
SEIZOENSOVERZICHT SPEELPERIODE PREMIÈRE WEBSITE
vanaf augustus

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

Toneelhit van Florian Zeller wegens succes verlengd augustus en september - www.devadertheater.nl

drs. Down! - Ivo Niehe’s debuut als toneelschrijver

Lukt het Lucas, die het syndroom van Down heeft, om met succes een universitaire studie te volgen? augustus t/m januari zo 20-8-2017 www.ntk.nl/voorstelling/drs-down

vanaf september

Pink Floyd Project - Acoustic Echoes

Een unplugged theaterconcert met 50 jaar Pink Floyd! september t/m juni - www.pinkfloydproject.nl

365 dagen succesvol

Succescollege van David de Kock himself september t/m januari - www.365dagensuccesvol.nl

André Kuipers - Ruimtevaartcollege

Een unieke kijk in het leven van een astronaut 1 en 2 september - www.andrekuipers.com 

Arnout Van den Bossche - Burn-out voor Beginners

Het beste medicijn tegen een burn-out september t/m mei - www.arnoutvandenbossche.be

Brel & Stromae by Katell 

Een muzikale fusie van twee grootheden

eind september t/m 

begin december do 5-10-2017 www.thedreamlab.nl

Ernst Jansz 50 jaar in het vak! - De Neerkant

Hoopvolle tijden herleven september t/m april - www.ernstjansz.nl

Herman in een bakje Geitenkwark - Verplicht Spelen

"Verplicht Spelen", voor iedereen die het vergeten is. september t/m april do 18-1-2017 www.geitenkwark.nl

Het Nationale Theater: Het verzamelde werk van William Shakespeare (ingekort)

3 acteurs, anderhalf uur, 37 Shakespeare klassiekers september t/m november za 9-9-2017 www.hnt.nl

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

Piloot staat terecht! Redder van 70.000 mensen of moordenaar van 164 passagiers? september t/m december di 3-10-2017 www.terror-devoorstelling.nl

Moeders en Zonen - Anne Wil Blankers, Paul de Leeuw en Freek Bartels

Broadwayhit van Terrence McNally, wegens succes 3e seizoen september t/m oktober - www.kemnatheater.nl

Niet Schieten met Esmee van Kampen - Tijd voor een trio

Midlifecrisis vs. Dertigersdilemma september t/m mei do 16-11-2017 www.nietschieten.nl

Op Sterk Water - HOTEL

geïmproviseerde cabaretvoorstelling september t/m mei za 18-11-2017 www.opsterkwater.nl

Op zoek naar geluk - Coen Verbraak, Laura Steenbergen, Patrick van Hees en Jan Kuiper

Een vrolijke, lichte, luchtige en leerzame avond september t/m februari - www.jankuiper.com

Piepschuim - Zo doen we dat hier

Met Cor Burger, Robbert Koekoek, Jacco Westeneng september t/m mei - www.piepschuim.com

Pink Floyd Project - XXL met Durga McBroom (USA)

Volgens de fans: het beste wat je op Pink Floyd gebied kunt krijgen september en december - www.pinkfloydproject.nl

Rob de Nijs - 75 jaar 

Jubileumconcert september t/m juni - www.robdenijs.nl

Slagerij van Kampen - LIP/Stick

Ritmische wereldreis (reprise). september t/m april - www.slagerijvankampen.nl

Speelman en Speelman - Het moet eruit

Tweede seizoen eind september t/m april - www.speelmanenspeelman.nl

Spijkers - Spijkers II

Nieuw muziekprogramma van Joost Spijkers en band september t/m december vr 29-9-2017 www.joostspijkers.nl

Stefano Keizers - Erg Heel

Winnaar Amsterdams Kleinkunstfestival 2016 & finalist De Slimste Mens september t/m mei za 27-1-2017 www.stefanokeizers.nl

Symfo Classics II - Sound and Senses

The Best of Symphonic Rock, met Edward Reekers, Cindy Oudshoorn, Martin van der Starre en band september t/m december - www.mbnproducties.nl

The Incredible Dr. Pol

Familievoorstelling vol eerlijke levenswijsheden van het platteland september en oktober

za 30-09-2017 

(feestel. voorst.) www.ntk.nl/voorstelling/the-incredible-dr-pol

Thijs van de Meeberg - Er mag gedanst worden

Winnaar jury- en publieksprijs Leids Cabaret Festival 2015 (reprise) eind september  t/m april - www.thijsvandemeeberg.nl

Tineke Schouten - T-Splitsing

2e seizoen september t/m mei www.tinekeschouten.nu

Van der Laan & Woe - Pesetas

Godzijdank weer terug in de theaters! september t/m mei ma 29-01-2018 www.vanderlaanenwoe.nl

vanaf oktober

4 Jaargetijden met Angela Schijf

Met Vivaldi Consort. Familievoorstelling 6+ oktober t/m december - www.klassiektogo.nl

50 jaar Palingsound deel ll - Mon Amour Band

Een ontdekkingsreis door de Volendammer muziekgeschiedenis oktober t/m mei - www.mon-amour.nl

Ali B - KOORTS

Ali is nog lang niet uitgepraat oktober t/m juni

zo 21-01-2018 

(feest. voorst.) www.alib.nl

Brace - Les geleerd

The Voice of Holland finalist gaat het theater in oktober t/m april - www.bracemusic.nl

Buurman & Buurmann - A je to! 

Nieuwe voorstelling van de klunzigste klussers! oktober t/m juni zo 22-10-2017 www.buurmantheater.nl

De Gouden Jaren - Cor Bakker, Danny Malando, Ernö Olah, Gert Wantenaar, Rebecca Lobry e.a.

Een muzikale reis door de tijd oktober en november - www.ntk.nl/voorstelling/de-gouden-jaren

Efteling sprookjesmusical - De gelaarsde Kat

Een swingende voorstelling vol kattenkwaad voor de hele familie. oktober t/m half april zo 15-10-2017 www.efteling.com/gelaarsdekat

Eric Vaarzon Morel en Leoni Jansen - Ierse Nachten (Santiago II)

Muzikale pelgrimstocht oktober t/m december - www.vaarzonmorel.com

Frédérique Spigt - The Road

Muzikale roadtrip, met hits van o.a. The Stones, Seger, Nelson, Joplin, Cash en Young oktober t/m december - www.frederiquespigt.nl

Harry Sacksioni - Once upon a time… 

Gitaarvirtuoos wegens succes in reprise oktober t/m februari - www.harrysacksioni.nl

Heel Holland op z’n Kop - Linda Wagenmakers, Jasper Taconis, Nicky van der Kuyp en Remko Harms

Het leukste meezingspektakel van de allergrootste Hollandse hits oktober t/m januari za 21-10-2017 www.thedreamlab.nl

In de Schaduw van Toon Hermans,  met o.a. Herman Van Hove en zangeres Lissa Meyvis

Een voorstelling om lief te hebben oktober t/m januari zo 29-10-2017 www.deschaduwvantoon.nl

Jon van Eerd e.a. - Harrie & Eva

Een paradijselijke komedie in de traditie van Harrie Vermeulen oktober t/m april ma 30-10-2017 www.harrievermeulen.nl

Leon van der Zanden - Kameleon

Magisch, hilarisch en totaal onberekenbaar oktober t/m april do 7-12-2017 www.leonvanderzanden.nl

Maarten van Rossem – Theaterlezing

2e seizoen oktober t/m mei -

Marijn Brouwers - The Chet Baker room, met Hermine Deurloo, Anne Soldaat en Reyer Zwart

Denk je soms ook dat je leven anders is geworden dan je hoopte? oktober t/m februari ma 6-11-2017 www.marijnbrouwers.nl

Nick & Simon - Aangenaam

Gloednieuw werk en grote hits oktober t/m mei vr 20-10-2017 www.nickensimon.nl

Oldenosborn - #Life

Winnaars Cameretten 2014. Tweede seizoen. oktober t/m december - www.oldenosborn.com

Pepijn Schoneveld - Stante Pede

Nieuw programma eind oktober t/m april - www.pepijnschoneveld.nl

Percossa - BAM!

Interactieve percussieachtbaan vol acrobatiek, zang, dans, humor en scherpe timing oktober t/m maart di 14-11-2017 www.percossa.nl
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vervolg oktober

QUIZTET! - Live Muziekquiz

met Maaike Martens, Sietse van Gorkom en Amir Swaab oktober t/m april - www.quiztet.nl

Richard van Hooijdonk – Welcome to the Future 

Het jaar 2030, ben jij er klaar voor? oktober t/m mei - www.richardvanhooijdonk.com

Rob en Emiel - Blow me Away

Magisch cabaret oktober t/m juni - www.robenemiel.nl

Rockmusical The War of the Worlds – Jeff Wayne’s meesterwerk

Eigentijdse versie van de science fiction rockmusical

oktober t/m december 

mei en juni za 14-10-2017 www.ntk.nl/voorstelling/the-war-of-the-worlds

Silvester - Een kleine geschiedenis van bijna alles

Naar de bestseller van Bill Bryson. Tweede seizoen oktober t/m april - www.silvesterzwaneveld.nl

Silvester Zwaneveld,  Emiel de Jong en Ruud Smulders - Houston we have a problem

Hilarisch visueel spektakel met ‘ster’allures. oktober t/m mei do 21-12-2017 www.silvesterzwaneveld.nl

Stomp - Anniversary Tour

Alledaagse herrie verheven tot een hemels concert oktober en november - www.ntk.nl/voorstelling/stomp

The Billy Joel Songbook 

door Elio Pace and his band alleen in oktober - www.eliopace.com

The Ruggeds - Adrenaline

De absolute wereldtop van breakdancers. Tweede seizoen. oktober t/m december - www.theruggeds.com

vanaf november

Charkov Staats Opera Theater - La Traviata

Met groot orkest onder muzikale leiding van Jeroen Weierink november en december - www.charkovtheater.nl

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

Schroeiende zon, Latijnse liefde en een lome siësta alleen in november - www.vaarzonmorel.nl

Eva Crutzen - Opslaan Als

Derde programma van multitalent november t/m mei do 8-3-2017 www.evacrutzen.nl

Het Nationale Theater: The Nation

Een thriller in marathonvoorstelling november t/m januari zo 5-11-2017 www.hnt.nl

I Want To Break Free

De grootste theatershow ooit over het leven en werk van Freddie Mercury en Queen november t/m januari - www.queentour.nl

Isabelle Beernaert - Tabula Rasa

Het verleden vergeten, de toekomst wacht... november t/m februari vr 24-11-2017 www.isabellebeernaert.be

Lennaert Nijgh theaterconcert - Een tip van de sluier 

Uniek theaterconcert met Sjors van der Panne, Jim de Groot, Izaline Calister en Josee Koning november t/m maart di 28-11-2017 www.ntk.nl/voorstelling/lennaert-nijgh

Punto Arte - Lo Speziale (De Apotheker)

Komische opera van Joseph Haydn/Carlo Goldoni

november 

en februari t/m maart - www.puntoarte.nl

Maaike Martens - Wie blijft hier

Theatraal concert november en december - www.maaikemartens.nl

Peter Koelewijn & vrienden special

Een feest vol herkenning en mooie herinneringen november en december - www.peterkoelewijn.nl

The Secret diary of Nora Plain - Nora Fischer, Ragazze Quartet en Remco Menting

liedcyclus van Morris Kliphuis en Lucky Fonz III november en december - www.ntk.nl/voorstelling/the-secret-diary-of-nora-plain

vanaf december

3JS - Acoustic Christmas

Akoestisch kerstconcert alleen in december - www.3js.nl

Wat ik moest verzwijgen -Anne Wil Blankers, Christo van Klaveren, Willemien Slot en Eva Damen 

Een aangrijpend toneelstuk, gebaseerd op een waargebeurd verhaal december t/m april zo 17-12-2017 www.watikmoestverzwijgen.nl

de Notenkraker - met groot orkest

I.s.m. Charkov Staats Opera en Ballet Theater december en januari - www.charkovtheater.nl

Het Zwanenmeer - met groot orkest

I.s.m. Charkov Staats Opera Ballet Theater december en januari - www.charkovtheater.nl

Chippendales - Best. Night. Ever.

Vermaak van het hoogste niveau met smaakvolle en exotische verleidingen in stijl december t/m april - www.chippendales.com

Dutch Swing College Band - 100 years of jazz!

Avondvullend programma van muzikaal vuurwerk december t/m april - www.dsc.nl

Dutch Swing College Band & Marjorie Barnes - A Happy Dixie Christmas

It’s Christmas Time In New Orleans! alleen in december - www.dsc.nl

Oleta Adams - Third set

Een warm muziekprogramma speciaal voor de donkere dagen voor Kerst alleen in december - www.ntk.nl/voorstelling/oleta-adams

Op Sterk Water - Een magische kerst met Op Sterk Water

Virtuoze improvisatie rondom het "gezelligste" seizoen van het jaar alleen in december - www.opsterkwater.nl

Op Sterk Water - Het Op Sterk Water Songfestival

Unieke, verrassende en exclusieve viewing party van het grootste muziekspektakel van het jaar december t/m mei - www.opsterkwater.nl

Stef Bos - Kern

Nieuw programma december t/m mei - www.stefbos.nl

Top 2000 Live - Music!

Een muzikale achtbaan december en januari - www.top2000live.nl

Wibi Soerjadi

Indringend en beeldend pianospel december t/m mei - www.soerjadi.com

Wien bleibt Wien ‘Gold und Silber’ – Habsburgs Straussorkest o.l.v. Jeroen Weierink 

met Wilma Bierens (sopraan), Sef Thissen (bariton) en dansers van het Charkov Staats Ballet december en januari - www.nootsprong.nl

Wolga Kozakken - Russisch koor met virtuoze solisten

Het meest sfeervolle Kerstconcert alleen in december - www.ntk.nl/voorstelling/wolga-kozakken-koor

vanaf januari

Ashton Brothers - Enfants Terribles

Wegens succes verlengd januari t/m maart - www.ashtonbrothers.nl

Charkov Staats Opera Theater - De Parelvissers

Met groot orkest onder muzikale leiding van Jeroen Weierink alleen in januari - www.charkovtheater.nl

Crazy Pianos - Jubileumshow

De grootste hits januari t/m maart - www.crazypianos.nl

Femke Halsema - 'een vrij land' 

Een meeslepend theatercollege. januari t/m april - www.femkehalsema.nl

Frans Bauer - Tour de Frans

Een avond ongedwongen vermaak van Nederlandse bodem januari t/m juni - www.fransbauer.nl

Fresku - Welkom bij de Fresku Show

Scherpe rap en grappige persiflages (reprise) januari t/m maart - www.fresku.nl

Legendary Albums Live: Dire Straits' Brothers in Arms

Met Erwin Nyhoff, Marcel de Groot en band januari t/m mei zo 21-1-2018 www.legendaryalbumslive.nl

OPERA2DAY - Hamlet (i.s.m. New European Ensemble)

De tragische opera januari t/m april do 18-1-2018 www.opera2day.nl

The Best of Britain - The 4th!

Met Syb van der Ploeg, Maarten Peters, Edward Reekers, Brenda van Aarsen en band januari t/m mei za 20-1-2018 www.thebestofbritain.nl

The Kik Hertaalt!

Nieuw programma januari t/m april - www.thekik.nl

Wëreldbänd - Släpstick

Virtuoze, muzikale slapstick. Reprise. januari t/m april - www.wereldband.nl
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vanaf februari

3JS - 10-jarig Jubileum

Jubileumshow februari t/m juni - www.3js.nl
Henny Vrienten, George Kooymans en Boudewijn de Groot - Vreemde Kostgangers denderen door! 

Drie grootheden uit Nederlandse muziek opnieuw samen op tournee! half februari t/m begin mei - www.ntk.nl/voorstelling/vrienten-kooymans-en-de-groot

Karsu - Plays Atlantic Records

Van de Turkse roots naar bruisende jazz februari t/m mei vr 16-2-2018 www.karsu.nl

Spruijt en Opperman – Zij en Ik 

Met Carlie Spruijt en Eva Opperman februari t/m april - spruijtenopperman.nl

vanaf maart

Het Nationale Theater - De hereniging van de twee Korea’s 

20 scènes over de liefde maart t/m mei za 10-3-2018 www.hnt.nl

LSB Experience - The Story of The Troubadour 

Ode aan Amerikaanse West Coast songs, met o.a. Dolf Jansen, Marcel Luntungan en Hans Sligter maart t/m juni - www.thelsbexperience.com

Mattheus Passie (J.S. Bach), met Edwin Rutten als verteller.

Dirigent: Jeroen Weierink alleen in maart - www.ntk.nl/voorstelling/mattheus-passie

Mirusia – An enchanted evening with Mirusia 

Met internationaal orkest maart en april - www.mirusia.net

The Five Great Guitars - The Reunion 

Met Harry Sacksioni, Eric Vaarzon Morel, Jan Kuiper, Digmon Roovers en Zou Diarra maart en april - www.fivegreatguitars.com

vanaf april

Cristina Branco -Menina

Portugese fado alleen in april - www.cristinabranco.com

Het Nationale Theater - Oresteia

Grieks familiedrama over moord en wraak april t/m juni za 7-4-2018 www.hnt.nl

Westerbork Serenade, een toneelstuk van Edwin de Vries

Met Edwin en Sam de Vries e.a. april en mei - www.westerborkserenade.nl 

vanaf mei

The Backstage Comedy Tour

Met Javier Guzman, Alex Ploeg en vele anderen mei en juni - www.ntk.nl/voorstelling/the-backstage-comedy-tour
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