
Nieuw seizoen, nieuwe producties
Ook dit theaterseizoen brengt Senf Theaterpartners diverse nieuwe producties in het theater. De

komende maanden gaan er maar liefst 8 voorstellingen in première:

Isabelle Beernaert - Ne Me Quitte Pas - première 25 november - nieuwe Luxor Theater.

Remake van het succesvolle debuutprogramma. Klik hier voor meer info.

Thijs van de Meeberg - Er mag gedanst worden - première 25 november - Leidse

Schouwburg. Debuutprogramma winnaar Leids Cabaret Festival. Klik hier voor meer info.

Speelman en Speelman - Het moet eruit - première 28 november - Leidse Schouwburg.

Jubileumprogramma van de gebroeders Speelman. Klik hier voor meer info.

Harry Sacksioni - Once upon a time - vanaf 27 november in het theater. Beroemde muziek

van films als The Pink Panter, James Bond, Once Upon a Time in the West in virtuoze

Sacksioni-arrangementen. Klik hier voor meer info.

http://senf.pr.co/presskit/217346
http://senf.pr.co/presskit/217364
http://senf.pr.co/presskit/217365
http://senf.pr.co/presskit/217353


Jan-Willem Rozenboom - Theatercollege Bach - feestelijke voorstelling 15 december -

Theaters Tilburg. De vaste componist en pianist van Guus Meeuwis geeft inzicht in Bachs

meesterwerk: de Goldberg-variaties. Klik hier voor meer info.

Pepijn Schoneveld - Morgen klaart het op - première 16 december - Theater Bellevue

Amsterdam. Tweede cabaretprogramma van all round entertainer en angsthaas. Regie: Gijs de

Lange. Klik hier voor meer info.

Hans Croiset, Johanna ter Steege e.a. - De Vader - Hit van de Franse successchrijver

Florian Zeller, nu met in een regie van Gijs de Lange - première 20 december - Koninklijke

Schouwburg Den Haag. Klik hier voor meer info.

Tineke Schouten - T-Splitsing - première 24 januari - Stadsschouwburg Utrecht. Nieuw

programma van rasentertainer. Klik hier voor meer info.

Succesreprises

Wegens groot succes, zijn onderstaande voorstelling opnieuw in de theaters te zien.

Mini & Maxi - NU! - tot en met 13 mei

http://senf.pr.co/presskit/217357
http://senf.pr.co/presskit/217366
http://senf.pr.co/presskit/217342
http://senf.pr.co/presskit/217362
http://senf.pr.co/presskit/217352


OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij verzorgen
niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld. Theaterproducties
moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor dat er ieder
seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij maken ons
hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!

Intouchables - met Huub Stapel, Cyriel Guds e.a. - tot en met 10 december

Jihad de voorstelling - nu óók als reguliere voorstelling - tot en met 2 februari

Eva Crutzen - Spiritus - tot en met 13 maart

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

16 december

Ali B - Je suis Ali - tot en met 31 mei

Maarten van Rossem - Theaterlezing - tot en met 25 maart

André het astronautje - vanaf 10 december tot en met 31 mei

Van alle voorstellingen is high res beeld te vinden in de presskit op deze website.

Neem voor meer informatie, extra beeldmateriaal of interviewaanvragen contact op met:

Hildegard van Dam
hildegard@senf.nl
020-620 8804

Jannie Post
jannie@senf.nl
020-620 8804

Eline de Wit
eline@senf.nl
020-6208804
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