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Theateraanbod SENF seizoen 2019 – 2020

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.

Download hier ons overzicht:

Noot voor de redactie

Voor interviewverzoeken, beeldmateriaal en meer informatie kunt u contact opnemen met:

⏲

Seizoensoverzicht Senf Theaterpartners - seizoen 2019-2020.pdf

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/61895/documents/38269-Seizoensoverzicht%20Senf%20Theaterpartners%20-%20seizoen%202019-2020-1a0aa0.pdf
http://senf.pr.co/


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!

Luca Ronner
luca@senf.nl
010 5937 478
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