THEATERTIPS
Share
Forward

ZATERDAG 24 SEPT 2016 | 20:15 | €16,50

Soundos El Ahmadi

GEBOREN MET ERVARING
CABARET
Dit jaar openen we het theaterseizoen met de
cabaretvoostelling van Soundos El Ahmadi! Geboren
met ervaring. Geen gezeur, geen valse emoties, geen
pseudo
engagement
en
zeker
geen
allochtonenclichés. Een ontroerend eerlijke en vooral
grappige voorstelling van een vrouw die u MOET zien.

VRIJDAG 17 FEB 2016 | 20:15 | €16,50

Frans Mulder

LEEST VOOR UIT EIGEN
WERK (...TOT IE PURPER
ZIET...)

koop hier uw kaarten
CABARET MUZIEK
In deze voorstelling leest Frans Mulder zijn beste
teksten voor en vertelt geestig en onthutsend eerlijk
over zijn ervaringen als speler/zanger in
musicalproducties als o.a. ‘Sonneveld’, ‘Sister Act’
en Follies.

koop hier uw kaarten

ZONDAG 2 OKT 2016 | 15:00 | €10,00

WOENSDAG 1 MRT 2017 | 15:00 | €7,50

Sam Kelly

Poppentheater Fatsnerran

FOLK

PRINS HEERLIJK

MUZIEKCAFÉ

KINDERTHEATER 4+

Sam Kelly is een 23-jarige singer-songwriter en multiinstrumentalist. Sam’s muziek kwam nog meer in de
belangstelling te staan nadat hij de finale bereikte van
Britain’s Got Talent. Hij kreeg in 2016 een Folk Award
nominatie van de BBC Radio 2.

Zoetje, een lieflijke ietwat verlegen keukenprinses,
besluit op zoek te gaan naar een prins. Op haar verre
reis langs velden en wegen, bergen en zeeën ontmoet
ze de vreemdste figuren, maar geen echte prins. Als
ze ten einde raad probeert een kikker te kussen – je
weet maar nooit! – krijgt haar zoektocht naar geluk
een onverwachte wending.

koop hier uw kaarten
koop hier uw kaarten

EXTRA VOORSTELLING DONDERDAG 27 OKT
2016 | 20:15 | €15,00
ZATERDAG 8 APR 2017 | 20:15 | €13,00

Sjaak Bral

VAARWEL 2016

Barry Lussenburg

DE DRENKELING

CABARET
CABARET

‘Een oudejaarsconference is een fantastische
happening. Een afgebakende periode, een moment
van bezinning, nog één keer omkijken naar wat er
goed en slecht ging. Daar gaat een helende werking
van uit’, aldus Sjaak. Het jaar 2016 - met een lach,
een snik en een moraal.

In zijn nieuwste programma is hij als vanouds! Snel,
actueel, scherp, ingetogen en laat zijn liefde voor onze
taal zich wederom in sterke, grappige, ontroerende
teksten vertalen!

koop hier uw kaarten
koop hier uw kaarten

ZATERDAG 19 NOV 2016 | 20:15 | €16,50

Leonie Meijer

NAKED
MUZIEK

Heeft u een paar uurtjes
per week over?

In ons team
gastvrouwen/gastheren
hebben we plaats
voor nieuwe collega's!

Begeleid door muzikanten speelt Leonie haar
bekende liedjes en songs van haar gloednieuwe album
‘The Naked Sessions’.

kijk hier voor de
functiebeschrijving
koop hier uw kaarten
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