
The Incredible Dr. Pol is back; met o.a. de
overeenkomst tussen Dr. Pol en een zeehond!

Na een binnen no-time uitverkochte tournee eind 2017, keert The Incredible Dr. Pol dit najaar

terug naar Nederland voor een exclusieve theatertournee. De dierenarts, wereldberoemd door

zijn reality-televisieserie op National Geographic, komt terug naar de Nederlandse theaters met

nóg persoonlijkere, ‘beestachtigere’ en intiemere verhalen. Wist je bijvoorbeeld dat Dr. Pol net

als de zeehond kleurenblind is?

Tijdens deze exclusieve tour langs 11 theaters vertelt Dr. Pol indrukwekkende verhalen over zijn

leven en werk op het platteland en wil hij een jonge en nieuwe generatie inspireren respect- en

liefdevol om te gaan met dier en mens. Daarnaast biedt de theatertour je een unieke kijk in het

leven van de man achter The Incredible Dr. Pol. Een voorstelling voor het hele gezin vol

(h)eerlijke levenswijsheden en anekdotes van ‘s werelds meest beroemde dierenarts.

 



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

De tour start op 4 september en is t/m 16 september te zien. Dit is dé kans om The Incredible

Dr. Pol live te beleven. Check voor meer informatie, speelschema en tickets de Nationale

Theaterkassa (www.ntk.nl en 0900-9203) en de theaters. National Geographic is presenting

partner van de tournee.
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hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!
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