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SEIZOENSOVERZICHT 2019-2020 



Voorwoord 

Hierbij presenteren wij ons totale aanbod van het aankomende theaterseizoen. De 

artiesten, acteurs en cabaretiers werken graag mee met interviews, optredens e.a. dus 

neem vooral contact met ons op als je mogelijkheden ziet. 

 

Bingewatchen it is, want net als Netflix hebben wij voldoende producties voor een seizoen 

lang kijkplezier. We hebben diverse categorieën, zoals Theater met een sterke mannelijke 

hoofdrol en producties Om in de gaten te houden, om aan ‘mijn lijst’ toe te voegen. Eén ding 

is zeker, met onze Trending producties zit de theaterliefhebber altijd safe! 

 

Een kleine greep uit ons aanbod: 

Pepijn Gunneweg, voormalig Ashton Brother, komt voor het eerst met een eigen show naar 

de theaters met een ode aan de verwondering. Angela Schijf en haar orkest zijn terug met 

een nieuwe familievoorstelling waarin de muziek van Mozart centraal staat. Stefano Keizers 

zegt Sorry Baby. Anne Wil Blankers is samen met Hans Croiset te zien in Het Oog van de 

Storm. En Huub Stapel komt met wervelende one-man-show Het Huwelijk. 

 

Kijk het seizoensoverzicht vooral door; het is een veelzijdig aanbod. Van elke productie zijn 

high res beelden te downloaden vanaf: senf.pr.co/presskit (op alfabet). Op de website van 

de Nationale Theaterkassa (www.ntk.nl) zijn alle speellijsten te vinden. 

 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

 

Hartelijke groet, 

 

Senf Theaterpartners 

 

Afdeling marketing 

Korte Geer 1G | 2611 CA Delft 

Postbus 3162 | 2601 DD Delft 

T 010 592 3155 | www.senf.nl | marketing@senf.nl   

http://www.senf.nl/
mailto:marketing@senf.nl
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Trending
 

De Alex Klaasen Revue - Showponies 2
 

 De Alex Klaasen Revue - Showponies was een ongekend succes, daarom komen Alex Klaasen en zijn
gang nu met Showponies 2. In deze voorstelling staat alles op zijn kop en barst er weer een revue los
vol technische hoogstandjes, feilloze samenzang en dubieuze woordspelingen. De tragiek schuilt in
de camp, de boodschap is gehuld in tule en glitter; het persoonlijke verhaal zit in de scherpe pasjes
en wie Alex Klaasen nou eigenlijk precies is mag u helemaal zelf bepalen. U bent welkom in deze
rollercoaster van humor, drama, (zelf)spot, sentiment en slapstick, speciaal voor iedereen die wil
lachen om zichzelf. Voor iedereen die verrast wil worden. En ook voor Johan Derksen.

 Producent MORE Theater Producties

 Speelperiode september 2019 t/m april 2020

 Première ma 7 okt 2019, DeLaMar Theater, Amsterdam

 Genre Revue | Show

 Website www.alexklaasen.nl

 

Vreemde Kostgangers doen het weer
 Vrienten, Kooymans en de Groot 

 De Vreemde Kostgangers gaan het weer doen. Met een programma dat zal bestaan uit nummers van
hun twee vorige tours, materiaal uit hun eigen carrière en er gaan zelfs geruchten dat er toch weer
wat nieuwe liedjes zullen komen. George had weliswaar aangekondigd dit jaar weinig tot niets te
doen, Henny was druk doende met zijn nieuwe cd en Boudewijn deed wat losse projecten en maakte
een plaat samen met The Dutch Eagles, maar bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Dus in
alle opzichten doen ze het weer - daarvoor zijn het dan ook Vreemde Kostgangers.

 Producent Senf Theater B.V. i.s.m. Mojo Concerts

 Speelperiode half februari t/m half mei 2020

 Genre Concert

 Website www.devreemdekostgangers.nl
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Trending
 

Pepijn Gunneweg - The Great Wonder
 

 Pepijn Gunneweg, voormalig Ashton Brother, keert terug in het theater met zijn eerste solo show
The Great Wonder. The Great Wonder is een 4 dimensionale show die zich voor, boven en tussen het
publiek afspeelt. In deze magische wereld gaat Pepijn samen met zijn Troupe muzikale Freaks verder
waar hij ooit is gestopt. Pas op voor gelanceerde kippen, vliegende vissen, bizarre illusies en kleine
poëtische nummers die je weer even in wonderen doen geloven.

 Producent Senf Producties B.V.

 Speelperiode oktober 2019 t/m april 2020

 Première di 10 dec 2019, oude Luxor Theater, Rotterdam

 Genre Variété

 

Dominic Seldis - Music, Maestro!
 

 Dominic Seldis maakte zich de afgelopen jaren ongekend populair door de AVROTROS-serie Maestro,
als presentator van De Nieuwe Stradivarius en Het Orkest van Nederland. Met Music, Maestro!
brengt de energieke Brit samen met zijn orkest, bestaande uit negen topmusici, ‘an entertaining and
spectacular musical journey’, een show vol humoristische persoonlijke verhalen, verbluffende
videobeelden en natuurlijk prachtige muziek. Voor liefhebbers van Britse humor, geweldige muziek
en entertainment!

 Producent Senf Producties B.V.

 Speelperiode half januari t/m maart 2020

 Première zo 19 jan 2020, Philharmonie Haarlem, Haarlem

 Genre Show entertainment

 Website www.musicmaestro.nl
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Trending
 

Het Oog van de Storm
 met o.a. Hans Croiset, Anne Wil Blankers en Johanna ter Steege

 Na het bejubelde stuk De Vader en de komische voorstelling De Waarheid kunnen we opnieuw
genieten van een toneelstuk van Florian Zeller.  In Het Oog van de Storm volgen we André en
Madeleine die al meer dan 50 jaar gelukkig getrouwd zijn. Hij was ooit een succesvol schrijver, maar
de laatste tijd is hij vergeetachtig en verward. Na een stormachtige nacht gebeuren er vreemde
dingen. Alles wijst erop dat er een groot gemis te betreuren is. Maar wie is er overleden?

 Producent MORE Theater Producties

 Speelperiode eind februari t/m mei 2020

 Première ma 9 mrt 2020, Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam

 Genre Toneel

 Website www.moretheater.nl

 

Haenen brengt Vreugde
 

 Een optimistische voorstelling waarin we niet alleen Haenen zelf beter leren kennen maar ook
kunnen genieten van zijn vaak scherpe kijk op actuele gebeurtenissen. Een avond vol humor, ernst en
inzicht. Met toch ook wat ruimte voor Margreet Dolman, dominee Gremdaat en dokter Valentijn. De
mooie kanten van het leven vieren en niet bij de pakken neerzitten. Een eigenzinnige en vrolijke
voorstelling.

 Producent Betty Asfalt Produkties

 Speelperiode eind september t/m november 2019 en eind januari t/m mei 2020

 Première za 16 nov 2019, Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

 Genre Cabaret
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Onlangs toegevoegd
 

Silent Comedy
 Je weet niet wat je hoort

 Een nieuw initiatief!

Een koptelefoon, vier rete grappige cabaretiers en het gehele theater als decor. Een totaalbeleving
waar jij de controle over hebt! Met je koptelefoon kun je switchen tussen de microfoons van vier
impro-cabaretiers. En dat levert nogal hilarische momenten op. Want waar de ene helft van het
publiek kijkt en luistert naar twee comedians die een blind date naspelen, luistert de andere helft
naar dat wat er in het hoofd omgaat van  de twee ‘daters’. Maak het vooral mee, want Silent
Comedy is een van de grappigste voorstellingen die je kunt beleven. Dat beloven we je. 

 Producent Senf Producties B.V., Stichting Theaters Diligentia & PePijn en silentdisco.com

 Speelperiode januari t/m mei 2020

 Genre Comedy

 Website www.silentcomedy.nl

 

Jan Willem Rozenboom - Theatercollege Franz Schubert
 

 Rozenbooms Theatercolleges zijn een lust om mee te maken. De muziek van Schubert, die wordt
beschouwd als de eerste romantische componist, leent zich uitstekend voor deze aanpak. Het
bewogen leven van deze Oostenrijkse componist, die in 1828 totaal berooid op 31-jarige leeftijd
overleed, wikkelt zich als een rode draad door diens composities en door Rozenbooms voorstelling.
Zelfs wie nog niet van Schubert hield, sluit hem straks voor altijd in het hart.

 Producent Senf Theater B.V.

 Speelperiode half september t/m december 2019

 Première vr 27 sep 2019, Theaters Tilburg (concertzaal), Tilburg

 Genre Klassieke muziek

 Website www.jwrozenboom.nl
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Onlangs toegevoegd
 

Legendary Albums Live Presenteert: The Rolling Stones' Sticky Fingers
 

 50 jaar nadat The Rolling Stones in 1969 het geprezen album Sticky Fingers creëerden, presenteert
Legendary Albums Live deze plaat integraal in het theater. De nummers van deze klassieker met de
beroemde ritssluitinghoes worden afgewisseld met achtergrondverhalen en videobeelden én
natuurlijk komen ook de grootste hits van andere albums voorbij. Een onvergetelijke avond Stones-
Satisfaction dus!

 Producent PGK Events

 Speelperiode half januari t/m begin juni 2020

 Première vr 31 jan 2020, Schouwburg en Congrescentrum Het Park, Hoorn

 Genre Concert

 Website www.legendaryalbumslive.nl

 

Jihad van Liefde
 Met Mohammed Azaay & Amsterdams Andalusisch Orkest

 Jihad van Liefde is een rauwe, muzikale en inspirerende voorstelling gebaseerd op het gelijknamige
boek van Mohamed El Bachiri, die in 2016 zijn vrouw verloor bij de terreuraanslag in de Brusselse
metro. Het verhaalt over een gewone man die getroffen door het noodlot zichzelf tot een haast
bovenmenselijke gedachte dwingt. Een man die haat bestrijdt met liefde en verzoening en die
menselijk blijft terwijl hem iets onmenselijks is aangedaan.

 Producent Stichting De Meervaart i.s.m. Amsterdams Andalusisch Orkest en George & Eran Producties

 Speelperiode half februari t/m begin mei 2020

 Première zo 1 mrt 2020, De Meervaart, Amsterdam

 Genre Toneel
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Cabaret
 

Spruijt en Opperman - Heimweeën
 

 ‘Wat heeft de jeugd van tegenwoordig het toch goed.’ True! Maar of we daar nou zo blij mee
moeten zijn... We baden niet alleen in luxe, néé, we verdrinken erin. En daarom heimweeën we. We
verlangen naar een tijd waarin we niet lijden onder keuze, maar waarin wij onze keuzes leiden.

We voelen ons deelnemer van de wereldkampioenschappen succesvol, strak en leuk zijn. Wij
heimweeën naar een tijd waarin diskwalificatie weer hip is. Een tijd waarin wij zélf de regie in handen
hebben, zelf het startschot lossen en zelf de eindstreep bepalen.

Regie: Leon van der Zanden

 Producent Senf Theater B.V.

 Speelperiode eind september 2019 t/m half mei 2020

 Première do 23 jan 2020, WestlandTheater De Naald, Naaldwijk

 Genre Cabaret

 Website www.spruijtenopperman.nl

 

Niet Schieten! 25 jaar Lust en Leed
 In originele bezetting

 Speciaal voor het 25-jarig jubileum komt Niet Schieten! terug in de oorspronkelijke formatie.
Maarten, Arend én Erik brengen met liefde een avond vol lust en leed uit al hun 14 shows. Niet om
het allemaal nog eens dunnetjes over te doen maar om te laten zien dat ze wijzer zijn geworden.
Vooral de bijzondere band die het drietal met de vrouwelijke helft van de bevolking heeft, is een
terugkerend thema gebleken. Voor de één een feest van herkenning… voor de ander een hilarische
openbaring!

 Producent VOF Niet Schieten!

 Speelperiode eind september 2019 t/m mei 2020

 Première do 21 nov 2019, Schouwburg De Meerse, Hoofddorp

 Genre Cabaret

 Website www.nietschieten.nl
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Rundfunk - Todesangstschrei
 

 Het duo Rundfunk - Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde - beleefde vorig seizoen een
droomdebuut. Dit seizoen komen de heren terug met de voorstelling Todesangstschrei. Je hebt het
nest nog niet verlaten of je haren worden dunner, je spieren strammer en je zicht zwakker. De
allesbeklemmende angst voor de dood en het wachten daarop is onvermijdelijk begonnen. En het
enige dat zeker is, is dat 'ie elke seconde dichterbij komt. Na Wachstumsschmerzen over de pijn van
het opgroeien, storten de jongens van Rundfunk zich in Todesangstschrei op de nietsontziende
ellende van de naderende dood. Lachen.

 Producent MORE Theater Producties

 Speelperiode oktober 2019 t/m juni 2020

 Genre Cabaret

 Website www.rundfunk.sexy

 

Ali B - KOORTS
 

 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. Nederland is misschien niet ziek maar
heeft wel koorts. Net als Ali zelf. Het verhitte debat doet de temperatuur hoog oplopen en af en toe
naderen we het kookpunt. Maar koorts is ook het begin van genezing. Van opwinding. Van nieuwe
kansen. Ali steekt de thermometer in de bilspleet van de Nederlandse maatschappij en meet de
temperatuur. Bent u benieuwd naar de uitslag? Kom dan op consult in een theater bij u in de buurt.

 Producent SPEC Entertainment B.V.

 Speelperiode eind november 2019 t/m half juni 2020

 Genre Cabaret

 Website www.alib.nl
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Eva Crutzen - TRY-OUT
 

 Ze is energiek, muzikaal en hilarisch en heeft een volstrekt originele stijl. Haar onderwerpen zijn even
komisch als dat ze schrijnend zijn.

In haar vierde programma laat ze hoogstwaarschijnlijk de gekte toe. Komt ze ongetwijfeld met
antwoorden waar u de rest van u leven op kunt teren. Zal ze vermoedelijk weer uiteenlopende
knotsgekke personages spelen en gaat ze allicht muzikaal hélemaal los. Haar eerste drie
programma’s werden door pers en publiek lovend ontvangen. Ze neemt geen genoegen met minder. 

 

 Producent Eigen naam BV

 Speelperiode try-outs: april t/m begin juni 2020

 Genre Cabaret

 Website www.evacrutzen.nl

 

Stefano Keizers - Sorry baby
 

 Nieuw programma van de meest ontregelende cabaretier die Nederland op dit moment rijk is. Met
zijn debuutprogramma Erg Heel verraste Stefano Keizers vriend en vijand en kreeg hij een nominatie
voor de Neerlands Hoop.

"Erg Heel is het meest indrukwekkende cabaretdebuut in jaren en een van de beste voorstellingen
van dit seizoen." - *****, NRC

"Wat een mafketel." - de Volkskrant

 Producent Jelle Kuiper Producties B.V.

 Speelperiode november 2019 t/m mei 2020

 Première za 18 jan 2020, Diligentia, Den Haag

 Genre Cabaret

 Website www.stefanokeizers.nl
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Muziek
 

Harry Sacksioni - Smoky Strings
 

 In zijn soloprogramma SMOKY STRINGS maakt gitaarvirtuoos Harry Sacksioni een verrassende keuze
uit zijn inmiddels enorme catalogus. Naast zijn eigen composities, maakt Harry Sacksioni in zijn
programma Smoky Strings het (bijna) onmogelijke waar door op 1 gitaar grote bandnummers als
U2’s WITH OR WITHOUT YOU, Queen’s KILLER QUEEN en het ultieme gitaarnummer van The Beatles
WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS te spelen. Niet voor niets is hij Edison winnaar, Ridder in de Orde
van Oranje Nassau en onlangs voor het negende jaar op rij uitgeroepen tot de Beste Akoestische
Gitarist van de Benelux!

 Producent Katowee Holland BV

 Speelperiode december 2019 t/m februari 2020

 Genre Theaterconcert

 Website www.harrysacksioni.nl

 

Wibi Soerjadi@the movies
 

 Laat je meenemen in de wereld van de klassieke muziek tijdens de concerten van Wibi Soerjadi. Op
zijn albums en tijdens zijn concerten wisselt hij onsterfelijke miniatuurtjes uit de pianoliteratuur af
met virtuoze bewerkingen van filmsoundtracks en muzikale kaskrakers. Soerjadi houdt het
programma dat gespeeld wordt tot op het laatste moment geheim, maar door een pianist van zijn
kaliber is het natuurlijk heerlijk om verrast te worden. Tijdens het concert worden de werken
toegelicht, neemt Wibi je mee in zijn muzikale belevingswereld en deelt hij de schoonheid van de
klassieke muziek en zijn passie voor de piano. 

 Producent Soerjadi Concerts

 Speelperiode oktober 2019 t/m april 2020

 Genre Concert

 Website www.soerjadi.com
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Top 2000 Live - CRAZY!
 

 20 jaar na de eerste uitzending op Radio 2, zorgt de Top 2000 Live Band opnieuw voor een te
gek muzikaal feest in het theater. Een nieuwe setlijst, die uit zijn voegen barst van herkenbare songs,
laat je het ultieme Top 2000 gevoel live beleven. De trouwe fans gaan verheugd zijn dat ‘Mister Top
2000’ William Kersten terug is van weggeweest en opnieuw de leadvocals voor zijn rekening neemt,
samen met Tjindjara (The Voice of Holland). Zij worden o.a. vergezeld door zanger/gitarist Bas de
Groot. Let’s go CRAZY!

 

 Producent PGK Events

 Speelperiode eind november 2019 t/m januari 2020

 Genre Concert

 Website www.top2000live.nl

 

Ruben Hein - Boventoon
 

 Tijdens deze solo-theatervoorstelling laat Ruben Hein zien welke boventonen samen met zijn muziek
zijn persoonlijke identiteit vormen. De manier waarop muziek zijn leven binnendrong, hilarische
uitglijders als pianist en zanger, een hechte muzikale vriendschap die verwaterde, indringende en
vormende herinneringen uit zijn jeugd. Ruben is bij het grote publiek bekend geworden door zijn
deelname aan Linda's Zomerweken en als winnaar van Wie is de Mol?.

 Producent Ruben Hein & Nahuel Blaton

 Speelperiode oktober t/m december 2019

 Genre Theaterconcert

 Website www.rubenhein.nl
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Crazy Pianos - Guilty Pleasures Sing-a-Long
 

 De zingende, swingende en humoristische muzikanten van Crazy Pianos weten als geen ander hoe ze
een zaal op zijn kop kunnen zetten. Bereid je voor op een rit in een muzikale achtbaan met de
allergrootste guilty pleasures tijdens een spetterend nieuw meezing-programma.  

Een spectaculaire show vol muzikale hoogstandjes op de drums, saxofoon en natuurlijk de
brandweerrode piano's, waarbij stilzitten én je mond houden geheel onmogelijk is.   

 

 Producent Crazy Piano’s on tour b.v.

 Speelperiode september 2019 t/m mei 2020

 Genre Concert

 Website www.crazypianos.com/nieuws/4/the-best-of

 

Eric Vaarzon Morel - Ode aan maestro Paco de Lucía
 

 Eric Vaarzon Morel brengt een liefdevolle ode aan zijn grote voorbeeld en zonder twijfel de meest
virtuoze en vernieuwende flamencogitarist aller tijden: Paco de Lucía. Je kan Paco ook wel de Jimmy
Hendrix of Mozart van de flamencogitaar noemen. In 2014 overleed Paco de Lucía, Vaarzon Morel
bracht een ode aan de maestro in een lang DWDD item die avond. Als vernieuwer binnen de
Nederlandse muziek- en theaterwereld brengt gitaarvirtuoos Eric Vaarzon Morel met dit programma
een ode aan de musicus die hem hiertoe heeft geïnspireerd.

 

 Producent EVM Producties

 Speelperiode december 2019

 Première za 9 nov 2019, Singer Theater, Laren

 Genre Theaterconcert

 Website www.vaarzonmorel.com
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Theater met een sterke vrouwelijke hoofdrol
 

't Schaep met de 5 Pooten
 naar de oorspronkelijke televisieserie ’t Schaep met de 5 Pooten van Eli Asser en Harry

Bannink

 Wat is er Nederlandser dan ‘t Schaep met de 5 Pooten? In het gloednieuwe verhaal van Raoul
Heertje gaan we opnieuw naar het café met zijn ontroerende, venijnige, hartveroverende en
hilarische stamgasten. Kootje, Lukas, Doortje, en de vaste klanten Lena, Arie, Riek en Opoe Withof
komen weer tot leven in deze bijzonder grappige, herkenbare en ontroerende musical vol live muziek
en fraaie choreografieën. Uiteraard wordt er weer teveel gedronken en geroddeld, maar nooit teveel
gelachen. Ze kunnen nog steeds niet zonder elkaar. Want: We benne op de wereld om mekaar te
helpen niewaar.

 Producent MORE Theater Producties

 Speelperiode half september t/m december 2019

 Première ma 15 apr 2019, DeLaMar Theater, Amsterdam

 Genre Revue | Show

 Website www.tschaepdemusical.nl

 

Isabelle Beernaert - Laat me
 

 De Vlaamse Isabelle Beernaert weet met haar choreografieën de harten van het publiek te raken.
Maar hoe komt het dat iets je raakt of juist niet? Isabelle gelooft dat dit voortkomt uit de bezieling
waarmee iets wordt gecreëerd. De passie, de liefde, de intentie die erachter zit, de roep van je hart.
Dit thema staat centraal in de voorstelling Laat me. Voor Laat me blijft choreografe Isabelle
Beernaert op eigen bodem en laat zij zich inspireren door de grootmeesters van Nederlandstalige
chansons. Laat u meeslepen en verrassen door dans op prachtige Nederlandstalige klassiekers. 

 Producent Dancers on Stage i.s.m. Senf Theater B.V.

 Speelperiode november 2019 t/m februari 2020

 Première wo 20 nov 2019, nieuwe Luxor Theater, Rotterdam

 Genre Dans | Show

 Website www.isabellebeernaert.com

                                         pagina 14 / 28

http://www.tschaepdemusical.nl
http://www.isabellebeernaert.com


Seizoensoverzicht - Seizoen 2019-2020
Senf Theater

Theater met een sterke vrouwelijke hoofdrol
 

Tineke Schouten - Highlights
 

 Tinekes schatkist vol pruiken, accenten, absurde personages en pijnlijk herkenbare situaties
garandeert een avond vol schaterlachen. De ware Koningin van de typetjes zet met Highlights dan
ook een monumentale show neer. Vol met de beste van de beste typetjes, sketches, grappen en
liedjes. Stuk voor stuk hoogtepunten uit een carrière van meer dan 35 jaar hilarische
cabaretgeschiedenis! Op een verrassende manier aangevuld met nieuw materiaal. Een unieke kans
om getuige te zijn van een legende!

 Producent Senf Producties B.V. i.s.m. Tiepies Tien

 Speelperiode half oktober 2019 t/m mei 2020

 Genre Show

 Website www.tinekeschouten.nl
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Intouchables - met Huub Stapel e.a.
 Franse succesfilm in het theater

 Met opnieuw Huub Stapel in de hoofdrol, komt de Franse filmhit Intouchables terug naar het theater.
Het wereldberoemde verhaal over een ogenschijnlijk onmogelijke vriendschap veroverde reeds
miljoenen harten en is door zijn thematiek nog steeds actueel. De vriendschap tussen Philippe, de
miljonair in de rolstoel en Driss, de kleine crimineel uit de banlieus van Parijs, weet nog altijd menig
toneel- en filmliefhebber te raken. Het Nederlandse toneelstuk maakte in 2016 en 2017 een tour van
meer dan 80 succesvolle voorstellingen langs de theaters.

Regie: Peter de Baan
Script: Dick van den Heuvel is.m. Peter de Baan

 Producent Senf Producties B.V.

 Speelperiode eind april t/m juni 2020

 Genre Toneel

 Website www.intouchables.nu

 

Herman in een bakje Geitenkwark - Herman in Concert
 

 Herman in Concert: alle muzikale hoogstandjes uit onze vorige drie voorstellingen nog één keer in
het theater te zien, maar dan in een nieuw jasje. Heb je ons pas later ontdekt en baal je daarvan?
Dan is deze avond voor jou. Heb je alles zeventien keer gezien maar baal je alsnog omdat jij nou
eenmaal iemand bent die baalt? Dan is deze avond voor jou. Is dit hier, nu, de allereerste keer dat je
van ons hoort? Dán is het eigenlijk te laat. Herman in een bakje Geitenkwark zingt klassiekers
als Profeten van de liefde, Valsmunterij en natuurlijk Balzak van Goud. Herman in Concert, mis het
niet.

 

 Producent Herman in een bakje Geitenkwark

 Speelperiode mei en juni 2020

 Genre Cabaret

 Website www.geitenkwark.nl
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Stef Bos - RUIMTE
 

 Met zijn warme stem, prachtige teksten en persoonlijke performance raakt Stef Bos je recht in het
hart. De voorstelling staat in het teken van 'Ruimte'. '' Ditmaal staat hij alleen op het podium met een
koffer vol iedjes die gespeeld willen worden. 

 Producent Niemandsland BV

 Speelperiode oktober en november 2019

 Genre Theaterconcert

 Website http://www.stefbos.nl

 

Stef Bos & band - TIJD
 

 In januari 2020 verschijnt de nieuwe cd van Stef Bos: TIJD. Die nieuwe verzameling vormt ook de
basis voor deze .voorstelling Een voorstelling met het credo van de jaren zeventig als vertrekpunt:

Verbeelding aan de macht
Een voorstelling over levenslust en fantasie
Een avond waarin het kind in ons wordt wakker gekust
En deel van de songs van de in 2019 verschenen cd De Ridder van Toledo passeert daarbij ook de
revue
Een feestelijke kleurrijke optocht van optimisme

 Producent Niemandsland BV

 Speelperiode februari t/m april 2020

 Genre Theaterconcert

 Website www.stefbos.nl
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Spijkers - Spijkers II
 

 Joost Spijkers, één van de Ashton Brothers, is met zijn voorstelling Spijkers ll bekroond tot beste
voorstelling in de categorie kleinkunst van 2018 en stak met kop en schouders boven andere
voorstellingen uit, aldus de jury van de bekende theaterprijs de Poelifinario.

De voorstelling, die door de pers werd bejubeld, is een combinatie van poëtische liedteksten,
fantastische muziek, een in een kleinkunstland zeldzame mengeling van jazz, balkan, pop, rock en
fado. De jury noemt de voorstelling rauw, puur en vol passie. Prachtig meeslepend verteld.
Kleinkunst in optima forma. 

 

 Producent Amsterdam Artist Management

 Speelperiode oktober t/m half december 2019

 Genre Theaterconcert

 Website www.joostspijkers.nl

 

Huub Stapel - Het Huwelijk
 

 Huub Stapel is weer solo te zien in de theaters met de wervelende one-man-show Het Huwelijk,
geschreven door Diederik Ebbinge (De Luizenmoeder). Als ervaringsdeskundige filosofeert,
confereert, zingt, dicht en speelt Huub virtuoos rond dit aloude instituut en confronteert het publiek
met de ongemakken en gemakken, de verleidingen en geneugten, de ergernissen, de sleur, de
kwellingen, de liefde, het geluk en in zijn geval; de breuk. En natuurlijk de hoop op nieuw geluk…

 Producent MORE Theater Producties

 Speelperiode half oktober 2019 t/m maart 2020

 Première ma 16 dec 2019, Koninklijke Schouwburg, Den Haag

 Genre Toneel

 Website www.huub-stapel.nl
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Charkov City Opera & Ballet - Aïda
 Verdi’s meesterwerk, met Nederlandse boventiteling

 Dat liefde sterker is dan vijandschap bewijst de componist Verdi in zijn exotische opera ’Aïda’. Het
verhaal leent zich voor spectaculair theater met als hoogtepunt de ’Triomfmars’. Toch is ’Aïda’ een
intiem en ontroerend drama. De opera wordt onder regie van Marc Krone, muzikale leiding van
Jeroen Weierink en in samenwerking met een Nederlands artistiek team naar de theaters gebracht.

Het Charkov City Opera & Ballet is een opera- en ballethuis, afkomstig uit de voormalige Sovjetunie
en de Oekraïne, dat nieuwe producties van bekende grote opera’s en balletten produceert. 

 

 Producent Senf Producties B.V.

 Speelperiode november en december 2019

 Genre Opera

 

Charkov City Opera & Ballet - Nabucco
 

 Nabucco is een van Verdi’s meest epische opera’s. Een groots verhaal over macht, vrijheid en liefde,
waarin alles op het spel komt te staan voor de liefde van een man en de macht over een volk.

Nabucco vertelt het verhaal van koning Nabucco van Babylonië en zijn strijd tegen de Joden. Als de
Joden zijn dochter Fenena gevangen nemen ontspint zich een liefdes- en machtsdrama. Het
sprookjesverhaal Nabucco wordt uitgevoerd door het Charkov City Opera & Ballet. Dit opera- en
ballethuis produceert nieuwe producties van bekende grote opera’s en balletten.

 

 Producent Senf Producties B.V.

 Speelperiode half januari t/m begin februari 2020

 Genre Opera
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Cristina Branco - Branco
 

 Cristina beweegt zich in een sterk conservatieve en traditionele stroming, de Portugese fado muziek.
Maar weet zich daarin gesteund door een indrukwekkende verzameling van tekstschrijvers en
tijdloze dichters, alsook haar getalenteerde musici die ieder concert weer tot een ware happening
maken. Altijd op het scherpst van de snede koppelt ze raffinement aan traditie en vernieuwing van
haar genre. Vorig jaar verscheen haar nieuwe album ‘BRANCO’. Cristina laat met dit album wederom
horen met de tijd mee te gaan. 

 

 Producent Senf Theater B.V.

 Speelperiode april en begin mei 2020

 Genre Theaterconcert

 

Acrobuffos - Airplay
 

 Laat je meevoeren door de wind en droom mee met Air Play, een hedendaags internationaal
spektakel dat de lucht die wij inademen zichtbaar maakt. Vliegende paraplus, enorme ballonnen,
gigantische vliegers die boven het publiek zweven: adembenemende beelden, die ook nog eens heel
grappig zijn. Met Seth Bloom en Christina Gelsone.

 

 

 Producent Senf Theater B.V. i.s.m. J.G. Baggerman

 Speelperiode oktober en begin november 2019

 Genre Circus | Variété

 Website www.auroranova.org/air-play
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Cirque Alfonse - Tabarnak
 

 In korte tijd heeft Cirque Alfonse internationale faam verworven met zijn wervelende shows vol
spectaculaire vernieuwingen en acrobatische hoogstandjes. De voorstelling doet vaak denken aan
een rockmusical, een feest van circus, muziek en hemelbestorming en dat alles in de onnavolgbare
stijl van Cirque Alfonse. Met als uitgangspunt de in Quebec alom bekende krachtterm Tabernak – in
eerste instantie een uitdrukking tegen autoriteit, maar tegenwoordig veel meer een alledaagse uiting
van pijn, woede of verbijstering. We komen bij elkaar om een feestje te bouwen.    

 Producent Senf Theater B.V. i.s.m. J.G. Baggerman

 Speelperiode eind april en mei 2020

 Genre Circus | Muziektheater

 Website www.cirquealfonse.com
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Kleine Nachtmuziek - Angela Schijf op stap met Mozart
 

 Angela Schijf en haar orkest zijn terug met een nieuwe familievoorstelling waarin de muziek van
Mozart centraal staat. Kleine Nachtmuziek is voor jong en oud dé manier om klassieke muziek te
ontdekken. Sophie heeft een wonderlijk stel hersens, ze is beslist anders dan andere kinderen. Ze kan
eigenlijk alles, maar niets waar ze gelukkig van wordt. Op een avond vlucht ze het huis uit, weg van
de torenhoge verwachtingen, de nacht in, het avontuur tegemoet…

 

 Producent Klassiek to go

 Speelperiode oktober 2019 t/m begin januari 2020

 Genre Familievoorstelling 6+ | Klassiek

 Website klassiektogo.nl

 

Buurman & Buurman gaan kamperen
 

 De buurmannen hebben het afgelopen jaar hard geklust. Een nieuw dak op het huis en de hele
schuur is grondig verbouwd. Dus zijn ze wel toe aan een welverdiende vakantie. De
buurmannen hebben een mooi plekje gereserveerd op de camping. Alleen even de tent opzetten en
dan lekker genieten van de rust. Tenminste dat denken ze...

Script: Jelle Kuiper
Liedteksten: Ivo de Wijs
Muziek: Erik de Reus
Regie: Bruun Kuijt 

 Producent St. SIP, Matthijs Bongertman & Jelle Kuiper Producties B.V.

 Speelperiode half september 2019 t/m begin mei 2020

 Première zo 6 okt 2019, Theater de Veste, Delft

 Genre Familiemusical

 Website www.buurmantheater.nl
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OLDENHERMANNS - UNSEXED
 

 OLDENHERMANNS gaat in UNSEXED op zoek naar de nooduitgang van de dagelijkse sleur. In een
onnavolgbare reeks van scherpe, geestige, harde en ontroerende scenes laten Lize van Olden en
Anna Hermanns de dilema’s van de millenial zien. Pijnlijk herkenbaar, confronterend, troostend en
(bijna) altijd sexy. Een pleidooi voor het grootse en meeslepende bestaan van alledag.

 Producent Senf Theater B.V.

 Speelperiode januari t/m begin mei 2020

 Genre Cabaret

 Website www.oldenhermanns.com

 

Van der Laan & Woe - Pesetas
 

 Van der Laan & Woe brengen met Pesetas een avond totaalcabaret die bol staat van de grappen,
scènes en muzikale acts. U kent ze van De Kwis, u kent ze van Even tot hier of u kent ze nog niet. Dat
laatste zou eeuwig zonde zijn. Want Pesetas is een virtuoze reis door de tijd die je alleen gelooft als
je er bij bent geweest. Tournee wegens succes voor een laatste keer verlengd!

 Producent Geen Familie V.O.F.

 Speelperiode januari en februari 2020

 Genre Cabaret

 Website www.vanderlaanenwoe.nl
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Charly Luske - The Story of... GEORGE MICHAEL
 

 Op veler verzoek komen Charly Luske en zijn steengoede live-band nog een seizoen terug met het
programma waarin zij de grootste hits en het verhaal van George Michael brengen. George was de
meest succesvolle zanger uit de jaren ’80 en ’90. Hij won twee Grammy’s en verkocht meer dan 100
miljoen platen wereldwijd. Onder aanvoering van bassiste Phaedra Kwant, als Michaels grootste
kenner, wisselen de hits, parels en anekdotes elkaar af.

 

 Producent Charly Luske

 Speelperiode half september t/m november 2019

 Genre Concert

 Website www.charlyluske.com

 

Driving Miss Daisy
 Anne Wil Blankers, Edwin Jonker, Iwan Walhain

 Driving Miss Daisy is het hartverwarmende verhaal van een bijzondere vriendschap tussen de oudere
weduwe Miss Daisy en haar chauffeur. Dit iconische toneelstuk van Alfred Uhry over trots,
veranderende tijden en de transformerende kracht van vriendschap wordt voor het eerst in
Nederland opgevoerd. Met de grande dame van het Nederlandse toneel Anne Wil Blankers als Miss
Daisy en Edwin Jonker als haar chauffeur.

Algemeen Dagblad *****
“Driving Miss Daisy: acteerwerk van het hoogste niveau.”

 Producent St. SIP

 Speelperiode september en oktober 2019

 Genre Toneel
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Maarten van Rossem - Theaterlezing
 

 Tijdens deze theaterlezing analyseert en fileert Maarten van Rossem met onderkoelde humor en een
enorme feitenkennis, historische en actuele, krankzinnige en bedroevende maatschappelijke
vraagstukken en politieke kwesties. Zijn verhalen zijn prikkelend en uitdagend, gortdroog en
vlijmscherp. Een avond leren en lachen met de bekendste historicus van Nederland.

 

 Producent Speakers Academy

 Speelperiode oktober 2019 t/m mei 2020

 Genre Theaterlezing
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De Nationale Operette presenteert Winter in Wien
 Met groot orkest o.l.v. maestro Jeroen Weierink en solisten Wilma Bierens, Arnold

Bezuyen en Bert Simhoffer & ballet

 Sprankelende operettemuziek, gouden stemmen, zwierige wals.

Ook dit seizoen brengt De Nationale Operette een serie heerlijke concerten, die liefhebbers van het
genre niet mogen missen! Er zijn weer twee gloednieuwe programma’s samengesteld, geheel
passend bij de tijd van het jaar. Vóór de jaarwisseling: ‘Winter in Wien - Weihnachtskonzert’, voor
dat speciale, nostalgische kerstgevoel; ná de jaarwisseling: ‘Winter in Wien - Neujahrskonzert’,
waarmee 2020 bruisend wordt ingeluid. Beide specials zijn een aaneenschakeling van de mooiste
operettemelodieën en -aria’s en zodoende echt een feest der herkenning.

 

 Producent Senf Theater B.V.

 Speelperiode half december 2019 t/m half januari 2020

 Genre Licht Klassiek

 Website www.wienbleibtwien.com

 

Charkov City Opera & Ballet - De Notenkraker
 Met groot orkest

 De Notenkraker is een prachtige klassieke uitvoering die de harten van jong en oud weet te
veroveren. De fabuleuze muziek van Tsjaikovski die live wordt uitgevoerd door een groot orkest, de
virtuoze danspartijen, het schitterende core de ballet en het decor maken dit prachtige ballet tot een
magisch Het sprookjesverhaal De Notenkraker wordt uitgevoerd door het Charkov City Opera &
Ballet. Dit opera- en ballethuis produceert nieuwe producties van bekende grote opera’s en
balletten.

 

 Producent Senf Producties B.V.

 Speelperiode december 2019 en januari 2020

 Genre Klassiek ballet
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Charkov City Opera & Ballet - Het Zwanenmeer
 

 Het Zwanenmeer is het romantische liefdesverhaal tussen Odette en prins Siegfried. Odette,
koningin van de zwanen, is samen met andere jonge, onschuldige meisjes betoverd door Rotbart. Zij
leven als zwanen en nemen alleen rond middernacht hun menselijke vormen aan. Enkel zuivere
liefde kan de betovering doorbreken. Rotbart probeert via zijn dochter Odile, die als twee druppels
water op Odette lijkt, tussen de geliefden te komen.

Het Charkov City Opera & Ballet brengt met het Zwanenmeer weer een klassiek ballet op zijn eigen,
weergaloze manier naar het theater. Dit opera- en ballethuis produceert nieuwe producties van
bekende grote opera’s en balletten.

 Producent Senf Producties B.V.

 Speelperiode december 2019 en half januari 2020

 Genre Klassiek ballet

 

Eric Vaarzon Morel - Feliz Navidad
 Vrolijk Kerstfeest en Driekoningen

 Noem het maar een feestje (Zambomba fiesta), want dat is het: een Kerstviering. Een muzikaal
sprookje van hedendaagse Pop, Latijns-Amerikaanse Reggaeton, Gospel, Soul, Flamenco en de
klassieke kerstliedjes die iedereen wel kent. De liedjes worden overgoten met een flamenco/soul
sausje onder begeleiding van Eric Vaarzon Morel en Brownie Dutch. Bij een Zambomba zijn er geen
toeschouwers en doet iedereen gezellig mee, dus het publiek moet meezingen, klappen en dansen!
Een feest voor de hele familie. Mucha alegría (veel blijdschap!) en Felíz Navidad.

 

 Producent EVM Producties

 Speelperiode december 2019 t/m 6 januari 2020

 Genre Theaterconcert

 Website www.vaarzonmorel.com
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Celtic Gold - An Irish Christmas
 

 Liefhebbers van folk en traditionele Ierse muziek en dans kunnen hun hart ophalen bij An Irish
Christmas. Vertolkingen van bekende Ierse traditonals zoals o.a. Oh Danny Boy, Will ye go Lasso Go
en Carrickfergus zullen worden afgewisseld met muzikale uitvoeringen op Ierse instrumenten zoals
de Celtische harp, de bohran en Ierse pipes. 

Celtic Gold - An Irish Christmas zal zeker een hartverwarmende ervaring tijdens de koude
winterperiode voorafgaand aan Kerst zijn. M.m.v. 6-mans band.

 

 Producent Senf Theater B.V.

 Speelperiode december 2019

 Genre Show

 Website www.celticgold.ie
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