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Sanne Wallis de Vries

Jubel
In februari 2021 werd Sanne Wallis de Vries vijftig jaar. Midden in de coronapandemie was

deze mijlpaal het ideale moment om terug te blikken op haar leven tot nu toe en haar carrière

die vijfentwintig jaar geleden begon. Een van haar eerste grote shows in de jaren negentig

draaide om de grote vraag: ‘Hoe te leven en waartoe?’ Die vraag is ze zich sindsdien blijven

stellen en loopt als een rode draad door haar werk.

 

In Jubel maakt ze de balans op. Ze bevraagt Bekende Nederlanders die net als zij vijftig zijn

geworden en gaat op bezoek bij haar helden Ernst Jansz en Rob de Nijs. Ze schrijft over de

muziek waarmee ze in de jaren tachtig opgroeide en iconische televisieseries als Kunt u mij de

weg naar Hamelen vertellen, mijnheer? en Fame, die haar hebben gevormd. Maar bovenal

schrijft ze over zichzelf, over haar jeugd in Alphen aan den Rijn, over haar ouders en pake en

beppe, over schoolkampen en studie en over haar eerste schreden op het pad van het cabaret.

 

Jubel is een wervelende leesvoorstelling met gastoptredens van medevijftigers Sylvana Simons,

Richard Krajicek, Plien van Bennekom, Peter Buwalda, Daniel Lohues, Teun van de Keuken,

Eva Posthuma de Boer, Chris Klomp, Howard Komproe, Nathan Vos en Nynke Dekker.
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Sanne wallis de vries (1971) won in 1996 het Leids Cabaret Festival (jury- en publieksprijs). In

de jaren daarna maakte ze vele soloprogramma’s, speelde ze in musicals en films en was ze een

van de vaste gezichten in de tv-programma’s Kopspijkers en Koefnoen. In 2017 won ze het

zeventiende seizoen van Wie is de mol?
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