / Trein/Vuur/Dageraad muziek

za 22 Hans Liberg / Trálálálá voor iederéén!! show

zo 23 Peter Pan | Het echte verhaal 6+ / Nationaal Jeugd Musical Theater jeugd & familie

wo 26 Hedda Gabler | Ibsen / Theater Utrecht toneel

wo 26 Wim Helsen / Er wordt naar u geluisterd   kaartverkoop vanaf 1 dec cabaret

wo 26 Theatergroep Carver / Zwaar Metaal toneel

vr 28 FIFA Blatter / Met Paul R. Kooij, Cees Geel, e.a. muziektheater

za 29 Roodhapje 6+ / Holland Opera jeugd & familie

  Houd www.zwolsetheaters.nl in de gaten voor de meest actuele informatie over alle voorstellingen!
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 Dance Company 
Nanine Linning & 
Theater Heidelberg
Silver
di 02 mei / theater de spiegel 

Het werk van de Nederlandse choreografe Nanine 
Linning is sterk beeldend, sculpturaal zelfs, en 
ze werkt vaak samen met bekende kunstenaars, 
designers of modeontwerpers. In Silver laat Linning 
zich leiden door haar fascinatie voor technologie 
en de nieuwe mogelijkheden die hierdoor ontstaan. 
Samen met haar twaalf dansers presenteert ze een 
esthetische choreografie over de balans tussen een 
hoopvolle toekomstdroom en een donkere dystopie.

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

In 1984 stal Danny de Munk als Ciske de Rat de 
harten van het Nederlandse publiek. Meer dan 
twee miljoen bezoekers zagen destijds de film. 
Stage Entertainment Nederland presenteert dit 
theaterseizoen de tijdloze en ontroerende oer-
Hollandse musical in een eigentijdse versie, met 
de originele Ciske. Danny de Munk keert nog één 
keer terug in de rol van zijn leven!

 Gijs Naber | RO theater 
Find Me A Boring Stone
do 11 mei / schouwburg odeon 

‘Misschien is het te lang geleden dat we de wereld 
waarin we leven een naam hebben gegeven. 
Misschien is het ook te lang geleden dat we onszelf 
onder woorden hebben gebracht. Onszelf een 
positie hebben gegeven.

Misschien zijn we tegen beter weten in toch 
verdwaald in onze binnenwereld. 
Misschien hebben we ons er te snel bij neergelegd 
dat er alleen vragen zijn, en geen antwoorden. 
Misschien is het tijd voor antwoorden.’
Find Me A Boring Stone is een nieuwe 
theatermonoloog van Rik van den Bos, gespeeld 
door Gijs Naber, in regie van Erik Whien.

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

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

 Pinkpop: de liefde,  
de muziek, de herinnering
Toneelgroep Maastricht en 
Rowwen Hèze 
zo 27 mei / theater de spiegel

Wie herinnert zich nog de doorbraak van The 
Police in 1979? De sprong van Eddie Vedder in 
1992? En wie zag The Rolling Stones twee jaar 
geleden dan toch optreden? In een grootse 
muziektheaterproductie met een ensemble van 
meer dan tien acteurs, live muziek van Rowwen 
Hèze én veel beeldmateriaal uit het rijke Pink-
pop-archief brengt Toneelgroep Maastricht een 
ode aan de liefde en aan het oudste meerdaagse 
festival van de wereld.

van 
theater-

monoloog 
tot ode aan 
Pinkpop en 

de liefde

mei
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di 02 Dance Company Nanine Linning & Theater Heidelberg / Silver dans

di 02 New Masters on Tour / Geboren solisten kamermuziek

wo 03 De Partizanen / Welkom in Partizanië cabaret

za 06 Marc-Marie Huijbregts / Getekend cabaret

za 06 Keren Levi / The Dry Piece dans

zo 07 Borodin Quartet kamermuziek

ma 08 Ode aan drs. P muziek

di 09 Ciske de Rat musical

di 09
Wie is er bang voor Virginia Woolf? / Dragan Bakema, Carine 
Crutzen, e.a.

toneel

di 09 Mugmetdegoudentand / Het vervoegde leven toneel

wo 10 Ciske de Rat musical

wo 10 Mike Boddé / De geurige man cabaret

do 11 Ciske de Rat musical

do 11 Gijs Naber | RO Theater / Find me a boring stone toneel

vr 12 Eisler on the Go / kameroperaproject met Jon van Eerd e.a. muziektheater

vr 12 Micha Wertheim / Iemand Anders: deel 2 van tweeluik cabaret

vr 12 Ciske de Rat musical

za 13 Ciske de Rat musical 

zo 14 Ciske de Rat musical 

wo 17 Ali B / Je suis Ali | reprise cabaret

wo 17 Rob Scheepers / Schroot cabaret

do 18 Het Nationale Ballet / Best of Balanchine dans

vr 19 Motel Westcoast / The American Dream muziek

za 20 Orkest van het Oosten / Afscheidsconcert Jan Willem de Vriend klassiek

wo 24 Vara's Leids Cabaret Festival / Finalistentour 2017 cabaret

vr 26 Peter Pannekoek / reprise cabaret

za 27 Rob en Emiel / Blow me away show

za 27
Pinkpop: de liefde, de muziek, de herinnering / Toneelgroep 
Maastricht en Rowwen Hèze

muziektheater

wo 31 Rumspinga / Orkater/De Nieuwkomers muziektheater

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

maandoverzicht mei 

Wij wensen u 
een mooi 

theaterseizoen.

Ontwerpbureau van Zwolse theaters

advertentie
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 We Remember 
Elvis Presley
di 06 jun / theater de spiegel

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

 De Ploeg – NUHR 
Pilp Fuction
do 08 jun / theater de spiegel

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

tribute en 
filmparodie

juni

di 06 We Remember Elvis Presley muziek

do 08 De Ploeg - NUHR, Loes Luca, Han Römer, e.a. / Pilp Fuction toneel

vr 09 Samba Schutte / Persona (Non) Grata | try out cabaret

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

maandoverzicht juni
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advertentie

Een aandeel in elkaar

Bel of whatsapp voor een afspraak naar (06) 83 80 45 20.

Heb je een ander huis op het oog? Het kan volgende week van jou
zijn.  Bij de Rabobank kun je vanaf nu binnen een week een hypotheek
afsluiten. Zo heb je snel zekerheid of je je droomhuis kunt betalen.

Rabobank introduceert: hypotheek binnen een week.

advertentie

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

ALS HET 
NODIG IS, 
TREDEN WE 
VOOR U OP

Maar liever gaan we preventief met u in gesprek en maken we uw overeenkomsten 
waterdicht. U bent van harte welkom. Wij geloven in creatieve oplossingen, waar 
mogelijk in goed overleg met derden en waar nodig zakelijk en zonder pardon. Maar 
altijd praktisch, helder en uitgesproken.
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za 02 jul Open orgeldag - Toon Hagen orgelserie  

di 05 jul Orgelconcert Jan Jansen orgelserie  

di 12 jul Orgelconcert Jan Luth orgelserie  

di 19 jul Orgelconcert Leonore Lub orgelserie  

za 23 jul Haarlemse zomeracademie orgelserie  

di 26 jul Orgelconcert Wolfgang Zerer orgelserie  

di 02 aug Orgelconcert Toon Hagen orgelserie  

vr 05 aug Orgelconcert Toon Hagen orgelserie  

di 09 aug Orgelconcert orgelserie

di 23 aug Orgelconcert Gerrie Meijers orgelserie

di 30 aug Orgelconcert Jos van der Kooy orgelserie  

za 10 sep Open Monumentendag slotconcert Toon Hagen orgelserie  

za 24 sep Salva Regina, Marcel Beekman Toon Hagen Caliope Tsoupaki vocale serie

di 27 sep Orgelconcert winterserie orgelserie  

do 06 okt Brandenburgse Concerten Ton Koopman oude muziek

za 22 okt De Zilveren Tijd    Ekaterina Levental vocale serie    

di 25 okt Orgelconcert winterserie orgelserie  

za 05 nov 72 Angels - Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra vocale serie    

za 12 nov Handels gevaarlijke vrouwen /Apollo Ensemble met Siri Thornhill sopr vocale serie    

za 19 nov Atlantic Trio kamermuziek

za 26 nov Canti Sacri van Antonio Vivaldi Tulipa Consort met Johannette Zomer oude muziek

di 29 nov Orgelconcert winterserie orgelserie  

ma12 dec Kerstconcert Bertolf concert

di 13 dec Sela Kersttour muziek

wo 14 dec Sela Kersttour muziek

do 15 dec Kerstconcert Trijntje Oosterhuis concert 

ma19 dec Messiah NPU Johannes Leertouwer vocale serie    

di 27 dec Orgelconcert winterserie orgelserie  

di 31 jan Orgelconcert winterserie orgelserie  

za 18 feb Mis Dvorak - Studium Chorale vocale serie    

do 23 feb Winterreise - Leierman Ensemble met Mathijs van der Woerd vocale serie

di 28 feb Orgelconcert winterserie orgelserie  

za 11 mrt Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra vocale serie    

di 28 mrt Orgelconcert winterserie orgelserie  

wo 12 apr Matthaus Passion - NPU Johannes Leertouwer vocale serie    

do 20 apr Philip Glass Ties Mellema Amstel Quartet minimal festival

za 22 apr Tristan & Isolde David Lang / Silbersee vocale serie - 
operagrote kerk

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

www.zwolsetheaters.nl / 0900 - 1435  (€0,45 / minuut) / Café Foyé (Schouwburg Odeon)

bij de buren
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Zwolse theaters biedt ook een 
podium voor amateurtoneel. 
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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sociëteit 
cortegaerdt 
Sociëteit Cortegaerdt bestaat sinds de opening van  
Theater De Spiegel en heeft de bouw mede mogelijk 
gemaakt. Sindsdien draagt Cortegaerdt financieel 
bij aan de culturele programmering en daaraan 
gerelateerde culturele activiteiten. Een brede 
programmering van voorstellingen van grote, bekende 
maar ook kleine, onbekende gezelschappen, komt zo 
binnen handbereik van het Zwolse theaterpubliek. 
Acht avonden per jaar is de Sociëteit bij ons te gast 
om te dineren en een voorstelling te bezoeken.
Meer informatie vindt u op www.cortegaerdt.nl
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genreoverzicht

cabaret

17/09/16 Theatersport Toernooi van het Noorden / Een weekend lang improvisatietheater

18/09/16 Theatersport Toernooi van het Noorden / Een weekend lang improvisatietheater

17/09/16 Yentl & De Boer / De snoepwinkel is gesloten

18/09/16 Theatersport Toernooi van het Noorden / Een weekend lang improvisatietheater

21/09/16 Fuad Hassen / Pareidolia 

24/09/16 Micha Wertheim | try out / Ergens Anders  (deel 1 van tweeluik)

28/09/16 Thijs Kemperink / Zleur

29/09/16 Vincent Bijlo / Het Nieuwe Nu 2.0

29/09/16 Megalomaan / William Boeva

07/10/16 Aron Elstak / Met de moed der wanhoop

13/10/16 Patrick Nederkoorn / Het komt nu wel heel dichtbij

20/10/16 Claudia de Breij / Oudejaarsconference

21/10/16 Claudia de Breij / Oudejaarsconference

22/10/16 Claudia de Breij / Oudejaarsconference

28/10/16 Patrick Laureij / Dekking Hoog

29/10/16 Patrick Laureij / Dekking Hoog

01/11/16 André Manuel / De Onzen

02/11/16 André Manuel / De Onzen

03/11/16 Thijs van de Meeberg | Winnaar Leids Cabaret Festival 2015 / Er mag gedanst worden 
| try out 

08/11/16 Dolf Jansen / Veilig: Oudejaars 2016

09/11/16 Jan Beuving / Raaklijn

10/11/16 Erik van Muiswinkel & Justus van Oel / Erik en Justus vertellen een film 

11/11/16 Oldenosborn / #LIFE | try out

12/11/16 Oldenosborn / #LIFE | try out

17/11/16 Micha Wertheim / Ergens Anders (deel 1 van tweeluik)

18/11/16 Kirsten van Teijn / ZALF | try out

19/11/16 Kirsten van Teijn / ZALF | try out

26/11/16 Kees van Amstel / De man die ik niet wilde worden

28/11/16 Theo Maassen / VANKWAADTOTERGER

29/11/16 Theo Maassen / VANKWAADTOTERGER

29/11/16 Hans Dorrestijn / Het einde is zoek

02/12/16 Ellen Dikker / Buitenspel | try out

09/12/16 Murth Mossel / Voors en Tegens

11/01/17 Welkom bij de Fresku Show / En nu iedereen opgeflikkerd!

12/01/17 1 Bloeiende Maagd speelt Minoux / Minou Bosua

19/01/17 Sara Kroos / Doorgefokt

19/01/17 Milou Frencken & Pieter Tiddens / RouwRevue

26/01/17 Remco Veldhuis / Lang verhaal kort / De Bijbel in twee uur

26/01/17 Herman in een bakje Geitenkwark 2
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27/01/17 Eva Crutzen / Spiritus

02/02/17 Funda Müjde / Funda draait door

03/02/17 Philippe Geubels / Bedankt voor Alles  kaartverkoop vanaf 1 dec 

04/02/17 Philippe Geubels / Bedankt voor Alles  kaartverkoop vanaf 1 dec 

14/02/17 Leon van der Zanden / Supergewoon

14/02/17 Roué Verveer / Op het laatste moment 

01/03/17 Marc de Hond / Wie bang is, krijgt ook klappen 

02/03/17 Marc de Hond / Wie bang is, krijgt ook klappen 

02/03/17 Martijn Koning / Koning van de Lach

04/03/17 Op Sterk Water / Het Wonderbaarlijke improvisatieavontuur

10/03/17 Soundos El Ahmadi / Geboren met ervaring

15/03/17 Kommil Foo / Schoft

16/03/17 Micha Wertheim | Try out / Iemand Anders (Deel 2 van tweeluik) 

22/03/17 Jasper van Kuijk / Onder de Streep

26/03/17 Frans Mulder leest voor uit eigen werk

03/04/17 Youp van 't Hek / Licht | reprise  kaartverkoop vanaf 1 dec 

04/04/17 Youp van 't Hek / Licht | reprise  kaartverkoop vanaf 1 dec 

04/04/17 Sanne Wallis de Vries / Gut

05/04/17 Katinka Polderman / Polderman tiert welig

12/04/17 Ronald Snijders / WELKE SHOW 

14/04/17 Pepijn Schoneveld / Morgen klaart het op

15/04/17 Jandino Asporaat / Keihard  kaartverkoop vanaf 1 dec 

19/04/17 Rayen Panday / Niet verder vertellen

21/04/17 Martijn Kardol | winnaar Leids Cabaret Festival 2016 / Jongensboek | try out

26/04/17 Wim Helsen / Er wordt naar u geluisterd  kaartverkoop vanaf 1 dec 

03/05/17 De Partizanen / Welkom in Partizanië

06/05/17 Marc/Marie Huijbregts / Getekend

10/05/17 Mike Boddé / De geurige man

12/05/17 Micha Wertheim / Iemand Anders: deel 2 van tweeluik 

17/05/17 Ali B / Je suis Ali | reprise

17/05/17 Rob Scheepers / Schroot

24/05/17 Vara's Leids Cabaret Festival / Finalistentour 2017

26/05/17 Peter Pannekoek / Zacht van binnen |reprise 

09/06/17 Samba Schutte / Persona (Non) Grata | try out

circus

23/09/16 Bromance / Barely Methodical Troupe

dans

08/09/16 Alida Dors / Built for it 

24/09/16 Jakop Ahlbom: Swan Lake / Jakop Ahlbom live begeleid door Alomo Race Track 

15/10/16 6: THE SQUARE / Nicole Beutler/Nbprojects 

19/10/16 Schweigman&  en Slagwerk Den Haag / HUID

20/10/16 Schweigman&  en Slagwerk Den Haag / HUID

25/10/16 Introdans Jubileumvoorstelling 45 jr / TUTTI

04/11/16 Voetbal op hoge hakken / De Koperijgietery | winnaar Mimeprijs 2015

11/11/16 Club Guy & Roni / Happiness

16/11/16 Ultima Vez / Wim Vandekeybus / In Spite of Wishing and Wanting 

26/11/16 Calixto | M / Korzo producties

30/11/16 Maria Juncal & Company / Flamenco Fantasy

09/12/16 Het Zwanenmeer / Charkov Staats Opera en Ballet Theater

16/12/16 Dansclick / Korzo Producties

20/12/16 NDT 2 / Symbolen

12/01/17 Isabelle Beernaert / Ne me quitte pas

25/01/17 Beyond Indifference / Tabea Martin

09/02/17 PARA|DISO revisited / ICK Amsterdam

18/02/17 Nederlandse Dansdagen on Tour / Up Stage Right

24/02/17 Scapino Ballet / PABLO

03/03/17 Double Bill| ICK Amsterdam / Arno Schuitemaker & Florentina Holzinger

10/03/17 Conny Janssen Danst / HOME 

16/03/17 The dog days are over / Jan Martens 

22/03/17 ISH / The Elements of Freestyle

26/03/17 Hoera voor Hans 6+ / Introdans 

01/04/17 Ann Van den Broek | Ward/Ward / Creatie 2017 

08/04/17 NDT 1 / Scenic Route

14/04/17 Marina Mascarell / Korzo Theater/Producties 

02/05/17 Dance Company Nanine Linning & Theater Heidelberg / SILVER 

06/05/17 Keren Levi / The Dry Piece 

18/05/17 Het Nationale Ballet / Best of Balanchine

dansfeest

29/10/16 The BIG Eighty’s & Nineties Party

jeugd & familie

17/08/16 Brandweerman Sam redt het circus  3+ / Het leukste theateruitje in de zomervakantie 

18/08/16 Brandweerman Sam redt het circus  3+ / Het leukste theateruitje in de zomervakantie 
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18/09/16 Joep! 4+ / Theater Gnaffel

25/09/16 Aaipet 3+ / Bonte Hond

02/10/16 Zwier: 1 + / Wervelwind Ensemble en Festival 2 Turven Hoog

08/10/16 Cello! Cello! Ma non troppo 6+ / opmaat Cello Biënale

08/10/16 Dick Bos 8+ / Beumer & Drost

09/10/16 de GVR 6+ / Ila van der Pouw

12/10/16 Oma, mag ik mijn pop terug 6+ / Theater Gnaffel 

16/10/16 Hip Hop Hoera! 4+ / Don't hit mama

23/10/16 Zandkasteel 3+ / Koning Koos is jarig!

23/10/16 Het nut van tantes 6+ / Pieter Tiddens en Servaes Nelissen

30/10/16 Kriep 8+ / Een theaterthriller voor durvers 

05/11/16 Hoe de grote mensen weggingen en hoe het daarna verder ging 8+ / Theater Artemis

06/11/16 Uit logeren 2+ / theater Fluup

13/11/16 Spoor, een hartverscheurende roadmovie 4+ / Het Filiaal

13/11/16 Op avontuur in de klassieke muziek 8+ / De verdwenen schaduw / Dvorak

27/11/16 Pudding Tarzan 6+ / Max Tak

03/12/16 Zachtjes gaan de paardenvoetjes 2+ / Ageeth de Haan

11/12/16 Klucht  6+ / Bonte Hond

18/12/16 Fiep Fiep Vogeltje 2 + / Judith Sleddens

18/12/16 Pim & Pom Fieperdepiep 3+ / Toren van Geluid

18/12/16 Fieperdepiepfestival

26/12/16 Het meisje dat in de tafel verdween 6+

26/12/16 Dolfje Weerwolfje Kerst 6+ / Rick Engelkes Producties

27/12/16 Dobbe en de draak 4+ / een prentenboek komt tot leven!

27/12/16 De Efteling sprookjesmusical Pinokkio 4 +

28/12/16 Jezus vierde zelf geen Kerst 6+ / Frank Groothof vertelt

28/12/16 De Sprookjessprokkelaar 6 +

28/12/16 De Grieken remake 8+ / Duda Paiva

29/12/16 Op avontuur in de klassieke muziek 8 + / De terugkeer van Peer Gynt / Grieg

29/12/16 Pinokkio 7+ / Act2Act

29/12/16 Roodkapje de Musical 4+ / Van Hoorne

30/12/16 De nieuwe kleren van de keizer 6+

30/12/16 De Kabouter van Rien Poortvliet 4+ / Theater Terra

30/12/16 De Drakentemmer 4+ / Valentijn Productiehuis

04/01/17 Sjaak en de bonenstaak 4+ / Theater de Winter

05/01/17 De Kleine Sneeuwman 4+ / Een voorstelling om van te smelten

08/01/17 De geheimzinnige grotten van  Grok M'Gar 6+ / Hilbert Geerling

15/01/17 Mr. Mølsk 4+ / Etienne Borgers

22/01/17 Meneer Bork zoekt een woord 3+ / Lange mannen

04/02/17 Het wilde westen van Calamity Jane 8+ / Theater Gnaffel / premiere 

05/02/17 Het wilde westen van Calamity Jane 8+ / Theater Gnaffel
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Jihad, de voorstelling / 02 feb / schouwburg odeon
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10/02/17 De Vliegende Hollander 8+ / Theater Terra

12/02/17 Wat is er mis met mijn vis? 4+ / Theater KRIJT

12/02/17 Dino Experience Liveshow 5+

18/02/17 Peppa Pig 2+ / De Grote Plons!

19/02/17 Op avontuur in de klassieke muziek 8+ / Een spannende tocht door de Alpen / R. Strauss

22/02/17 André het Astronautje 3+ / Voor alle ruimtereizigers vanaf 3 jaar

25/02/17 Checkpoint 8+

26/02/17 Dit is geen droom 4+ / Unieke Zaken

05/03/17 Eitje 3+ / MAAS Theater en Dans

10/03/17 Joris en de drakentemmers 8+ / Het Laagland

19/03/17 De snelste zebra 5+ / Harro van Lien

26/03/17 Hoera voor Hans 6+ / Introdans

02/04/17 Snorro 8+ / Ro Theater

09/04/17 Help mijn vader krimpt 4+ / Huis van Barm

23/04/17 Peter Pan | Het echte verhaal 6+ / Nationaal Jeugd Musical Theater

29/04/17 Roodhapje 6+ / Holland Opera

jongeren

09/11/16 Smart 12+ / Danstheater Aya

01/12/16 Revolt 14 + / Project Sally Maastricht

07/12/16 Hamlet / ZEP

24/03/17 Cliffhanger 10+ / Het publiek bepaalt de reis van een held 

klassiek

27/09/16 New Masters on Tour / Jongste lichting solisten

25/09/16 Orkest van het oosten / Beethoven

02/10/16 Jan Willem Roozenboom, piano / Theatercollege Bach

06/10/16 Ton Koopman & Amsterdam Baroque Orchestra / Brandenburgse Concerten

16/10/16 Beethovenfestival

04/11/16 Capella Amsterdam / Arvo Pärt delen uit Kanon Pokajanen 

13/11/16 Orkest van het oosten / Mahler 1 i.s.m. Het Gelders Orkest

15/11/16 New Masters on Tour / Op avontuur met Brahms en Händel

25/11/16 Ensemble Leones / Organisatie Oude Muziek

17/12/16 Lucas en Arthur Jussen / Schubert programma

05/01/17 Orkest van het Oosten / Nieuwjaarsconcert

10/01/17 Rufus Wainwright en Amsterdam Sinfonietta / Breder dan klassiek

15/01/17 Nieuwe Muziek / Componist des Vaderlands / Willem Jeths

20/01/17 Vivaldi dag / Organisatie Oude Muziek

31/01/17 New Masters on Tour / Een mooie muzikale reis
Katinka Polderman - Polderman tiert welig / wo 05 apr / schouwburg odeon
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23/10/16 Maria Mendes / Innocentia

27/10/16 Sjors van der Panne / finalist The Voice 2014

28/10/16 Henny Vrienten, George Kooymans en Boudewijn de Groot / Vreemde Kostgangers

01/11/16 Najaarsconcert Toonkunstkoor Caecilia / i.s.m Philips Philharmonisch Koor Eindhoven 

02/11/16 British Pop Invasion / Een ode aan de 60's

03/11/16 Trinity / Desert Rain theatertour

04/11/16 HRFSTWND / Excelsior Westenholte & CMH Hattem

05/11/16 Smartlappenfestival 25 jarig Jubileum / Winnaarseditie 

11/11/16 2 Meter Sessies / met Jan Douwe Kroeske 

13/11/16 The Kilkennys / The Best of Irish Folk & Ballads

16/11/16 Miss Molly & Me / Bonny and Clyde

17/11/16 Edwin Evers Band / Theatertour 2016 | reprise

18/11/16 Edwin Evers Band / Theatertour 2016 | reprise

20/11/16 Michiel Borstlap & Sherry Dyanne / Ode aan Billie Holiday

20/11/16 Tearoom Tango

02/12/16 Mnozil Brass / YES YES YES

03/12/16 Mnozil Brass / YES YES YES

03/12/16 Maaike Ouboter / En hoe het dan ook weer dag wordt | reprise

04/12/16 Margriet Sjoerdsma / Songs from Odelien

07/12/16 Marcel de Groot / #Held

10/12/16 The Bluebettes / Back to Mono

11/12/16 The BvR Flamenco Big Band / Jazz meets Flamenco 

16/12/16 The Kik / Met de deur in huis

17/12/16 Thomas Orkest / Legends of Soul 

23/12/16 Frommermann / FrommerKerst

29/12/16 Ouderwetse Gezelligheid

08/01/17 Eric Vaarzon Morel en Thomas Beijer / Lorca | Nachten in de tuinen van Granada

08/01/17 Lions Nieuwsjaarsconcert

13/01/17 Paul de Munnik / Nieuw 

25/01/17 Celebrating 100 years of Frank Sinatra

27/01/17 Bohemian Rapsody Band / Somebody to love

28/01/17 Theater van het sentiment / Het 20/jarig jubileum van het KRO/NCRV programma 

28/01/17 Dana Winner / Uit bewondering

29/01/17 I’m a Soul Man / Michel Varenkamp, Ben van Dungen e.a.

01/02/17 Ruth Jacott / Ruth Jacott   verkoop voor Stadsgehoorzaal Kampen 

08/02/17 The Analogues / The Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band

10/02/17 Typhoon / Moro Lobi

11/02/17 Typhoon / Moro Lobi

15/02/17 Joris Linssen & Caramba / SERENADE

19/02/17 Jazz & Wine met Joyce Stevens / Een proefvoorstelling voor levensgenieters

23/02/17 O'G3NE / Three times a lady

19/02/17 In Code: moderne muziek / Gwyneth Wentink, Wouter Snoei, Arnout Hulstkamp

05/03/17 Nieuwe Muziek: deel 3 / Lecture / concert Ralph van Raat, piano

08/03/17 Tous les Matins du Monde / Valentin Tournet, viola da gamba

12/03/17 Orkest van het Oosten / Mozart programma

20/03/17 ArtEZ Symfonisch Orkest

21/03/17 JSO De Vuurvogel

21/03/17 New Masters on Tour / Van Beethoven naar Debussy

24/03/17 Remy van Kesteren en band / Tomorrow Eyes

01/04/17 Het Britten Jeugd Strijkorkest & Friends

02/05/17 New Masters on Tour / Geboren solisten

07/05/17 Borodin Quartet

20/05/17 Orkest van het Oosten / Afscheidsconcert Jan Willem de Vriend

musical

13/01/17 A Chorus Line / 17 dansers. 8 spotlights. 1 droom.

14/01/17 A Chorus Line / 17 dansers. 8 spotlights. 1 droom.

15/07/17 A Chorus Line / 17 dansers. 8 spotlights. 1 droom.

28/02/17 Hair / Let the sunshine in! 

01/03/17 Hair / Let the sunshine in! 

02/03/17 Hair / Let the sunshine in! 

03/03/17 Hair / Let the sunshine in! 

04/03/17 Hair / Let the sunshine in! 

05/03/17 Hair / Let the sunshine in! 

14/04/17 Into the Woods / Paul Groot, Brigitte Heitzer, Lone van Roosendaal

09/05/17 Ciske de Rat

10/05/17 Ciske de Rat

11/05/17 Ciske de Rat

12/05/17 Ciske de Rat

13/05/17 Ciske de Rat

14/05/17 Ciske de Rat

muziek

15/09/16 Annet Malherbe & Frédérique Spigt / Elvis Never Left The Building

04/10/16 Theo Nijland / Desalniettemin

09/10/16 Tania Kross & Thijs Borsten / De Uitdaging

13/10/16 The Dutch Eagles / The Best Of

18/10/16 Robert Cray Band i.s.m. Hedon

22/10/16 Johan Derksen en de pioniers van de Nederpop / De helden van toen terug 
op het podium 
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03/03/17 Gare du Nord | Stronger than ever! / 15th Anniversary Tour starring Dorona Alberti

12/03/17 JazzArt Ochestra / Love Songs from the Middle East

15/03/17 Piepschuim / Zo doen we dat hier

17/03/17 Het beste van Van Dik Hout

18/03/17 Pater Moeskroen meets The Pogues / FIESTA

19/03/17 René van Kooten en Shifting Daylight / Something so Real

19/03/17 Daniël Lohues / Ericana  kaartverkoop vanaf 1 dec 

23/03/17 The Simon & Garfunkel Story / Van The Sound of Silence tot Central Park

25/03/17 South African Roadtrip 2 / Celebrating Life

29/03/17 Tangarine / From Tucson with songs

30/03/17 Wende  kaartverkoop vanaf 1 dec 

02/04/17 Astrid Seriese & Erwin van Ligten / Schatten!

12/04/17 Miss Montreal

15/04/17 The Doors in Concert | staconcert / Celebration

20/04/17 De Dijk  kaartverkoop vanaf 1 dec 

21/04/17 Spinvis / Trein/Vuur/Dageraad

08/05/17 Ode aan drs. P

19/05/17 Motel Westcoast / The American Dream

06/06/17 We Remember Elvis Presley / His music, his voice, his moves, his legacy

muziektheater

11/10/16 Morning Blossoms | wereldpremière / De natuur is meedogenloos maar de zon komt 
altijd weer op 

12/10/16 Morning Blossoms | wereldpremière / De natuur is meedogenloos maar de zon komt 
altijd weer op 

02/11/16 John Buijsman / Hula Blues

08/11/16 Polonium 210 / Dégradé

09/11/16 Harry Piekema / Man wil trap op met lampje

16/11/16 Wilfried de Jong & BRUUT!

08/12/16 Orkater / Donna Donna

07/03/17 Frans van Deursen zing Leo Vroman / De Vogel in mijn Borst

26/03/17 Adèle Conny Jasperina / De grote drie / Nieuwe Nederlandse personality-musical met 
live orkest

28/03/17 De Marathon / VERWACHT 

29/03/17 De Marathon / VERWACHT 

30/03/17 De Marathon / VERWACHT 

31/03/17 De Marathon / VERWACHT 

28/04/17 FIFA Blatter / Met Paul R. Kooij, Cees Geel, e.a.

12/05/17 Eisler on the Go / kameroperaproject met Jon van Eerd e.a. 

27/05/17 Pinkpop: de liefde, de muziek, de herinnering / Toneelgroep Maastricht en 
Rowwen Hèze
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De Kleine Sneeuwman / do 05 jan / schouwburg odeon
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special

17/09/16 Zvizdal, 30 jaar na Tsjernobyl / Berlin & Het Zuidelijk Toneel

18/09/16 Chefs (R)Evolution

19/09/16 Chefs (R)Evolution

07/10/16 Portraits in motion / Een briljant van Edinburgh Fringe Festival

25/10/16 Het Debuut / winnaars ITs Festival

04/03/17 Saint Amour | Herman Brusselmans / Behoud de begeerte

31/03/17 Kraken / Trygve Wakenshaw / Een briljant van het Edinburgh Fringe Festival 

theatercollege

22/09/16 Gerlof Meijer / try out / Strafrecht? Levensecht!

04/10/16 De Grote Geschiedenisshow / Nelleke Noordervliet, Jos Palm e.a.

24/10/16 Maarten van der Weijden / Beter

31/10/16 Jelle Brandt Cortius / Hoe overleef ik de Russische winter?

03/11/16 Omdenken / Lastige kinderen? Heb jij even geluk?

06/11/16 BNR All American Election Night / Met het oog op de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen

20/11/16 André Kuipers Ruimtevaartcollege / Een unieke inkijk in het leven van een astronaut | 
reprise

12/02/17 Silvester Zwaneveld / Een kleine geschiedenis van bijna alles

16/02/17 Komisch College / Met onder andere Dennis van der Geest en Rob Urgert

12/03/17 Science Battle / Alle antwoorden op niet gestelde vragen…

toneel

21/09/16 Walden / Ro theater   verkoop voor Stadsgehoorzaal Kampen 

23/09/16 Niet Meer Zonder Jou / Female Factory

28/09/16 Moeders & Zonen / Anne Wil Blankers, Paul de Leeuw en Freek Bartels in Broadwayhit

14/10/16 The Sunshine Boys / met André van Duin en Kees Hulst 

15/10/16 The Sunshine Boys / met André van Duin en Kees Hulst 

16/10/16 The Sunshine Boys / met André van Duin en Kees Hulst 

19/10/16 Olie / Nationale Toneel / met onder andere Bram Coopmans, Tamar van den Dop e.a. 

25/10/16 Bint / Naar de klassieker van Bordewijk 

26/10/16 Urland | De Co/producers / TOR/ Prometheus de Vuurbrenger

27/10/16 Urland | De Co/producers / TOR/ Prometheus de Vuurbrenger

27/10/16 Noord Nederlands Toneel|Ola Mafaalani / All Inclusive

01/11/16 René Groothof & René van 't Hof / De nazi en de kapper

10/11/16 Troje Trilogie / Toneelschuur Producties

10/11/16 DE VERLEIDERS: slikken én stikken / Over pillendraaiers, piskijkers, bedplassers  
en premiejagers

31/05/17 Rumspringa / Orkater/De Nieuwkomers 

opera

20/09/16 Nederlandse Reisopera / Ariadne auf Naxos

21/09/16 Nederlandse Reisopera / Ariadne auf Naxos

22/09/16 Nederlandse Reisopera / Ariadne auf Naxos

18/01/17 Barokopera Amsterdam / Acis & Galatea, Händels kleine liefdesopera

11/02/17 Opera2Day / Dr. Miracle's last illusion

16/03/17 Nederlandse Reisopera / Don Giovanni

18/03/17 Nederlandse Reisopera / Don Giovanni

show
14/09/16 Mini & Maxi / NU!

17/10/16 Che Malambo / Argentijnse gauchos dansen de vurige Malambo

08/11/16 STOMP / The 25th Anniversary Tour

09/11/16 STOMP / The 25th Anniversary Tour

30/11/16 Ashton Brothers / Enfants Terribles / reprise 

08/12/16 Chippendales / Break The Rules 2016 Tour

23/12/16 Notenkraker on Ice / het betoverende kerstballet van Tschaikovsky op het ijs

24/12/16 Notenkraker on Ice / het betoverende kerstballet van Tschaikovsky op het ijs

25/12/16 Notenkraker on Ice / het betoverende kerstballet van Tschaikovsky op het ijs

26/12/16 Notenkraker on Ice / het betoverende kerstballet van Tschaikovsky op het ijs

07/01/17 Slagerij van Kampen / LIP/STICK

01/02/17 FC De Rebellen / John de Wolf, Glenn Helder, Marcel Meeuwis e.a.

02/02/17 Wëreldbänd / SLAPSTICK

03/02/17 Percossa / The Real Deal

15/02/17 The Ruggeds / Adrenaline

17/02/17 Opvliegers 2 in de sneeuw / Nederlands´ leukste vriendinnencomedy krijgt een vervolg!

08/03/17 Jon van Eerd / Harrie let op de kleintjes

01/04/17 Tigre Blanco | Het Tijgersnest / Live music show extravaganza

02/04/17 De Gouden Jaren i.s.m. NostalgieNet / Cor Bakker, Danny Malando e.a. 

05/04/17 Power Vrouwen 3 / Een fenomenale vriendinnenrevue! 

13/04/17 Karin Bloemen / Volle Bloei

14/04/17 Dan maar in therapie / Een muzikale cabaretcomedy met Bastiaan Ragas

22/04/17 Hans Liberg / Trálálálá voor iederéén!!

27/05/17 Rob en Emiel / Blow me away
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11/11/16 DE VERLEIDERS: slikken én stikken / Over pillendraaiers, piskijkers, bedplassers  
en premiejagers

10/11/16 Voor mijn kinderen / Yannick Jozefzoon/Likeminds

12/11/16 Anne/Marie Jung / De Exoot

17/11/16 Toneelgroep Oostpool / Demonen / Kirsten Mulder, Daan Schuurmans e.a. 

18/11/16 Theater HENS / Pontius Pilatus 

19/11/16 Theater HENS / Pontius Pilatus 

26/11/16 Angela Schijf en Tom van Landuyt e.a. / Kreuzersonate, Als het verlangen maar stopt

30/11/16 Servaes Nelissen & Ilse Warringa / Popje, hou je muil (alle schoenen de deur uit)

02/12/16 Sadettin Kirmiziyüz / De Vader, De Zoon en het Heilige Feest

09/12/16 Hart tegen hart / Richard Kemper, Rick Engelkes, Peggy Vrijens e.a.

13/12/16 Indecent Proposal / Hoe ver ga jij voor een miljoen? 

15/12/16 Toneelgroep Oostpool / De Lankmoedigen

21/12/16 Feest! / Dinertheater

21/12/16 De Vader / Hans Croiset en Johanna Tersteege

03/01/17 La Musica 2 | Theater Utrecht / Ariane Schluter en Peter Blok

18/01/17 Wart Kamps / De Goede Richard III

02/02/17 Jihad, de voorstelling

16/02/17 Ondertussen in Casablanca / Het Nationale Toneel in coproductie met Toneelgroep 
Oostpool

01/03/17 SONTAG / een lesbisch sprookje over fotografie en dood / Frascati Producties | 
Naomi Velissariou

05/03/17 Vaders & zonen / Bram van der Vlugt e.a.

07/03/17 Nationale Toneel | Tasso / Jappe Claes e.a.

08/03/17 On the Road / Toneelgroep Oostpool

18/03/17 Pip Utton / Adolf (Engelstalig)

31/03/17 Nieuw Geld | Charles den Tex / Met Vera Mann, Victor Löw, e.a.

11/04/17 Nasrdin Char / D.A.D.

19/04/17 Toneelgroep Oostpool | Een Meeuw / Peter Bolhuis, Ariane Schluter, e.a.

26/04/17 Hedda Gabler | Ibsen / Theater Utrecht 

26/04/17 Theatergroep Carver / Zwaar Metaal 

09/05/17 Wie is er bang voor Virginia Woolf? / Dragan Bakema, Carine Crutzen, e.a. 

09/05/17 Mugmetdegoudentand / Het vervoegde leven

11/05/17 Gijs Naber | RO Theater / Find me a boring stone

08/06/17 De Ploeg / NUHR, Loes Luca, Han Römer, e.a. / Pilp Fuction

Remy van Kesteren en band - Tomorrow Eyes / vr 24 mrt / theater de spiegel
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De tweede programmagids komt uit in november.
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 die ene bijzondere dansvoorstelling 
en mist u zeker niets! 

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

Graag tot ziens! 

Conny Janssen Danst - HOME / vr 10 mrt / theater de spiegel
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fotocredits
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Redactie: Anna Bouwman, Willem Boverhof, Anniek Docter, Ellen Ernst, Keimpe de Jong, 
Serena Oosterloo, Suzanne Ophoff, Stephanie Spijkerboer, Meike Willems. 
Ontwerp: Viesrood, Zwolle
Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem
Advertentieverkoop: Daily Productions, Zeist
Oplage: 20.000

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

Brandweerman Sam: Levin Den Boer

Alida Dors:  Linette Raven

Chefs Revolution:  Gruppenbild

Elvis Never Left the Building: 

Hester Doove

Orkest van het oosten Beethoven: 

Mercal van den Broek

Jihad de voorstelling: Mark Engelen

Niet meer zonder jou: Cigdem Yuêksel 

Fuad Hassen: The Upperroom

Shion Minami: Ariga Terasawa

Vincent Bijlo: Shody Caremans

Yentl en de Boer: Thijs Meuwese en 

Daan Colijn

Noord Nederland Toneel All Inclusive: 

Reyer Boxem

Aron Elstak: Janneke Kooiman Brand

Beethovenfestival: Tony Sandin

Cello Cello Ma Non Troppo: Ben Deiman

Che Malambo: Em Watson

Claudia de Breij: Jacqueline de Haas

Kriep: Els Deventer

Dolf Jansen: Alek Breussing

Oma, mag ik mijn pop terug: 

Erik Franssen

Hip Hop Hoera: Bowie Verschuuren

Hoe de grote mensen weggingen: 

Menno Kok

BINT: Piek Horiz

Introdans Tutti: Pieter Henket

Jelle Brandt Corstius: Martijn van den 

Dobbelsteen

Johan Derksen en de Pioniers van de 

Nederpop: Stefan Schipper

Maarten van der Weijden: 

Casper van Aggelen

Margriet Sjoerdsma: Karen van Gilst

Nationale Toneel Olie: Barrie Hullegie

Nicole Beutler: KAMERICH & 

BUDWILOWITZ-EYES

Patrick Laureij: Marc Nolte

Patrick Nederkoorn: Clara Kogelman

Portraits in Motion: Franz Ritschel

HUID: Sofie Knijff

Sjors van de Panne: Mark Uyl

The Dutch Eagles: Daniel Maissan

The Sunshine Boys: Marcel van der Vlugt

Theo Nijland: Ben van Duin

Thijs Borsten en Tania Kross: 

Jolante Izabela 

Urland: Nick Helderman

Vreemde Kostgangers: Kees Tabak

William Boeva: Laloza.be

Andre Kuipers: Walter Kallenbach

Andre Manuel: Emiel Neuderman

Ashton brothers: Tim Klaassen en 

Coert Buiting

Club Guy & Roni: Martijn Halie

Daniele Rustoni: Davide Cerati

De Verleiders: Paul Posse

De man die ik niet wilde worden: 

Raul Neijhorst

Demonen: Krista van der Niet

Edwin Evers Band: Stefan Schipper

Ensemble Leones: Dieter Schewig 

Erik van Muiswinkel en Justus van Oel: 

Govert de Roos

Hans Dorrestijn: Roy Beusker

Harry Piekema: Rob Becker

Jan Beuving: Maartje ter Horst

Kirsten van Teijn: Saskia Kerkhoff

Kreutzersonate: Marc de Groot

Michiel Borstlap Sherry Dyanne: 

Arkady Mitnik

Miss Molly & me: Rachel Schraven

Omdenken: Eric Fecken

New Masters on Tour: Kete van 

Roinishvili, Marco Borggreve

Oldenosborn: Deen Verschuur

Pudding Tarzan: Esther de Boer

Samir Calixto: Eyjólfur Eyjólfsson

Servaes Neliss en Ilse Warringa: 

Monica Ragazzinni

Theo Maassen: Tom Bertels

Thijs van de Meeberg: Martin Oudshorrn

Trinity: Willem Jan de Bruin

Troje Triologiec: Annaleen Louwes

Voetbal op Hoge Hakken: Phile Deprez

Voor mijn kinderen: Casper Koster

Wilfried de Jong: Marc Nolte

Wim van de Keybus: Danny Willems

BVR Big Band: Marjoen Broeks

De Grieken Remake: Phile Deprez

De Nieuwe Kleren van de Keizer: 

Vanessa Wessels

De Lankmoedigen: Kriste van der Niet

De Vader: Moon Saris

Donna Donna: Sofie Knijff

Ellen Dikker: Michiel Poodt

Frommerkerst: Janita Sassen

Hart tegen Hart: Arjan Benning

HMDIDTV: De Jong & De Witte

Huis van Bourgondie: Moon Saris

Indecent Proposal: Roy Beusker

Jezus viert zelf geen kerst: Noa 

Verhofstad

Klucht: KAMERICH & BUDWILOWITZ

DansClick: Rob Hogeslag

Lebbis: Martin Oudshoorn

Lucas en Thomas Jussen: Dirk Kikstra

Maaike Ouboter: Aisha Zeijpveld

Marcel de Groot: Raymond van Olphen

NDT: Rahi Rezvani

Zwollezpodium

advertentie



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


