Paul van Vliet stopt met one man show in Den Haag
02 SEPTEMBER 2017

SAMENVATTING

Wie Paul van Vliet nog één keer in volle glorie op het toneel aan het werk wil zien moet zich haasten.
Op 8 oktober 2017 gaat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de laatste serie van zijn huidige
one man show ‘Alleen op zondag’ van start. Daarna blijft de 81-jarige cabaretier alleen beschikbaar
voor incidentele en speciale voorstellingen.

U itverkochte zalen
De afgelopen 5 theaterseizoenen speelde Van Vliet 86 keer zijn one man show, voor een vrijwel altijd
uitverkochte zaal. Ruim 50.000 bezoekers zagen zijn zondagmiddagvoorstellingen.
Paul van Vliet: “Mijn voorstellingen zijn door een groot publiek van alle leeftijden dankbaar omarmd.
Ik ben zeer trots op en blij met het grote succes van ‘Alleen op zondag’. Met veel plezier heb ik in de
prachtige Koninklijke Schouwburg gespeeld. De show is voor de meesten een feest van herkenning,
maar ik heb ook veel nieuw materiaal geschreven. Na afloop van de voorstelling ben ik in de foyer
om te signeren en een drankje te drinken met mijn publiek. Een prachtig staartje van mijn carrière
waar ik met volle teugen van geniet.”
Alleen op zondag
Op 8 oktober 2017 trapt Van Vliet de laatste reeks van zijn one man show Alleen op zondag af. Deze
is exclusief te zien op zondagmiddag in de Koninklijke Schouwburg. Paul van Vliet brengt, samen
met zijn pianist Klaas van Dijk, een selectie van het beste uit zijn repertoire, aangevuld met nieuwe
teksten. Het is een mix van komische types, persoonlijke liedjes en meeslepende verhalen. Hierna
blijft de 81-jarige cabaretier alleen beschikbaar voor incidentele en speciale voorstellingen. Zo werkt
hij aan een intieme voorstelling waarin hij als ‘De Verteller' een keuze brengt uit verhalen en brieven,
die binnenkort in boekvorm verschijnen. Daarnaast blijft Paul van Vliet werkzaam voor UNICEF
waarvoor hij als eerste ambassadeur in Nederland al 25 jaar actief is.
DATA 2017
zondag 8 oktober - 15.30u
zondag 22 oktober - 15.30u
zondag 12 november - 15.30u
zondag 26 november - 15.30u

zondag 3 december - 15.30u
zondag 10 december - 15.30u

  

RELEVANTE LINKS

www.paulvanvliet.nl
http://www.paulvanvliet.nl

www.hnt.nl/paulvanvliet
http://www.hnt.nl/paulvanvliet

Bekijk hier de trailer
https://youtu.be/2n2MBtZudyg

CITATEN

"Met veel plezier heb ik in de prachtige Koninklijke Schouwburg gespeeld"
— Paul van Vliet

AFBEELDINGEN

CONTACTPERSONEN

Vera Seriese
070-3024086
veraseriese@hnt.nl

Merijn de Haas
Pepijn BV.
06-14433090
merijn@paulvanvliet.nl

OVER HET NATIONALE THEATER

Het Nationale Toneel is sinds 1 januari 2017 Het Nationale Theater.
Een plek om te fantaseren. Om te denken, te leren, te ontdekken. Om in het donker stiekem te janken, of buikpijn
van het lachen te krijgen. Om elkaar te ontmoeten, in gesprek te blijven. Voor een verrijkend avondje uit.
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