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AUGUSTUS 2017

DRS. DOWN! zo. 20 augustus 2017 - 15:00 uur
DeLaMar Theater, Amsterdam

 Muziektheater - Ivo Niehe’s debuut als toneelschrijver

 Kan Lucas met het syndroom van Down met succes een universitaire studie volgen? En helpt zijn academische titel om het meisje van zijn
dromen voor zich te winnen? Nando Liebregts en Rutger Messerschmidt  zijn de ‘downs’ die de hoofdrollen spelen. De boodschap is
universeel: kijk bij jongeren met een verstandelijke beperking naar wat hij of zij wél kan in plaats van de focus te leggen op de handicap.
Filmisch muziektheater, met dansers van Lucia Marthas. 

Script: Ivo Niehe Toneelregie: Mette Bouhuijs Filmregie en script editor: Dick van den Heuvel 
Video-regie: Joost van Ginkel Muziek: Piet Souer (schreef talloze hits, o.a. voor Ramses en Liesbeth)
Producent: Niehe Media

 

SEPTEMBER 2017

HET NATIONALE THEATER - HET VERZAMELDE WERK
VAN WILLIAM SHAKESPEARE (INGEKORT)

za. 9 september 2017 - 20:15 uur
Koninklijke Schouwburg, Den Haag

 Toneel - 3 acteurs, anderhalf uur, 37 Shakespeare klassiekers

 Alle stukken van Shakespeare in één avond op het podium. De grappigste opfriscursus en de snelste introductie op 's werelds grootste
theaterschrijver.

Tekst: Adam Long, Daniel Singer en Jess Winfield | Regie: Theu Boermans | Met: Jappe Claes, Vincent Linthorst, Bram Suijker
Producent: Het Nationale Theater | www.hnt.nl

 

SPIJKERS - SPIJKERS II
FEESTELIJKE VOORSTELLING

vr. 29 september 2017 - 20:15 uur
Zaantheater, Zaandam

 Theaterconcert - Nieuw muziekprogramma van Joost Spijkers en band

 In 2015 maakte Joost Spijkers zijn debuut als zanger. Samen met zijn 5 koppige band van wereldformaat gooide hij meteen hoge ogen en
werd genomineerd voor de Annie M.G. Schmidt-prijs. Nu gaat SPIJKERS verder: nog rauwer, eerlijker en ontroerender. SPIJKERS brengt
Nederlandstalige muziek. Over vriendschap, vriendinnen, liefde, hartstocht, drank en alledaagse dwaasheid.

Regie: Titus Tiel Groenestege | Met: Joost Spijkers, Arend Niks, Sanne van Delft, Ro Krauss, Christiaan Saris en Andreas Suntrop
Producent: Stichting de Werelddansfabriek | www.joostspijkers.nl

 

THE INCREDIBLE DR. POL
FEESTELIJKE VOORSTELLING

za. 30 september 2017 - 20:15 uur
Zaantheater, Zaandam

 Wetenschap - Familievoorstelling vol eerlijke levenswijsheden van het platteland

 Dr. Pol is dierenarts. En niet zomaar een. Dr. Pol is The Incredible Dr. Pol, wereldberoemd geworden door de reality tv-serie van National
Geographic. Jan Harm Pol is geboren in een klein dorpje in Drenthe en speciaal voor deze theatervoorstellingen keert hij terug naar zijn
geboorteland. In deze bijzondere show voor jong en oud vertelt Jan Harm over zijn leven en werk op het Amerikaanse platteland en hoopt hij
een nieuwe generatie te inspireren voor een simpele, down to earth levensstijl en liefde voor dier en mens.

Producent: Theater Familie BV
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OKTOBER 2017

JEROEN SPITZENBERGER, JOHANNA TER STEEGE,
CLAIRY POLAK E.A. - TERROR

di. 3 oktober 2017 - 20:15 uur
Koninklijke Schouwburg, Den Haag

 Toneel - Piloot staat terecht! Redder van 70.000 mensen of moordenaar van 164 passagiers?

 Een vliegtuig met 164 passagiers aan boord wordt gekaapt. De kapers dreigen het vliegtuig neer te laten storten op een vol voetbalstadion.
Twee F16’s worden de lucht in gestuurd en wachten op een bevel. Eén van de piloten neemt het heft in eigen handen en haalt, zonder bevel,
het passagierstoestel neer.  Is hij de held die een nationale ramp heeft voorkomen of een militair die zonder bevel vele burgerslachtoffers
heeft gemaakt? In dit stuk staat de piloot terecht. Johanna ter Steege is de officier van justitie, Clairy Polak de rechter en het publiek: de jury!
En de jury bepaalt: schuldig of onschuldig.

Bijzonderheden: Elke voorstelling is er een na-programma over de invloed van de terreurdreiging op onze maatschappij, waarbij de vraag
centraal staat hoever de overheid mag gaan in het beschermen van haar burgers en wat dit betekent voor onze privacy.

Regie: Peter de Baan
Producent: Stichting (Inter)nationale Producties

 

BREL & STROMAE BY KATELL do. 5 oktober 2017 - 20:15 uur
Isala theater, Capelle aan den IJssel

 Theaterconcert - Een muzikale fusie van twee grootheden

 Katell Chevalier, bekend van o.a. The Voice of Holland, brengt het wereldberoemde repertoire van deze twee grootheden samen op een
toneel en vermengt hun kleurrijke oeuvre met elkaar tot een uniek theaterconcert. De elektronische elementen van Stromae klinken door in de
klassiekers van Brel en de oude chansons weerklinken in haar versies van de moderne hits van Stromae. 

Regie: Nurlaila Karim
Producent: The DreamLab bv, Muriel Wolda | www.thedreamlab.nl

 

ROCKMUSICAL THE WAR OF THE WORLDS - JEFF
WAYNE'S MEESTERWERK

za. 14 oktober 2017 - 20:30 uur
Theaters Tilburg (concertzaal), Tilburg

 Musical | Show - Eigentijdse versie van de science fiction rockmusical

 Het verhaal gaat over een aanval van bloeddorstige wezens van de planeet Mars die met hun driepotige machines de mensheid proberen uit
te roeien. Bert Heerink, in de rol van de journalist, neemt u mee naar een tijd waarin hij als jonge man midden in de deze intergalactische
oorlog terecht kwam. Hij neemt u mee langs verwoeste steden, vluchtende mensen, tevergeefse tegenaanvallen en de uiteindelijke
vernietiging van de buitenaardse wezens. Naar het gelijknamige boek van H.G. Wells.

Met: Bert Heerink en Nick Hollleman e.a.
Producent: Mike Vullings Entertainment

 

EFTELING SPROOKJESMUSICAL - DE GELAARSDE KAT zo. 15 oktober 2017 - 15:00 uur
nieuwe Luxor Theater, Rotterdam

 Musical | Show - Een swingende voorstelling vol kattenkwaad voor de hele familie!

 Sprookjeswereld waarin De gelaarsde Kat laat zien hoe hij bij een arme molenaarszoon terecht is gekomen. De twee raken bevriend en de
kat belooft de molenaarszoon alles wat hij zich maar kan wensen. Wat zou De gelaarsde Kat van plan zijn? Met o.a. Marcel Visscher.

Script en liedteksten: Allard Blom | Muziek: René Merkelbach | Regie: Mark van Haasteren Choreografie: Daan Wijnands
Producent: Efteling Theaterproducties | www.efteling.com/gelaarsdekat
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NICK & SIMON - AANGENAAM vr. 20 oktober 2017 - 20:15 uur
Spant!, Bussum

 Concert - Gloednieuw werk en grote hits

 Precies op het moment dat de mannen hun zevende studio album lanceren, gaan Nick en Simon ook weer op tournee door de theaters. Het
is dus een perfecte gelegenheid om het gloednieuwe werk voor te stellen, met uiteraard de bijbehorende anekdotes. Meer dan ooit tevoren
zullen zij de verhalen hierachter prijs geven. Nick & Simon zouden Nick & Simon niet zijn als ze hun grote hits niet zouden spelen, dus ook
deze komen uitgebreid aan bod.

Producent: Volendam Music BV | www.nickensimon.nl
 

HEEL HOLLAND OP Z'N KOP - LINDA WAGENMAKERS,
JASPER TACONIS, NICKY VAN DER KUYP EN REMKO
HARMS

za. 21 oktober 2017 - 20:00 uur
oude Luxor Theater, Rotterdam

 Concert - Groot meezingspektakel van de allergrootste Hollandse hits

 Linda Wagenmakers, Jasper Taconis, Nicky van der Kuyp en Remko Harms, ondersteund door de BOSCO Big Band o.l.v. Daan Bogers,
zorgen voor een waar feestje in de zaal. Met hits van o.a.  Wim Sonneveld, Johnny Jordaan tot de hits van André Hazes, Marco Borsato,
Bløf, Doe Maar, Koos Alberts en Frans Bauer. Blijven zitten of niet meezingen is geen optie.

Regie: Nurlaila Karim
Producent: The DreamLab bv, Muriel Wolda | www.thedreamlab.nl

 

BUURMAN EN BUURMAN - A JE TO! zo. 22 oktober 2017 - 14:00 uur
Theater de Veste, Delft

 Familie- en kindertheater - Nieuwe voorstelling van de klunzigste klussers!

 Als blijkt dat er in het huis van de Buurmannen geen water en geen stroom meer is moet er flink geklust worden. Als dat maar goed gaat.
Want water en stroom& dat is levensgevaarlijk!

Tekst & idee: Jelle Kuiper | Liedteksten: Ivo de Wijs | Muziek: Erik de Reus | Regie: Bruun Kuijt | Met: Iwan Dam & Casper Gimbrère
Producent: Jelle Kuiper Producties i.s.m. Senf Theaterpartners | www.buurmantheater.nl

 

IN DE SCHADUW VAN TOON HERMANS, MET O.A.
HERMAN VAN HOVE EN ZANGERES LISSA MEYVIS

zo. 29 oktober 2017 - 20:15 uur
Theater de Veste, Delft

 Theaterconcert - Een voorstelling om lief te hebben 

 In deze Vlaamse hommage aan Toon Hermans vertelt Herman van Hove over zijn wonderlijke belevenissen in de coulissen en aan de
keukentafel als laatste manager en vriend van Toon. Zangeres Lissa Meyvis blaast met fijne, breekbare stem de liedjes van Hermans nieuw,
jong leven in. Na het succes in Vlaanderen en Carré nu op tournee.

Producent: Studio Dongo | www.deschaduwvantoon.nl
 

JON VAN EERD IN HARRIE & EVA ma. 30 oktober 2017 - 20:00 uur
De Goudse Schouwburg, Gouda

 Toneel - Een paradijselijke komedie in de traditie van Harrie Vermeulen

 Op de zevende dag was er rust. Totdat... Harrie Vermeulen het Paradijs binnenwandelde. Te midden van dartelende vlinders, gracieus
kleurende bloemen en kabbelende watervalletjes maakt Harrie er weer een kolossale chaos van.

Met: Jon van Eerd, Margo Dames, Karel Simons, Rosalie de Jong en Mouna Goeman Borgesius | Script: Jon van Eerd | Muziek: Marco
Braam | Regie: Caroline Frerichs
Producent: Pretpakhuis B.V. | www.harrievermeulen.nl
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NOVEMBER 2017

HET NATIONALE THEATER: THE NATION zo. 5 november 2017 - 14:00 uur
Koninklijke Schouwburg, Den Haag

 Toneel - Een thriller in marathonvoorstelling 

 The Nation is als een televisieserie-op-toneel, over de op hol geslagen Nederlandse multiculturele samenleving. Wat is er gebeurd met de
elfjarige Ismaël uit de Schilderswijk? In zes afleveringen en binnen vijf uur ziet u het verhaal van de zoektocht naar Ismaël. Tussendoor is er
gelegenheid om in het theater te eten en drinken. 

Tekst en regie: Eric de Vroedt | Met: Saman Amini, Bram Coopmans, Tamar van den Dop, Hein van der Heijden, Antoinette Jelgersma,
Mark Rietman, Vanja Rukavina, Pieter van der Sman, Romana Vrede e.a
Producent: Het Nationale Theater | www.hnt.nl

 

MARIJN BROUWERS - THE CHET BAKER ROOM ma. 6 november 2017 - 20:15 uur
De Kleine Komedie, Amsterdam

 Theaterconcert - Met Hermine Deurloo, Anne Soldaat en Reyer Zwart

 Jazzlegende Chet Baker overleed in 1988 na een val uit het raam van het Amsterdamse Hotel Prins Hendrik. Of is hij gesprongen? Zijn
sterrenstatus, junkbestaan en vroege dood creëerden de mythe van ‘de mooie jongen met wie het verkeerd afliep’. Marijn Brouwers brengt
in aanloop naar Chet’s dertigste sterfjaar The Chet Baker Room. Hij wordt begeleid door topmuzikanten Hermine Deurloo, Anne Soldaat en
Reyer Zwart.

Producent: Marijn Brouwers | www.marijnbrouwers.nl
 

PERCOSSA - BAM! di. 14 november 2017 - 20:15 uur
Koninklijke Schouwburg, Den Haag

 Meer dan cabaret | Variété - Interactieve percussieachtbaan vol acrobatiek, zang, dans, humor en scherpe timing 

 De Percossa-muzikanten weten uit bijna alles muziek te krijgen. Of dat nu tandenborstels, kinderwagens, buisjes of emmers zijn. Na grote
tours in Taiwan, Duitsland, Frankrijk en de VS gaat de nieuwste show van  Percossa in Nederland in première: BAM! Een show vol
hoogtepunten uit eerder repertoire maar ook met compleet nieuwe nummers. 

Met: Eric Robillard, René Spierings, Janwillem van der Poll en Freek Koopmans | Regie: Jos Thie | Bijzonderheden: Geschikt voor iedereen
vanaf 7 jaar
Producent: Percossa VOF | www.percossa.nl 

 

NIET SCHIETEN MET MAARTEN HENNIS, AREND EDEL
EN ESMEE VAN KAMPEN - TIJD VOOR EEN TRIO

do. 16 november 2017 - 20:15 uur
Schouwburg De Meerse, Hoofddorp

 Cabaret | Kleinkunst - Midlifecrisis vs. Dertigersdilemma

 Twee mannen (Arend en Maarten) in de herfst van hun leven plukken een fris groen blaadje (Esmee van Kampen). Een blaadje om van te
houden, om mee te pronken en misschien om hun eigen gebreken mee te maskeren. Maar het blaadje blijkt een eigen willetje te hebben met
een niet te temperen energie. 'Tijd voor een Trio': een kwetsbaar, herkenbaar en vooral een hilarisch cabaretprogramma over
leeftijdsconflicten, afhankelijkheid en persoonlijke crisissen. 

Muziek: Joost Speelman | Regie: Vincent van den Elshout
Producent: VOF NietSchieten | www.nietschieten.nl
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OP STERK WATER - HOTEL za. 18 november 2017 - 20:15 uur
Diligentia, Den Haag

 Cabaret | Kleinkunst - Geïmproviseerde cabaretvoorstelling

 Check dit seizoen in voor de nieuwste, ongelooflijk grappige, muzikale en interactieve show van Nederlands beste impro-cabaretgroep. In
‘HOTEL’ spelen de mannen in op hét thema van de afgelopen tijd: gastvrijheid. 

Met (in wisselende samenstelling): Roemer van der Steeg, Tim Zeegers, Dave Luza en Daniel Koopmans
Producent: Stichting de Zesde Man | www.opsterkwater.nl

 

ISABELLE BEERNAERT - TABULA RASA vr. 24 november 2017 - 20:15 uur
Theaters Tilburg (schouwburg), Tilburg

 Ballet | Dans - Het verleden vergeten, de toekomst wacht...

 Wie wil er niet weleens helemaal opnieuw beginnen en alles achter laten? De staat van zuiver potentieel, alles is wederom mogelijk.
Opgeruimd na een hevige storm, een louterende brand, een nieuwe start. Tabula Rasa is een samenspel van verschillende muziekstijlen en
pure dans, met muziek van o.a. Muse, Armand Amar, Max Richter en Damien Rice.

Regie en choreografie: Isabelle Beernaert
Producent: Isabelle Beernaert (Dancers on Stage) | www.isabellebeernaert.be

 

LENNAERT NIJGH THEATERCONCERT - EEN TIP VAN DE
SLUIER 

di. 28 november 2017 - 20:15 uur
Stadsschouwburg Haarlem, Haarlem

 Musical | Show - Uniek theaterconcert met Sjors van der Panne, Jim de Groot, Izaline Calister en Josee Koning

 Het Land van Maas en Waal, Avond, Malle Babbe, Meester Prikkebeen… allemaal nummers die in ons collectieve geheugen staan gegrift en
zijn geschreven door een van de beste tekstschrijvers die Nederland ooit gekend heeft: Lennaert Nijgh. We herdenken hem nu, 15 jaar na zijn
dood, met een groots eerbetoon. De grote hits én het wat minder bekende werk, alles in nieuwe arrangementen en bewerkingen. 

Tekst en regie: Leoni Jansen
Producent: MBN Producties B.V.

 

DECEMBER 2017

LEON VAN DER ZANDEN - KAMELEON do. 7 december 2017 - 20:30 uur
Parktheater Eindhoven, Eindhoven

 Cabaret | Kleinkunst - Magisch, hilarisch en totaal onberekenbaar

 In Kameleon doet cabaretier en publiekslieveling Leon van der Zanden waar hij uniek in is. Hij stemt zich af op alle aanwezigen en laat het
onderbewuste van de zaal spreken. Kameleon lijkt van toevalligheden aan elkaar te hangen maar elk moment blijkt onderdeel van een groots
plan.

Regie: Aike Dirkzwager | Scenario: Patrick van Es
Producent: Leon van der Zanden | www.leonvanderzanden.nl

 

ANNE WIL BLANKERS, CHRISTO VAN KLAVEREN,
WILLEMIEN SLOT E.A. - WAT IK MOEST VERZWIJGEN

zo. 17 december 2017 - 14:30 uur
Singer Theater, Laren

 Toneel - Een aangrijpend toneelstuk, gebaseerd op een waargebeurd verhaal 

 Een aangrijpend verhaal over de Joodse onderduikster Jet. Haar zoon Otto is verwekt tijdens een ambivalente liefdesrelatie met haar buurman, een
SS’er die zielsveel van haar houdt, maar haar ook chanteert en misbruikt. Hij belooft voor het jongetje te zullen zorgen, als Jet hem direct na de
geboorte aan hem afstaat en voorgoed zwijgt over hun Joodse bloedband. Pas aan het einde van haar leven ontmoeten moeder en zoon elkaar weer,
wanneer zij bezoek krijgt van een twintig jaar jongere man, die haar een schilderij komt terugbrengen, dat haar toebehoorde tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Geschreven door Edwin de Vries, gebaseerd op het boek van Ariëlla Kornmehl.

Script: Edwin de Vries en Ariëlla Kornmehl | Regie: Mette Bouhuijs
Producent: Stichting (Inter)nationale Producties
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SILVESTER ZWANEVELD, EMIEL DE JONG EN RUUD
SMULDERS - HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM

do. 21 december 2017 - 20:15 uur
Diligentia, Den Haag

 Cabaret | Kleinkunst - Hilarisch visueel spektakel met ‘ster’allures

 Ga mee op reis tot ver buiten de dampkring. Laat je in een duizelingwekkende baan rond de aarde slingeren, verlies jezelf in zwarte gaten en
kom los van je stoel in deze zwaartekrachtloze komedie. 'In space nobody can hear you scream’, maar in het theater klinkt het des te harder.

Producent: Silvester Zwaneveld | www.silvesterzwaneveld.nl
 

JANUARI 2018

OPERA2DAY - HAMLET (I.S.M. NEW EUROPEAN
ENSEMBLE)

do. 18 januari 2018 - 20:15 uur
Koninklijke Schouwburg, Den Haag

 Opera | Klassiek - De tragische opera

 De 'grand opéra' van Ambroise Thomas naar Shakespeares meesterwerk. Voor velen een hoogtepunt binnen het repertoire; Hamlet is een
droomrol voor iedere bariton en Ophelia kreeg een van de mooiste waanzinsscènes ooit. OPERA2DAY maakt een compacte versie waarin
we door een mix van opera met film diep doordringen in Hamlets geesteswereld. Met o.a. Quirijn de Lang als Hamlet.

Dirigent: Hernán Schvartzman | Regie: Serge van Veggel
Producent: OPERA2DAY | www.opera2day.nl

 

HERMAN IN EEN BAKJE GEITENKWARK - VERPLICHT
SPELEN

do. 18 januari 2018 - 20:15 uur
De Kleine Komedie, Amsterdam

 Cabaret | Kleinkunst - 'Verplicht spelen', voor iedereen die het vergeten is.

 Herman in een bakje Geitenkwark is een ervaring die je leven verandert: een podium gevuld met de eigenzinnige humor, samenzang en
bedenksels van vier jongens, en, als belangrijkste van alles, met de fantasie van het publiek. 

Met: Benny van der Bijl, Rein Mulder, Rob Veugelaers en Polle Vrienten
Producent: Geitenkwark VOF | www.geitenkwark.nl

 

BEST OF BRITAIN - THE 4TH! za. 20 januari 2018 - 20:00 uur
De Lawei, Drachten

 Concert - Met Syb van der Ploeg, Maarten Peters, Edward Reekers, Brenda van Aarsen en band

 Met een compleet nieuw programma met de allergrootste hits van Engelse bodem, zet The Best of Britain wederom een avondvullend
muziekspektakel op de planken. Van The Beatles tot Coldplay en zo’n beetje alles daar tussenin passeert de revue. Feest van herkenning!
Met 5-koppige band.

Producent: MBN Producties B.V. | www.thebestofbritain.nl
 

ALI B - KOORTS
FEESTELIJKE VOORSTELLING

zo. 21 januari 2018 - 20:15 uur
Diligentia, Den Haag

 Cabaret | Kleinkunst - Ali is nog lang niet uitgepraat

 Dat Ali B naast rapper, jurylid bij The Voice en gevierd TV-programmamaker ook als theaterman stevig aan de weg timmert, zal niet veel
mensen zijn ontgaan. Ook komend seizoen laat hij zijn licht op talloze onderwerpen schijnen.. Daarbij wint zijn optimisme het nog altijd van
zijn bezorgdheid. Of zoals hij het zelf bijna Cruijffiaans formuleert: 'Zelfs als het mis gaat, komt het goed.'

Regie: Titus Tiel Groenestege
Producent: SPEC Artist Management | www.alib.nl 
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LEGENDARY ALBUMS LIVE - DIRE STRAITS' BROTHERS
IN ARMS

zo. 21 januari 2018 - 14:00 uur
Theater De Spiegel, Zwolle

 Musical | Show - Met Erwin Nyhoff, Marcel de Groot en band

 Na Stevie Wonders ‘Songs In The Key of Life’ en een uitverkochte 3JS tournee met ‘The Joshua Tree’ van U2 is dit alweer de derde
Legendary Albums Live theaterproductie. Dire Straits’ ‘Brothers in Arms’ - het complete album live en daarnaast natuurlijk ook hun andere
grote hits, in een prachtig theatraal plaatje met bijzondere aandacht voor het geluid. 

Met: Erwin Nyhoff (Pinkpop, Voice of Holland, In the Footprints of Springsteen), meestergitarist Marcel de Groot plus een 4-koppige band | 
Muzikale leiding: Jan-Peter Bast | Regie: Winfred van Buren
Producent: PGK Events | www.legendaryalbumslive.nl

 

STEFANO KEIZERS - ERG HEEL za. 27 januari 2018 - 20:15 uur
Diligentia, Den Haag

 De Bogen - Winnaar Amsterdams Kleinkunstfestival 2016

 Tijdens het Amsterdams Kleinkunstfestival liet deze jonge cabaretier complete zalen in verwarring achter. Als wolf in clownskleren werd hij 3e
bij De Slimste Mens. Nu staat hij in de theaters met zijn eerste avondvullende show. Keizers ontregelt en danst grijnzend over alle grenzen
heen. Hij charmeert zijn publiek als een ware entertainer, maar wees gewaarschuwd; niets is wat het lijkt.

Producent: Jelle Kuiper Producties B.V. | www.stefanokeizers.nl 
 

VAN DER LAAN & WOE - PESETAS ma. 29 januari 2018 - 20:00 uur
Stadsschouwburg Utrecht, Utrecht

 Cabaret | Kleinkunst - Godzijdank weer terug in de theaters!

 Een jaar lang waren ze alleen te zien in het succesvolle tv-programma De Kwis, maar gelukkig keert het virtuoze cabaretduo terug naar het
theater. Scènes, muzikale acts en een absurd hoge grapdichtheid; het zou eeuwig zonde zijn om het te missen. Of, zoals het aloude
spreekwoord zegt: “Wilt men naer ietsch mietersch toe, kiesch voor Van der Laan en Woe”.

Regie: Lidwien Roothaan
Producent: Geen Familie V.O.F. | www.vanderlaanenwoe.nl

 

FEBRUARI 2018

KARSU - PLAYS ATLANTIC RECORDS vr. 16 februari 2018 - 20:30 uur
Zaantheater, Zaandam

 Theaterconcert - een muzikale reis door de geschiedenis

 Samen met een ijzersterke band brengt Karsu liedjes ten gehore uit de tijd dat Atlantic Records net begon. Van de Turkse roots tot de
bruisende jazz die we vandaag de dag nog kennen.

 
Producent: SuMusic | www.karsu.nl

 

MAART 2018
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EVA CRUTZEN - OPSLAAN ALS do. 8 maart 2018 - 20:00 uur
Theater aan het Vrijthof, Maastricht

 Cabaret | Kleinkunst - Derde programma van multitalent

 Om Eva Crutzen kun je niet meer heen. Eva heeft het allemaal. Alles eigenlijk. Behalve rust dan. Of stilte. Of tijd. Hoe kun je dingen
verwerken als alles maar doorgaat? En waarom onthoud je wel alle telefoonnummers die je ooit hebt gehad, maar vergeet je de geur van
iemand die er niet meer is? In ‘Opslaan Als’ speelt Eva uiteenlopende personages en gaat ze muzikaal los. 

Regie: Wimie Wilhelm
Producent: Eva Crutzen | www.evacrutzen.nl

 

HET NATIONALE THEATER - DE HERENIGING VAN DE
TWEE KOREA'S 

za. 10 maart 2018 - 20:15 uur
Koninklijke Schouwburg, Den Haag

 Toneel - 20 scènes over de liefde

 In een wervelende en licht absurdistische aaneenschakeling van twintig scènes neemt regisseur Eric de Vroedt ons mee langs de lusten en
lasten van de liefde. Een voorstelling die tintelt als een glas champagne.

Tekst: Joël Pommerat | Regie: Eric de Vroedt | Met: Jappe Claes, Tamar van den Dop, Hein van der Heijden, Keja Klaasje Kwestro, Genelva
Krind, Emmanuel Ohene Boafo, Esther Scheldwacht, Betty Schuurman, Pieter van der Sman, Stefan de Walle
Producent: Het Nationale Theater | www.hnt.nl

 

APRIL 2018

HET NATIONALE THEATER - DE ORESTEIA za. 7 april 2018 - 20:15 uur
Koninklijke Schouwburg, Den Haag

 Toneel - Grieks familiedrama over moord en wraak

 Het Nationale Theater brengt elk seizoen een klassieker uit de toneelgeschiedenis. Theu Boermans vertaalt deze grimmige oertekst naar de
wereld van nu, gespeeld door een groot deel van het ensemble van Het Nationale Theater. 

Regie: Theu Boermans | Met: Bram Coopmans, Hannah Hoekstra, Vincent Linthorst, Anniek Pheifer, Bram Suijker, Romana Vrede e.a.
Producent: Het Nationale Theater | www.hnt.nl

 

 

 

Senf Theaterpartners
Hoofdkantoor

  Postbus 3162, 2601 DD Delft
  Telefoon (010) 592 31 55

Productie Afdeling
  Willem de Zwijgerlaan 9, 1056 JD Amsterdam

  Telefoon (020) 620 88 04

  E-mail: info@senf.nl | www.senf.nl

Wijzigingen voorbehouden
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