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meervaart: chronologisch overzicht

september ‘10
zo 05 de wijze kater

•

het toneel speelt

ma 06 de wijze kater

•

het toneel speelt		

vr 17 verlichtinglight

•

mugmetdegoudentand		

zo 19 sesamstraat
zo 19 dick bos

sesamstraat in het theater 3+

•

beumer en drost 8+

•

vr 24 tá limpo! / fresta
		

za 25 high strung

makkelijk praten

•

•

kim-lian van der meij e.v.a.

vr 05 legally blonde
		

		
		

•

kladderadatsch!

za 25 kasper van kooten

•

ook voor vrouwen
•

le big bazar

staatsopera tatarstan

paul de munnik e.a.• brellando

vr 03 deep river quartet

za 04 mijterse pepernoten – sinterklaasfestijn
		

zo 07 de hik van rembrandt

•

max verstappen 6+

za 04 onderhuids

di 09 literaire ontmoetingen

•

kees van kooten

zo 05 le nozze di figaro

zo 26 binnenpret

•

peter zegveld 4+

do 11 la tercera llamada
		

oktober ‘10

•

vr 12 de schrijver

ulrike quade

•

za 13 schone schijn

soul & disco brothers		

beatles v/s stones

za 13 richard groenendijk

za 02 time-out!

•

ivo niehe & friends		

zo 14 oorsprong

bambibenen

•

•

internationaal danstheater

zo 14 kippenbeertje

tafel van vijf 5+

•

zo 03 de gelaarsde kat – de musical 4+

ma 15 peuterfestival 2+

zo 03 de oude boom van sofian

di 16 drum cat (zuid korea)

		

•

theater terra 6+

		

terug bij af

•

all female percussion

vr 08 klaas van der eerden

vr 19 kopmannen

wereldband 		

vr 08 jandino asporaat

•

laat ze maar komen!

za 09 rocky over the rainbow
		

za 09 vincent geers

•

zo 10 lange frans

première

•

onder controle

di 12 literaire ontmoetingen
vr 15 voor jou

•

vr 15 nynke laverman

•

nomade

•

zo 17 kraskrasi

•

•

jon van eerd e.a.

stella den haag 9+

do 21 the dutch eagles

this is hotel california too!
rené groothof e.a. 6+

•

za 23 rob en emiel

•

wat nou cabaret?!

za 23 adres onbekend

•

huib rooymans en hans van veggel		

zo 24 zo zit het!

•

hollandse kade 4+

zo 24 101 dalmatiërs
ma 25 de liedjesbox
		

•

•

theun plantinga e.a. 8+

•

dirk scheele & de liedjesband 2+

di 26 moestuin

•

danstheater aya 2+

vr 29 het lichaam liegt nooit
zo 31 zwanen-zang

•

•

stijn van der loo

karina holla e.a.		

zo 31 the spirit of russia •			
		

russian national dance theatre

za 11 dolf jansen

•

•

zo 12 joy! een kerstspecial
		

nat

oudejaars 2010
zachtaardig vergooid
•

soweto spiritual singers

•

danstheater aya 12+
•

jeans		

vr 17 omdat ik zoveel van je hou

		

vr 17 soundos & ygor

•

carver		

•

caribbean combo

		

verjaardag niet

•

de voortzetting

vr 19 steeds meer mensen vieren hun		

•

carry tefsen, henk poort e.a.
•

aangenaam & giraffe

za 20 the beatles – here, there & everywhere

za 18 dolfje weerwolfje

•

theater terra 5+

za 20 leon van der zanden

zo 19 dolfje weerwolfje

•

theater terra 5+

di 23 jesse cook
do 25 woza

•

•

•

•

cola

zo 19 waakhondje

momix

rumba foundation tour

via katlehong (zuid-afrika)

vr 26 a tribute to cliff & the shadows
		

•

van tibet tot tanger

zo 17 oranje boven

		

herman pleij

the feel-fantastic-sensation!

za 16 chris hinze

		

•

•

do 16 let’s celebrate

hanane show

zo 21 the best of momix

nochem en van luyn 10+

za 16 the soul of motown III
		

•

linda wagenmakers e.v.a.

alles kan kapot

za 11 alex roeka & band

wo 15 venus

•

•

•

vr 10 joep onderdelinden

		

•

do 18 hanane fadili

schwalbe

•

wo 15 roué, jandino, murth & howard

zo 03 de bonte dinsdagavondtrein ontspoort
•

de fantasten

barokopera amsterdam

vr 10 modem

doris baaten e.a.

•

•

•

do 09 nina de la croix

maria juncal y compania

vr 12 nieuwe show

vr 01 an & jan

za 02 charlotte lap

		

•

•

jimmy jermain & the rapiers

vr 26 youssef el mousaoui

•

monkey business

za 27 sabrina starke

•

from the root to the soul

za 27 izaline calister

•

10 jaar de mooiste liedjes

zo 28 that’s showbizz, baby!

•

mtv productie

ma 29 that’s showbizz, baby!

•

mtv productie		

zo 28 chris chameleon

•

theaterconcert

•

quk’s 2+

intiem

3kw4rt

•

daar werd wat groots verricht

•

•

clap yo’ hands!

•

vr 03 diederik van vleuten
		

za 06 jeroen van merwijk
•

•

lis en imke 4+

wo 01 fernando lameirinhas,

•

kim-lian van der meij e.v.a.

do 04 max van den burg
		

december ‘10

wo 01 twee benen in de schoorsteenmantel

zo 26 liesbeth list

vr 22 frankenstein

04

		

zo 07 il trovatore

barrage

•

do 04 legally blonde

vr 05 nico dijkshoorn & leon verdonschot

•

storm & discípulos do rítmo		

vr 24 carolien borgers

november ‘10

•

do 23 seth gaaikema

toneelmakerij 10+
•

het mooiste komt nog

do 06 lichtjes in je ogen (de woonboot)
		

februari ‘11
•

mussen & zwanen

do 03 danny malando

•

grand café boedapest

zo 27 broodje kind

vr 04 michiel borstlap

•

solo 2010

zo 27 edsilia rombley

•

musical 3+

wo 30 SpangaS live!

bekend van tv 8+

vr 07 guido weijers

•

axestos

za 05 sprookjesboom

za 08 guido weijers

•

axestos

za 05 dick & debbie

vr 07 paulien cornelisse
za 08 charlie dée

•

ballet van staatsopera tatarstan

vr 14 maarten van roozendaal
		

zonder vrienden

za 15 kunstbende

di 08 land op drift

vertellingen over een

back to spain

za 12 mylou frencken

label

jeroen van

•

koningsbrugge & dennis van de ven

		

& ali kouchiry

za 02 het djordji ferari orkestar

uit bed

•

		

vr 01 identiteit • helmert woudenberg
•

debut

•

theaterconcert		

april ‘11
vr 01 jurk! - avondjurk

veranderend nederland

do 10 angela groothuizen & band
vr 11 sven ratzke

•

viva la vida!

•

		

•

klaasje postma & hans man in ‘t veld

•

zo 06 rosenberg trio
•

•

			

•

rampen tampen – voor de vrolijke nood

zo 06 quinteto tango extremo

•

zo 09 op weg naar compostella
		

		

hallo aarde

tribute to joni mitchell

zo 09 het zwanenmeer
		

•

•

pieter tiddens 7+

•

za 02 niet schieten!

zo 13 op stapel

•

unieke zaken 6+

ma 04 peuterfestival 2+

zo 16 otje

•

de muzikale familievoorstelling 5+

do 17 kees torn

•

loze kreten

do 07 speelman & speelman

zo 16 exit

•

daniel renner /

vr 18 lebbis

		

•

amsterdamse voorronde

round corner dance company		

vr 21 sherlock holmes en de hond van
		

•

za 22 mrs. einstein

•

•

yvonne van den hurk e.a.

vr 28 expats

•

vr 28 sensuàl

•

vr 08 kind

country roots

•

di 22 tafelen

•

•

marokkaanse rap

slagwerkgroep den haag 6+

•

		

bull!

brazilian jazz ‘n grooves
•

za 29 alkemade & bloemen

•

je moet niet alles geloven wat gemma zegt

zo 30 der zigeunerbaron

van damocles • plan d 6+

		

•

nationale opera van timisoara

do 24 johan goossens
za 26 fouradi

de muzikale reis

•

za 26 alderliefste

zo 27 kikker classic

•

•

•

•

laat mij maar zitten

wo 20 lente

•

•

vysotsky

anne-wil blankers e.a.		
•

het werd ook wel eens tijd
•

jetty jubileert met liefde en overvloed

vr 22 spinvis

•

de weerman

za 23 lenette van dongen

maart ‘11
wo 02 ruth jacott

zo 24 watou

•

hoogseizoen
•

superlatief

bonte hond & laika 4+

simply the best

•

doosje willen doen

do 03 yora rienstra e.a.

•

cabarestafette 25 jaar

vr 04 bart lust & paul van kessel
		

•

za 23 van der laan & woe

do 03 ik zou je het liefste in een
		

susan smit

zo 17 buurman & buurman gaan verhuizen 3+

		

zo 27 paul berner band & hans dagelet

•

beckand, tijl beckand

het groot niet te vermijden

vr 22 jetty mathurin

theater terra 4+

corpus acrobatics

het is hier een gekkenhuis!

do 21 pieter derks

trois

•

•

vr 15 onno innemee

zo 17 di gojim

irena filippova

•

•

het houten huis 6+

za 16 maarten ebbers

maandag

•

vr 25 russin zoekt man!?

•

vr 15 tijl beckand

		

gare du nord		

•

wakker

jakop ahlbom		

za 16 long way home
•

renée soutendijk e.a.		

do 24 love for lunch

boheems

•

di 12 literaire ontmoetingen

		

wo 23 zadelpijn en ander damesleed

•

za 09 micha wertheim voor de zoveelste keer
zo 10 beet

troubadours van alle tijden

•

zo 20 fnaire & salah edin

tsi tsi tsigane

bonte hond 9+

zo 10 april evolution

•

vrijheid van de slechte smaak

zo 20 lenny kuhr

•

vr 08 dracula

muchomenos

•

wo 23 santa sangre en het zwaard

het toneel speelt		

za 29 sara kroos

		

•

kwatta 6+

do 27 eric koller

		

		

‘t zal je kind maar wezen

zo 23 fabian of het land dat niet bestond
		

vr 18 sam pari

za 19 vrouw holland

noorderzon

za 22 hormonologen

branding (pimped)

za 19 slagerij van kampen

de baskervilles

vr 21 schudden

•

•

mannen zijn zeikwijven

•

•

high energy modal jazz & the cool cole

za 05 moord in de kerststal

•

ro theater 8+

mei ‘11

zo 01 voorstelling alex van warmerdam

•

		

de mexicaanse hond i.s.m.			

		

olympique dramatique

zo 08 cristina branco

•

levensliederen		

za 05 ter bescherming van de jeugd • california

vr 13 roué verveer

•

mans genoeg

zo 06 moord in de kerststal

za 14 roué verveer

•

mans genoeg 		

•

ro theater 8+		

zo 06 het boek van alle dingen
		

theater gnaffel 7+

vr 11 toon, de musical
		

vr 13 kristel zweers

•

		

•

•

testosteron II

za 12 frank boeijen

•

frank boeijen in concert

za 12 daniel lohues

•

hout moet

zo 13 gravitish

•

•

rick engelkes, 		

angela schijf e.a.

•

		

victor löw, peter bolhuis e.a.

vr 18 maria de fátima

•

tudo isto é fado

za 19 dames voor na vieren
za 19 margriet eshuis

•

juni ‘11

zo 05 de grote improvisatieshow

ish 10+

vr 18 de aanslag

•

•

tijl beckand, ruben van der meer e.a.

za 11 herinnert u zich deze nog?!!
		

•

antonie kamerling, jelka van houten e.a.

koude kermis

mooier dan ooit

zo 20 dorine niezing & klaus schaefer

•

vom kristall

zo 20 volendam, de musical
		

ruig

zo 15 blind vertrouwen

alex klaasen, wieneke remmers e.a.

vr 11 iNtrmzzo

		

•

meervaart: chronologisch overzicht

januari ‘11

•

maaike widdershoven e.a.

vr 25 denk aan mij

•

hetty heyting e.a.		

vr 25 fred delfgaauw & sjaak bral
za 26 jochen otten

•

•

de nachclub

belastend materiaal

05

meervaart: genre overzicht

toneel

zo 05 sept. de wijze kater

•

het toneel speelt

ma 06 sept. de wijze kater

•

het toneel speelt

vr 17 sept. verlichtinglight

•

			

vr 24 sept. carolien borgers

zo 17 okt. oranje boven

•

vr 12 nov. de schrijver

ulrike quade

•

za 13 nov. schone schijn

onder controle

vr 13 mei kristel zweers
za 14 mei roué verveer

do 04 nov. max van den burg

•

vr 19 nov. steeds meer mensen vieren hun

za 13 nov. richard groenendijk
do 18 nov. hanane fadili

carver

•

zo 28 nov. that’s showbizz, baby!
			

mtv productie

			

			

•

vr 10 dec. modem

de voortzetting

•

			

do 06 jan. lichtjes in je ogen (de woonboot)
			
			

za 11 dec. dolf jansen

•

klaasje postma & hans man in ‘t veld

			

			

vr 17 dec. soundos & ygor

de baskervilles

za 22 jan. hormonologen
			

			

•

			

het toneel speelt

•

wo 23 feb. zadelpijn en ander damesleed
			

•

renée soutendijk e.a.

vr 07 jan. guido weijers

•

axestos

•

axestos

•

ro theater

vr 21 jan. schudden

vr 25 mrt. denk aan mij

•

met hetty heyting e.a.

			
			

helmert woudenberg & ali kouchiry

vr 08 apr. dracula
wo 20 apr. lente

•

•

do 27 jan. eric koller

			

•

jakop ahlbom

•
•

•

blind vertrouwen

za 19 feb. vrouw holland

			

rick engelkes, angela schijf e.a.

			

•

•

			

loze kreten
•

vrijheid van de slechte smaak
•

maandag

za 26 mrt. jochen otten

vertellingen over een
•

susan smit

koude kermis

•

jeroen van 		

koningsbrugge & dennis van de ven

za 02 apr. niet schieten!
			

•

belastend materiaal

•

vr 01 apr. jurk! - avondjurk
			

•

california

za 19 mrt. dames voor na vieren

•

veranderend nederland

di 12 apr. literaire ontmoetingen

•

cabarestafette 25 jaar

za 05 mrt. ter bescherming van de jeugd
			

kees van kooten
•

			

•

mannen zijn zeikwijven

do 07 apr. speelman & speelman

•

wakker

za 09 apr. micha wertheim voor de
			

zoveelste keer

vr 15 apr. tijl beckand

•

beckand, tijl beckand

vr 15 apr. onno innemee
			

•

het is hier een gekkenhuis!

za 16 apr. maarten ebbers • laat mij maar zitten

06

willen doen
•

alex klaasen, 		

wieneke remmers e.a.

zo 20 mrt. volendam, de musical

branding (pimped)

do 03 mrt. yora rienstra e.a.

di 09 nov. literaire ontmoetingen
di 08 feb. land op drift

uit bed

•

do 24 feb. johan goossens

•

•

kim-lian van der meij e.v.a.

vr 11 mrt. toon, de musical

vr 25 feb. irene filippova • russin zoekt man!?

ook voor vrouwen

•

kim-lian van der meij e.v.a.

vr 05 nov. legally blonde
			

debut

zo 15 mei

			

je moet niet

•

theun plantinga e.a. 8+

do 03 mrt. ik zou je het liefste in een doosje		

vr 18 feb. lebbis

			

•

•

linda wagenmakers e.v.a.

			

do 17 feb. kees torn

			

			

– voor de vrolijke nood

olympique dramatique

vr 05 nov. nico dijkshoorn & leon verdonschot

za 09 okt. rocky over the rainbow

			

za 12 feb. mylou frencken

herman pleij

musical

za 05 feb. dick & debbie • rampen tampen

de mexicaanse hond i.s.m.

•

ish 10+

			

			

di 12 okt. literaire ontmoetingen

•

do 04 nov. legally blonde

			

literair

daniel renner / 		

boheems

voorstelling alex van warmerdam

•

•

round corner dance company

bull!

zo 01 mei

•

•

ballet van staatsopera tatarstan

zo 24 okt. 101 dalmatiërs

alles geloven wat gemma zegt

vr 11 feb. sven ratzke

anne-wil blankers e.a.

danstheater aya 12+

zo 09 jan. het zwanenmeer

			

•

za 29 jan. alkemade & bloemen

de nachclub

vr 01 apr. identiteit

hallo aarde

‘t zal je kind maar wezen

za 29 jan. sara kroos

•

•

noorderzon

•

za 22 jan. mrs. einstein

vr 25 mrt. fred delfgaauw & sjaak bral

via katlehong (zuid-afrika)

•

			

za 08 jan. guido weijers

			

•

wo 15 dec. venus

zo 13 mrt. gravitish

zo 06 mrt. moord in de kerststal

victor löw,

do 25 nov. woza

			

•

•

internationaal danstheater

het mooiste komt nog

vr 07 jan. paulien cornelisse

•

•

			

•

maria juncal y compania

zo 16 jan. exit

ro theater

peter bolhuis e.a.

nat

•

•

			

•

aangenaam & giraffe

za 05 mrt. moord in de kerststal
vr 18 mrt. de aanslag

•

storm & discípulos do rítmo		

zo 14 nov. oorsprong

caribbean combo

do 23 dec. seth gaaikema

yvonne van den hurk e.a.

vr 28 jan. expats

superlatief

•

dans
			

•

wo 15 dec. roué, jandino, murth & howard

vr 21 jan. sherlock holmes en de hond van 		

mans genoeg

za 23 apr. van der laan & woe

			

alles kan kapot

•

hoogseizoen

ruig

•
•

•

mans genoeg

vr 24 sept. tá limpo! / fresta

•

oudejaars 2010

•

•

do 11 nov. la tercera llamada

vr 10 dec. joep onderdelinden

mussen & zwanen

zo 09 jan. op weg naar compostella

cola

•

daar werd wat groots verricht

do 09 dec. nina de la croix

•

terug bij af

•

monkey business

vr 03 dec. diederik van vleuten

mtv productie

jetty jubileert

le big bazar

hanane show

•

vr 26 nov. youssef el mousaoui

ma 29 nov. that’s showbizz, baby!

kladderadatsch!

•

za 20 nov. leon van der zanden

•

vr 13 mei roué verveer

wat nou cabaret?!

•
•

•

met liefde en overvloed

za 23 apr. lenette van dongen

•

			

verjaardag niet

schwalbe

•

laat ze maar komen!

za 06 nov. jeroen van merwijk

doris baaten e.a.

•

•

het werd ook wel eens tijd

vr 22 apr. jetty mathurin

za 23 okt. rob en emiel

karina holla e.a.

do 21 apr. pieter derks
			
			

za 09 okt. vincent geers

huib rooymans en hans van veggel

zo 31 okt. zwanen-zang

3kw4rt

vr 08 okt. klaas van der eerden
			

•

•

za 02 okt. charlotte lap • bambibenen
vr 08 okt. jandino asporaat

jon van eerd e.a.

•

makkelijk praten

•

za 25 sept. kasper van kooten

mugmetdegoudentand

za 23 okt. adres onbekend
			

cabaret

•

			

maaike widdershoven e.a.

za 11 juni

herinnert u zich deze nog?!!

			

antonie kamerling,

			

jelka van houten e.a.

•

zo 19 sept. sesamstraat
			

muziek
vr 01 okt. an & jan

•

zo 10 okt. lange frans

sesamstraat in het theater 3+

zo 19 sept. dick bos

zo 26 sept. binnenpret

peter zegveld 4+

•

			

di 23 nov. jesse cook

zo 03 okt. de oude boom van sofian

za 27 nov. sabrina starke

vr 15 okt. voor jou

•

zo 17 okt. kraskrasi

vr 03 dec. deep river quartet

za 11 dec. alex roeka & band

rené groothof e.a. 6+

•

zo 24 okt. zo zit het!

hollandse kade 4+

•

			

zo 07 nov. de hik van rembrandt

tribute to joni mitchell

•

zo 20 feb. lenny kuhr

•

			

do 24 feb. gare du nord

			

za 26 feb. fouradi

			

wo 02 mrt. ruth jacott

•

vr 11 mrt. iNtrmzzo

theater terra 5+

za 12 mrt. frank boeijen

			

•

familievoorstelling 5+
kwatta 6+

zo 13 feb. op stapel
di 22 feb. tafelen
			

•

•

musical 3+

unieke zaken 6+

•

plan d 6+

zo 27 feb. kikker classic

•

theater terra 4+

za 05 mrt. moord in de kerststal

•

ro theater 8+

zo 06 mrt. moord in de kerststal

•

ro theater 8+

zo 06 mrt. het boek van alle dingen
			

•

theater gnaffel 7+

zo 13 mrt. gravitish

•

ish 10+

zo 27 mrt. broodje kind

•

wo 30 mrt. SpangaS live!
ma 04 apr.

pieter tiddens 7+
•

bekend van tv 8+

het peuterfestival 2+

vr 08 apr. kind

•

bonte hond 9+

zo 10 apr. beet

•

het houten huis 6+

zo 17 apr. buurman & buurman
			

gaan verhuizen 3+

zo 24 apr. watou

mooier dan ooit

•

•

•

wereldband

•

& everywhere

			

bonte hond & laika 4+

vr 15 okt. nynke laverman

nomade

van tibet tot tanger

•

za 27 nov. izaline calister
			

•

•

10 jaar de mooiste liedjes

zo 28 nov. chris chameleon

•

theaterconcert

wo 01 dec. fernando lameirinhas, paul de
			

munnik e.a.

•

•

de fantasten

za 19 feb. muchomenos
zo 10 apr. evolution

•

•

slagerij van kampen

corpus acrobatics

za 16 apr. long way home

•

			

het groot niet te vermijden		

zo 05 juni

de grote improvisatieshow

			

tijl beckand, ruben van der meer e.a.

•

•

•

•

back to spain

vr 18 mrt. maria de fátima

•

tudo isto é fado

za 02 apr. het djordji ferari orkestar

•

tsi tsi tsigane

zo 17 apr. di gojim
zo 08 mei

•

carry tefsen, henk poort e.a.

viva la vida!

zo 06 feb. rosenberg trio

			

jeans		

•

grand café boedapest

zo 06 feb. quinteto tango extremo
			

•

soweto spiritual singers

vr 17 dec. omdat ik zoveel van je hou
			

•

jimmy jermain & the rapiers

brellando

do 03 feb. danny malando
			

momix

zo 12 dec. joy! een kerstspecial
			

wereldmuziek

•

vr 26 nov. a tribute to cliff & the shadows
za 04 dec. onderhuids

theaterconcert

•

de weerman

za 16 okt. chris hinze

•

all female percussion

do 16 dec. let’s celebrate

damocles

soul & disco brothers

zo 21 nov. the best of momix

•

slagwerkgroep den haag 6+

wo 23 feb. santa sangre en het zwaard van 		
			

			

hout moet

•

vom kristall
•

•

za 20 nov. the beatles – here, there

zo 27 mrt. edsilia rombley
vr 22 apr. spinvis

•

russian national dance theatre

di 16 nov. drum cat (zuid korea)

zo 20 mrt. dorine niezing & klaus schaefer
			

za 05 feb. sprookjesboom

•

stijn van der loo

vr 12 nov. nieuwe show

•

za 19 mrt. margriet eshuis
•

			

frank boeijen in concert

za 12 mrt. daniel lohues

zo 23 jan. fabian of het land dat niet bestond
			

			

toneelmakerij 10+

•

the feel-fantastic-sensation!

vr 19 nov. kopmannen

theater terra 5+

•

de muzikale

ontspoort

za 16 okt. the soul of motown III

testosteron II

•

•

ivo niehe & friends

zo 31 okt. the spirit of russia

love for lunch

•

•

zo 03 okt. de bonte dinsdagavondtrein

			

za 18 dec. dolfje weerwolfje

zo 16 jan. otje

barrage

intiem

vr 29 okt. het lichaam liegt nooit

trois

zo 19 dec. dolfje weerwolfje
zo 19 dec. waakhondje

•
•

simply the best

•
•

za 25 sept. high strung

			

•

de muzikale reis

•

za 26 feb. alderliefste

			

zo 26 sept. liesbeth list

			

muchomenos

marokkaanse rap

za 04 dec. mijterse pepernoten –
sinterklaasfestijn • quk’s 2+

•

troubadours van alle tijden

			

•

nationale opera van timosoara

muziektheater
show

			

ma 15 nov. peuterfestival 2+
lis en imke 4+

label

•

zo 20 feb. fnaire & salah edin

tafel van vijf 5+

•

			

za 02 okt. time-out!
•

country roots

•

wo 01 dec. twee benen in de schoorsteenmantel
•

•

zonder vrienden

za 19 feb. slagerij van kampen

max verstappen 6+
zo 14 nov. kippenbeertje

zachtaardig vergooid

vr 18 feb. sam pari

danstheater aya 2+

•

clap yo’ hands!

•

do 10 feb. angela groothuizen & band

•

dirk scheele & de liedjesband 2+

di 26 okt. moestuin

•

vr 14 jan. maarten van roozendaal

theun plantinga e.a. 8+

ma 25 okt. de liedjesbox

			

za 08 jan. charlie dée

•

•

barokopera amsterdam

•

from the root to the soul

stella den haag 9+

zo 24 okt. 101 dalmatiërs

			

			

staatsopera tatarstan

•

zo 30 jan. der zigeunerbaron

rumba foundation tour

•

nochem en van luyn 10+

•

vr 22 okt. frankenstein
			

•

theater terra 6+

			

•

this is hotel california too!

zo 03 okt. de gelaarsde kat - de musical 4+
			

zo 07 nov. il trovatore

zo 05 dec. le nozze di figaro

première

•

do 21 okt. the dutch eagles

beumer en drost 8+

•

opera

beatles v/s stones

•

meervaart: genre overzicht

jeugd/familie

•

vysotsky

cristina branco

jazz

vr 28 jan. sensuàl

•

•

levensliederen

brazilian jazz ‘n grooves

vr 04 feb. michiel borstlap

•

solo 2010

zo 27 feb. paul berner band & hans dagelet
vr 04 mrt. bart lust & paul van kessel
			

high energy modal jazz

			

& the cool cole

•

07

zo ma

vr

zo
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05 06
de wijze kater

19

verlichtinglight

het toneel speelt

mugmetdegouden
tand

toneel

toneel

(try-out)

sesamstraat
sesamstraat in
het theater
(première)
familie

3+

‘De wijze kater’ is een boosaardig
sprookje van Herman Heijermans in drie
bedrijven. Het gaat over een jongeman
die al zijn geld is kwijtgeraakt, omdat
hij te goed is voor deze wereld. En
over zijn kater die opeens kan praten.
Met Mark Rietman, Camilla Siegertsz,
Marisa van Eyle, Maarten Heijmans
e.a. Regie: Jaap Spijkers.
20:15 uur
€ 12,50
rode zaal

zo

Via de media vernemen we al jaren
dat wij kinderen zijn van de Verlichting
en dat die onze westerse beschaving
diepgaand gevormd heeft. Test uw
kennis over deze historische periode
die plaats vond …. ? zo rond… ??? Met
Han Kerckhoffs, Marcel Musters, Sieger
Sloot, Dick van den Toorn e.a.
20:30 uur
inleiding 19:30 uur
(gratis, wel reserveren)

€ 19,50
vroegboekprijs € 15,00
blauwe zaal

Sesamstraat is de bekendste straat
uit de televisiegeschiedenis. Kom ook
op bezoek en geniet van een vrolijke,
gezellige en muzikale familievoorstelling
met mooie Sesamstraat avonturen en
liedjes die je zomaar mee kunt zingen.
Script en liedjes: Sjoerd Kuyper, muziek:
Tjeerd Oosterhuis, regie: Albert Jan van
Rees.
11:00 & 15:30 uur
€ 16,50
kinderen tot 12 jaar € 13,50
rode zaal

vr

19

24

dick bos

beumer en drost

tá limpo! &
fresta

storm & discípulos
do rítmo

familie

dans

8+

De hiphopveteraan Niels ‘Storm’
Robitzky (Berlijn, 1969) staat al meer
dan twintig jaar aan de top. Voor de
Braziliaanse groep Discípulos do Rítmo
maakte hij de voorstelling ‘Tá limpo!’,
over een groepje schoonmakers die het
werk met hun passie combineren. In
‘Fresta’ zoekt hij naar raakvlakken met
de hedendaagse dans.

Dick Bos is een echte detective, een
man zoals elke man wil zijn, stoer en
sterk. Tot het moment dat de stripheld
genoeg heeft van zijn rol en in opstand
komt tegen zijn bedenker. Film, theater
en tekeningen worden verweven tot
een huiveringwekkende detective. Tekst
& spel: Peter Drost, concept & regie:
Michael Helmerhorst.

08

14:30 uur
€ 8,50
blauwe zaal

20:15 uur
€ 21,00
vroegboekprijs € 14,50
rode zaal

vr

za

25

carolien
borgers

high strung

cabaret

show

barrage

makkelijk praten

De violisten, drummer, bassist en gitarist
van Barrage zijn jong, uitdagend en
onweerstaanbaar. Hun muziek is een
mengeling van van folk, popsongs,
bigband klassiekers en latin jazz.
Kranten schreven over hen als “violisten
op raketbrandstof” en “ze spelen alsof
hun instrumenten gloeiend heet zijn”.
Een muzikaal en visueel spektakel.
In ‘Makkelijk Praten’ zingt, spreekt,
verrast, aait, verwart, liefkoost en
vertroebelt Carolien alles wat haar
bezighoudt.
Met
een
ongekend
krachtige stem en een oogverblindende
verschijning laat ze het publiek alle
hoeken van de zaal zien. Muzikale
begeleiding: Chris Grem, regie en
tekstadvies: Pepijn Cladder.
20:15 uur
€ 26,50
vroegboekprijs € 23,50
rode zaal

20:30 uur
€ 15,00
blauwe zaal

za

zo

zo

25

26

26

kasper van
kooten

liesbeth list
intiem

binnenpret

peter zegveld

cabaret

muziektheater

jeugd

3kw4rt

meervaart: september 2010

24

4+

‘3Kw4rt’ is meer dan de helft maar
wordt het nooit helemaal. Sinds de
euro mist Holland gewoon een kwart.
Overtuiging. Gevoel. Kasper van
Kooten predikt, zingt en grapt tot dat
ene kwartje weer valt. Toetsen: Gregor
Hamilton, gitaar: Frank Stukker, bas:
Xander Buvelot, drums: Hans van den
Hurk, sax: Tom Beek.

Hoe eerlijk kun je worden? In ‘Intiem’
legt de Grande Dame van het chanson
rekenschap af van haar leven. Haar
talrijke triomfen komen aan bod, maar
ook de mislukkingen en tegenslagen,
verkeerde liefdes en de zelfgekozen
dood van haar moeder. Toch klinkt het
afsluitende ‘Je ne regrette rien’ als nooit
tevoren, zo oprecht.

Een meisje verveelt zich. Je kent het vast
wel: buiten regent het en je vriendjes zijn
er niet. Hoogste tijd voor binnenpret: op
avontuur gaan in je eigen hoofd. “Zodra
Zegveld beeldende kunst, muziek en
theater gaat mixen, toont zich zijn grote
talent”, schreef de Volkskrant. Spel: Peter
Zegveld en Emma Strijdhorst.

20:30 uur
€ 19,50
vroegboekprijs € 17,50
blauwe zaal

14:30 uur
€ 21,50
rode zaal

14:45 uur
€ 6,50
blauwe zaal

09

vr

za

meervaart: oktober 2010

01

02

an & jan

time-out!

muziek

show

beatles v/s stones

Jan Rot heeft een bloedhekel aan The
Beatles, Marjolein Meijers haat de
Rolling Stones. Vanavond zoeken ze
naar het definitieve antwoord op de
oudste vraag uit de popmuziek: wie
zijn beter? The Beatles of de Stones? Rot
tekent voor de spetterende vertalingen.
Piano: Jakob Klaasse, gitaar: Jan van
der Meij.
In ‘Time-Out!’ neemt Ivo Niehe de tijd
om met zijn publiek na te denken.
Wat hebben we gedaan met onze
jeugddromen? Wat hebben we nodig
voor een prettig en zinvol leven? Niehe
trakteert op gesprekken met een select
gezelschap prominenten – live of op
videobeelden – veel humor, persoonlijke
verhalen en swingende muziek.
20:15 uur
€ 24,50
rode zaal

20:30 uur
€ 19,50
blauwe zaal

za

zo

02

03

charlotte lap

de gelaarsde kat
- de musical
maud mulder,
geert hoes e.a.

cabaret

familie

bambibenen

3+

Niet bewegen en wachten tot het
over gaat. Maar als de pijn niet weg
gaat, moet je je toch maar weer bezig
gaan houden met het leven. Charlotte
Lap zong en speelde in verschillende
muziektheaterproducties en musicals.
Daarna volgde cabaret. En nu solo.
Tekst en spel: Charlotte Lap, regie: André
Veltkamp, muziek: Frank Akkerman.

10

ivo niehe
& friends

20:30 uur
€ 14,50
vroegboekprijs € 10,00
blauwe zaal

Op humoristische wijze, in een prachtige
vormgeving en met swingende muziek
maken we in de familiemusical ‘De
gelaarsde kat’ kennis met een arme
molenaar die zijn bezittingen verdeelt.
De oudste zoon krijgt de molen, de
jongste (Geert Hoes) alleen de kat
(Maud Mulder). Op het oog oneerlijk
verdeeld, tot blijkt dat het geen gewone
kat is.

14:30 uur
€ 18,50
kinderen tot 12 jaar € 16,50
rode zaal

zo

zo

03

de oude boom
van sofian
(première)

chiel van praag of
michael van hoorne e.a.

jeugd

muziektheater

theater terra
6+

de bonte dinsdagavondtrein ontspoort

Als Soef hoort dat zijn ouders naar
Marokko willen verhuizen, raakt hij in
de war. Het is zo ver weg van de dingen
waar hij gek op is: hiphop, voetbal en
vooral Lisa. Het kleurrijke en grappige
‘De oude boom van Sofian’ wordt
namens Theater Terra verteld door
Sofian Abayahya, een jonge acteur van
Marokkaanse afkomst.
‘De bonte dinsdagavondtrein ontspoort’
is een ode aan dit radioprogramma uit
de jaren 1945-1957, met liedjes van
Annie M.G. Schmidt, Willy Alberti en
Dorus. Zangeres Lenneke Hoedenmakers
en een band verzorgen het muzikale
gedeelte van de show die wordt
gepresenteerd door Chiel van Praag of
Michael van Hoorne.
20:15 uur
€ 19,50
rode zaal

14:45 uur
€ 6,50
blauwe zaal

vr

meervaart: oktober 2010

03

vr

08

08

klaas van der
eerden
schwalbe

jandino
asporaat

(2e seizoen)

laat ze maar
komen!

cabaret

cabaret
Hoe wil je het hebben, want hij gaat
het je geven. Jandino is uniek in zijn
soort, vol passie en charme overspoelt
hij het publiek. Met scherpe energieke
grappen, mooie verhalen, eigenzinnige
personages en prachtige liedjes. Deze
opkomende ster is niet te stoppen. Laat
Ze Maar Komen. Hij wacht ....

De ras-entertainer haalt alles uit de kast
om de zaal compleet uit haar dak te laten
gaan. Muzikale hoogstandjes, gestoorde
typetjes, hilarische verhalen; Klaas laat
geen kans onbenut om het publiek aan
zijn voeten te krijgen. Dat hij dan hier en
daar een vette schwalbe moet maken,
draagt bij aan de feestvreugde. Regie:
Wimie Wilhelm.
20:15 uur
€ 18,50
rode zaal

20:30 uur
€ 19,50
blauwe zaal

11

za

meervaart: oktober 2010

09

za

09

rocky over the
rainbow (try-out)

vincent geers

musical

cabaret

linda wagenmakers,
nurlaila karim e.v.a.

onder controle

Rocky is terug. Vet knipogend en
begeleid door lekkere rockmuziek
gaan de musicalcoryfeeën opnieuw
stevig door het lint. Met (o.v.) o.a. Rolf
Koster, Linda Wagenmakers, Darryll
Charles en Nurlaila Karim. Vertellers
o.a. Gijs Staverman, Harm Edens en
Sjaak Bral. Regie: Michael Diederich,
muziek: Eelco Claassen.
‘Onder controle’ is een debuutprogramma over dingen die anders zijn
dan ze lijken, macht en dwang zonder
dat je er misschien ook maar iets van
merkt. Maar één ding is zeker: jouw
leven zal na deze avond nooit meer
hetzelfde zijn. Vincent is er klaar voor.
De grote vraag is: ben jíj er klaar voor?

20:15 uur
€ 27,50
rode zaal

zo

10
lange frans

20:30 uur
€ 14,50
blauwe zaal

di

12

première

literaire
ontmoetingen

muziek

literair

herman pleij

Rapper Lange Frans neemt je in
duizelingwekkende vaart mee langs
onderwerpen als vriendschap, liefde,
egoïsme en de snel veranderende wereld
waarin we leven. Improviserend op de
flows en de beats, zonder Baas B, maar
mét topmuzikanten en vocalisten. En
natuurlijk komen zijn grote hits voorbij
in dit muzikale avontuur.

12

20:15 uur
€ 19,50
rode zaal

Herman Pleij was van 1981 tot 2008
emeritus hoogleraar in de Historische
Nederlandse Letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. In 2005
verscheen het essay ‘Erasmus en het
poldermodel’ waarin Pleij het Hollands
verleden verbindt met het heden. In zijn
boek ‘De eeuw der zotheid ‘(2007)
schetst hij een beeld van de zestiende
eeuw. I.s.m. Openbare Bibliotheek
Amsterdam Nieuw West.
20:00 uur
€ 10,00
met OBA- Stadspas € 7,50
blauwe zaal

vr

vr

15

voor jou

nynke
laverman

nochem en
van luyn

nomade

jeugd

wereldmuziek
Voor ‘Nomade’ trok Nynke naar
Mongolië.
Een
zeer
vruchtbare
voedingsbodem voor een album waarop
zij met eerder verzamelde bagage op
haar rug verrassende afslagen neemt
en nieuwe muzikale landschappen
binnenmarcheert, het grote onbekende
tegemoet.

10+

Op snelle, lichtvoetige wijze worden
zware onderwerpen aangesneden.
Het muzikale ‘Voor jou’ is een vrolijke
zoektocht naar geluk, zin en de grenzen
van je durven en kunnen. Yvette van
Luyn en Bram van Oers dagen hun
jonge publiek uit om te doen waar het
goed in is. Maar hoe kom je er achter
wat je wilt?
20:15 uur
€ 21,50
rode zaal

19:00 uur
€ 6,50
blauwe zaal

za

meervaart: oktober 2010

15

za

16

16

the soul of
motown III

chris hinze

show

wereldmuziek

the feel-fantasticsensation!
De eerste twee Soul of Motowntheatershows waren spektakels waarin
de grootste Motown-hits aller tijden
werden gebracht. Vanwege het grote
succes komt er een geheel nieuwe
versie, ‘The Soul of Motown III’. Alle
artiesten en muzikanten op het podium
hebben een ‘soulheart’ en dat zullen ze
laten zien en horen in deze swingende
show.

20:15 uur

van tibet tot
tanger

‘Van Tibet tot Tanger’ …. traveling
around the magical places of the
world’ geeft een prachtig overzicht van
Hinzes verzamelde werk, waarbij ook
zijn ontmoetingen met muzikanten als
Peter Tosh en Hozan Yamamoto en grote
persoonlijkheden als de Dalai Lama
voorbijkomen. Trouw: “Een waanzinnig
concert! Onnederlands!”

dansen met DJ na afloop

€ 29,50
vroegboekprijs € 25,00
rode zaal

20:30 uur
€ 19,50
blauwe zaal

13

zo

zo
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17

do

17

kraskrasi

stella den haag

21

oranje boven
(2e seizoen)

jon van eerd,
liz snoijink e.a.

this is hotel
california too!

toneel

muziek

Ferry (12 jaar) uit Paramaribo wil
schrijver worden. Op een dag nodigt
het hoofd van de school hem uit een
verhaal voor te lezen. Het is de start
van een reeks gebeurtenissen rond
Ferry, zijn moeder, meester Richard en
Melanie, het meisje waar hij verliefd op
is. Humoristisch muziektheater met o.a.
Fifamè Awunou.

Butler Harrie Vermeulen (Jon van
Eerd) zwaait de scepter in de
personeelsvertrekken van het Koninklijk
Paleis. De chique hofdame (Liz Snoijink)
kan Harrie’s bloed wel drinken en maakt
hem het leven zuur. De verwarring
neemt toe en de misverstanden stapelen
zich in hoog tempo op. Regie: Caroline
Frerichs. Laatste voorstelling!

De Dutch Eagles brengen een beproefd
recept met veel nieuwe ingrediënten.
Naast het repertoire van The Eagles ook
nummers van Steely Dan, Steve Miller
en Crosby, Stills, Nash & Young. Met
Arto Boyadjian, Ivo Dinkelaar, Ruben
van Mastrigt, Bart Wagemakers, Dennis
Wind e.a.

14:45 uur
€ 6,50
blauwe zaal

15:30 uur
€ 27,00
rode zaal

jeugd

9+

vr

23

frankenstein

6+

20:15 uur
€ 24,50
vroegboekprijs € 22,50
rode zaal

za

22

14

the dutch
eagles

rob en emiel

rené groothof e.a.

wat nou cabaret?!

familie

cabaret

Dr. Frank wil de knapste dokter van
de wereld worden en het lukt hem
om een mens te maken. Zijn droom
wordt een nachtmerrie als Stein een
afstotelijk monster blijkt. Er begint een
bloedstollende, muzikale zoektocht naar
een goede afloop. Tekst naar Mary
Shelly, spel: René Groothof en Oscar
Siegelaar, muziek: The Hungry Gods.

19:00 uur
€ 17,50
vroegboekprijs € 12,50
kinderen tot 12 jaar € 12,50
rode zaal

Nadat zij met hun debuutshow ‘Goeie
Grutten’ voor uitverkochte zalen
speelden, komen Rob en Emiel terug.
Opnieuw maken zij een unieke mix van
cabaret, mentalisme en vlugge vingers,
maar er is vooral meer! Meer cabaret,
meer magie, meer mentalisme en meer
interactie, meer verwondering, meer
theater en meer feel-good momenten.
20:15 uur
€ 22,00
rode zaal

za

zo

24

adres
onbekend

hollandse kade

toneel

jeugd

huib rooymans en
hans van veggel

zo zit het!

De Joodse Amerikaan van Duitse
afkomst Max Eisenstein en zijn vriend
Martin Schulze hebben een kunstgalerij
in San Francisco. Martin keert terug
naar Duitsland. Hun briefwisseling
stopt abrupt wanneer Martin in de ban
van Hitler raakt. Naar het boek van
Katherine Kressmann. Bewerking: Dick
Top, regie: Peter Tuinman.

4+

Waar komt de lucht vandaan? Waar
was ik voor ik geboren werd? Met deze
voorstelling over het ontstaan van de
wereld sluit Hollandse Kade aan bij dat
prachtige, onbevangen vermogen van
kinderen om zich te verwonderen. Regie:
Pieter Tiddens, spel: Arjen Dijkstra, Job
Cornelissen en Marjolein Macrander.
20:30 uur
inleiding 19:30 uur

14:30 uur
workshop 15:45 uur

(gratis, wel reserveren)

(gratis, wel reserveren)

€ 18,50
blauwe zaal

€ 6,50
blauwe zaal

zo

ma

24

25

101 dalmatiërs

de liedjesbox

(try-out)

dirk scheele & de
liedjesband

familie | musical

familie

theun plantinga, kim
van zeben e.a.

8+

meervaart: oktober 2010
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Modeontwerpster Gruwella de Vil
maakt het liefst bontjassen van schattige
dalmatiërpuppies.
Alle
zwart/wit
gevlekte honden zijn in groot gevaar!
Pongo en Teefje gaan op zoek naar hun
kroost, met hulp van honden en katten
uit het hele land. Naar de roman van
Dodie Smith, bewerking: Han Römer,
regie: Leopold Witte.

16:00 uur
€ 18,50
kinderen tot 12 jaar € 14,50
rode zaal

2+

In ‘De Liedjesbox’ zingt Dirk Scheele
succesnummers van zijn gelijknamige cd,
zoals ‘Een Elastiekje’ en ‘De Fruitshake’.
De liedjes hebben een pakkend refrein
dat veelal na één keer luisteren wordt
meegezongen. De Volkskrant: “De
muziek van Dirk en de band is knap
geconstrueerd. Het is rock-‘n-roll voor
kleuters.”
14:30 uur
workshop 15:45 uur
(gratis wel reserveren)

€ 12,50
rode zaal

15
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meervaart: oktober 2010

26

29

moestuin

het lichaam
liegt nooit

danstheater aya

stijn van der loo

jeugd

muziektheater

2+

Stijn van der Loo kruipt in de huid
van componist Theofilius Smet. Hij is
niet vooruit te branden maar heeft de
opdracht gekregen tot het componeren
van een ‘stuk van grote schoonheid’.
Zijn directe omgeving verstoort zijn
concentratie, maar zijn eigen lichaam
is de grootste bron van rusteloosheid.
Regie: Shireen Strooker.

Twee danseressen (Anne-Beth Schuurmans en Gwen Langenberg). De één
plant een zaadje, de ander ontluikt en
begint aan de ontdekkingstocht van het
leven. ‘Moestuin’ gaat over groeien,
kruipen, zitten, vallen, opstaan en weer
vallen. Over het leven van een peuter
dus. De toeschouwertjes zitten met hun
voeten in de aarde.
14:30 uur
workshop 15:45 uur

20:30 uur
€ 12,50
vroegboekprijs € 8,50
blauwe zaal

(gratis, wel reserveren)

€ 6,50
blauwe zaal

zo

zo

31

31

zwanen-zang

karina holla e.a.
toneel

the spirit of
russia

russian national
dance theatre
show

In ‘Zwanen-zang’ tonen acteurs, dansers
en mimespelers met gedoseerde zelfspot
dat de geest geen gelijke tred houdt
met de aftakeling van het lichaam. De
geest wil van alles, maar het lichaam is
gevangen. Spel: Karina Holla, Elsje de
Wijn, dans: Pauline Daniëls, Andreas
Denk en Bambi Uden.
Een
spectaculaire
dansvoorstelling
waarbij de herkenbare Russische
muziek, de vele prachtige kostuums en
een groep van ruim 40 dansers een
spectaculaire dansshow brengen met
de Russische geschiedenis als thema
waarbij alle facetten van de Russische
dans, door de eeuwen heen, te zien
zijn. Artistieke leiding: Yuri Tsarenko.

16

14:30 uur
€ 14,50
vroegboekprijs € 10,00
blauwe zaal

20:15 uur
€ 34,50
rode zaal

do

do vr

max van den
burg

legally blonde
kim-lian van
der meij e.v.a.

kladderadatsch!
cabaret

musical

In zijn eerste avondvullende programma
nodigt Max je uit voor een dollemansrit
in zijn theatrale achtbaan, over de
heuvels van het welbehagen, om je
uiteindelijk weer veilig af te zetten bij
waar het allemaal begon. Zet je schrap,
want Max geeft je nieuwe positieve
energie! Zodat je er weer tegen kan, al
is het maar voor even…
De blonde Elle Woods leeft een zorgeloos
leven in het zonnige Beverly Hills totdat
haar vriendje haar dumpt omdat ze te
blond en dus dom is. Elle volgt hem
met haar chihuahua naar Harvard. De
universiteit wordt door haar optreden
‘blond’. Cast (26 personen) o.a. KimLian van der Meij, Madelon van der
Poel. Met live orkest.
20:15 uur

20:30 uur
€ 12,50
blauwe zaal

dansen met DJ na afloop

€ 44,00
rode zaal

vr
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nico dijkshoorn &
leon verdonschot

jeroen van
merwijk

literair

kleinkunst

ook voor vrouwen

le big bazar

Leon Verdonschot (o.a. VPRO-presentator)
en Nico Dijkshoorn (huisdichter ‘De
Wereld Draait Door’) zijn rasvertellers
met rock-‘n-rollbloed. In de rug gedekt
door The Hank Five & Denvis brengen
ze een avond vol rock-‘n-rollpoëzie.
Verhalen over Lou Reed, Jacques Herb
en de vergeten Nederlandse sensatie
Rotten Copscorps.
Jeroen
van
Merwijks
lange
cabaretcarrière leverde een schat aan
prachtliedjes op. Die staan centraal
in dit programma, waarvoor hij de
gelegenheidsformatie Le Big Bazar in
het leven riep met de virtuoze gitaristen
René van Barneveld en Wouter Planteijdt.
De muziek wordt afgewisseld met een
anekdote, column of gedicht.
20:30 uur
€ 19,50
blauwe zaal

20:30 uur
€ 20,50
blauwe zaal

17
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il trovatore

de hik van
rembrandt

staatsopera
tatarstan
opera

09

(première)

max verstappen

literaire
ontmoetingen

kees van kooten

jeugd

literair

6+

Het zigeunerkoor, het nonnenkoor en
de hartverscheurende aria’s van de
mezzosopraan Azuchena: het zijn
de ingrediënten die ‘Il Trovatore’ (De
troubadour) tot een van de populairste
opera’s van Verdi maken. Muzikale
leiding: Marco Boemi, regie: Bruno Berger
Gorski, vormgeving: Dirk Hofacker. Met
Nederlandse boventiteling.
14:30 uur
inleiding 13:30 uur
(gratis, wel reserveren)

€ 39,50
rode zaal

do

1655: De zelfingenomen magistraat Le
Coq zal het stadhuis openen met een
speciaal schilderij van Rembrandt van
Rijn. Maar Rembrandt heeft vreselijk
de hik. Er is slechts één geneesmiddel
tegen de hik en dat is …schrikken. Een
spannend en hilarisch poppenavontuur
door Max Verstappen (bekend van Otje,
Raaf etc.).

Kees van Kooten (1941) werd bekend
door het duo Koot en Bie in het satirische
VPRO-programma. In 1968 debuteerde
hij als schrijver met ‘Treitertrends’,
gevolgd door ‘Koot graaft zich autobio’,
‘Veertig’, ‘Annie’ e.v.a. Zijn meest
recente boek is ‘Tijdloos ouderwets’.
I.s.m.
de
Openbare
Bibliotheek
Amsterdam Nieuw West.

14:45 uur
€ 6,50
blauwe zaal

20:00 uur
€ 10,00
met OBA- Stadspas € 7,50
blauwe zaal

vr
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12

la tercera
llamada

nieuwe show

dans

show

maria juncal y
compania

18

di

Spanje’s
ultieme
flamencosensatie
is terug met een nieuwe show. Zij
is adembenemend mooi en zeer
charismatisch.
Zij
koppelt
haar
fabelachtige
danstechniek
aan
een tomeloze energie en krachtige
expressiviteit.
Moderne
flamenco,
originele en nieuwe muzikale composities
zorgen voor een zinderende avond met
diepgang.
20:15 uur
€ 26,00
vroegboekprijs € 18,50
rode zaal

soul & disco
brothers

De Soul & Disco Brothers komen terug
met een opzwepend theaterconcert. In
deze show worden ze weer begeleid
door een topband o.l.v. Iwan van
Hetten. Swingende soul en disco
van James Brown, Earth, Wind &
Fire, Michael Jackson, Marvin Gaye,
Prince, Stevie Wonder en vele anderen
komen voorbij in een tot in de puntjes
verzorgde show.

20:15 uur
dansen met DJ na afloop

€ 29,00
rode zaal

vr

za

13

de schrijver

13

ulrike quade

doris baaten e.a.

richard
groenendijk

toneel

toneel

cabaret

‘De Schrijver’ is gebaseerd op het leven
en werk van de Noorse schrijver Knut
Hamsun, de Nobelprijswinnaar die
werd beschuldigd van landverraad
tijdens WOII. Subtiel en verleidelijk
bevraagt een jonge vrouw d.m.v.
virtuoos poppenspel de kunstenaar in
verschillende fases van zijn leven. Tekst:
Ulrike Quade en Jo Strømgren.
20:30 uur
inleiding 19:30 uur

‘Bouquet Residence, the lady of the
house speaking’. Liefhebbers herkennen
direct Hyacinth Bucket, de hoofdrolspeelster in ‘Keeping Up Appearances’.
Hoewel ze met haar man in een simpele
wijk woont, wil ze overkomen als een
dame uit de betere kringen. Tekst: Allard
Blom, naar Roy Clarke, regie: Daniel
Cohen, spel: Doris Baaten e.a.
20:15 uur
inleiding 19:15 uur

‘Terug bij af’ voert u langs de
ijzersterke hoogtepunten uit tien jaar
Richard Groenendijk in het theater:
hilarische verhalen, snelle oneliners,
scherpe observaties, improvisatie en
hartverscheurende nummers komen
voorbij. Eén groot feest voor zijn trouwe
fans, een spoedcursus voor wie hem
nog niet kent.

€ 12,50
vroegboekprijs € 8,50
blauwe zaal

(gratis, wel reserveren)

(gratis, wel reserveren)

schone schijn

terug bij af

20:30 uur
€ 18,50
blauwe zaal

€ 27,50
rode zaal

zo
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oorsprong

kippenbeertje

dans

jeugd

internationaal
danstheater

De achtergronden (Sarajevo, Istanbul,
Shanghai etc.) en levensverhalen
van dansers en muzikanten van het
IDT vormden de inspiratiebron voor
‘Oorsprong’. In een sterk beeldende
voorstelling worden door middel van
dans, muziek, licht en geluid verbanden
tussen de verhalen van de dansers
gelegd. Regie: Xander Straat.

14:30 uur
inleiding 13:15 uur
(gratis, wel reserveren)

€ 24,50
rode zaal

tafel van vijf

5+

Hannie en Annie zijn twee kippen in een
kippenboerderij. Dan ontmoet Hannie
een nieuwe kip: Benny. Alles aan Benny
is anders. Lukt het de kippen en Benny om
elkaar te helpen met ontsnappen? Een
grappige en ontroerende voorstelling
over een verweesd ijsbeertje in een
legbatterij met blues-, country- en Inuït(eskimo)muziek.
14:45 uur
€ 6,50
blauwe zaal

19
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15

16

peuterfestival
ezel en beer,
maan e.a.

18

drum cat

(zuid korea)

all female
percussion

jeugd

hanane fadili
hanane show

show

cabaret

‘Drum Cat’ is een wervelende percussie
show van zeven beeldschone dames,
gestoeld op vijf thema’s: Sexy, Snelheid,
Grappig, Krachtig en Wild. Een
combinatie van traditioneel Koreaanse
slagwerk met het moderne geluid van
vandaag de dag. Van Rock tot Jazz tot
Techno, Latin en zelfs Klassiek; alles
komt voorbij.

Hanane treedt dit seizoen voor het
eerst in Nederland op. Ze is vooral
bekend van haar ‘Hanane Show’ op de
Marokkaanse televisie (vergelijkbaar met
‘Koefnoen’). Haar grote inspiratiebron
was haar vader, Aziz Fadili. Ze doet
verschillende typetjes en brengt een
mooie combinatie van cabaret en
muziek! Arabisch gesproken.

20:15 uur
€ 28,50
rode zaal

21:00 uur
€ 19,50
rode zaal

2+

programma o.v.b.
ezel en beer
mariska simon
maestro magnifico
de toren van geluid
maan
ageeth de haan
nianioushka
lota (be)
Kijk voor meer info half oktober
op www.meervaart.nl
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kopmannen

wereldband

20

do

20

steeds meer mensen
vieren hun
verjaardag niet

the beatles – here,
there & everywhere

theatergroep carver

the music, same spirit,
new generation

show

toneel

muziektheater

Als zich een nieuwe wereld voor je
opent, stap je dan over de drempel?
Ook als je niet weet wat je te wachten
staat? Wereldband vertelt in de
muziektheatershow ‘Kopmannen’ het
verhaal van een vreemdeling die in
een absurde wereld terechtkomt. De
mannen pakken uit met niet minder dan
99 instrumenten.

Over drank, verslaving, alcohol. Over tot
de bodem gaan, over hoe je verdwijnt als
je drinkt maar toch doorgaat, de vrolijke
kant van de roes, van de absurditeit,
tot in het extreme. Twee zussen, een
broer en een schoonzus, dat geeft altijd
drama en wrijving. Met Paul R. Kooij,
Raymonde de Kuijper, Joke Tjalsma en
Beppie Melissen.
20:30 uur
inleiding 19:30 uur

Geen band heeft zoveel invloed gehad
op de moderne popmuziek als The
Beatles. Aan de hand van het verhaal
van een oude rocker en zijn tienerdochter
gaan acht jonge acteurs, begeleid door
een vierkoppige topband, op zoek naar
hun kern. Tekst: Kees Prins, regie: Ruut
Weissman. Met o.a. Han Römer en
Carolien Spoor.

20:15 uur
€ 19,50
vroegboekprijs € 15,00
rode zaal

(gratis, wel reserveren)

€ 16,50
vroegboekprijs € 12,50
blauwe zaal

20:15 uur
€ 27,50
rode zaal
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23

leon van der
zanden

the best of
momix
momix

rumba
foundation tour

cabaret

show

muziek

‘Cola’ gaat over vrijheid. Over
emotioneel zijn als het niet kan,
pas liefde voelen als het uit is en de
verantwoordelijkheid nemen voor je
ouders. Leon zoekt in dit programma
naar datgene waar een vrij mens voor
moet blijven vechten. Puur, origineel en
expressief staat ‘Cola’ garant voor een
bruisende belevenis.

Momix is wereldwijd een begrip in de
danswereld en is eigenlijk met geen
ander gezelschap te vergelijken. Na
volle zalen met ‘Orbit’, ‘Passion’ en
‘Opus Cactus’ heeft Moses Pendleton
een programma samengesteld met louter
hoogtepunten uit deze voorstellingen en
uit de programma’s ‘Botanica’ en ‘Lunar
Sea’ (in zgn. ’black light’).

Gitarist Jesse Cook is een alleskunner
die zijn eigen spoor volgt. Zijn muziek
is geworteld in de flamenco. Maar
Cook mengt die onbekommerd met
lome Cubaanse rumba, uitstapjes naar
klassieke thema’s, flarden filmische
jazz en heel veel persoonlijke charme.
Vanavond de presentatie van zijn
nieuwe album ‘Rumba Foundation’.

20:30 uur
€ 15,50
blauwe zaal

20:15 uur
€ 34,50
rode zaal

20:30 uur
€ 19,50
vroegboekprijs € 17,50
blauwe zaal

cola

do

jesse cook

meervaart: november 2010

20

di

vr

25

26
woza

via katlehong

a tribute to cliff
& the shadows

(zuid-afrika)

jimmy jermain
& the rapiers

dans

show

In ‘Woza’ eren de artiesten uit
Katlehong, een van de arme, zwarte
buitenwijken van Johannesburg, de
gulle gaven van de natuur en tradities
van hun voorouders. Ook brengen
ze de agressieve Mogoba-dans die
door Via Katlehong zelf is ontwikkeld
én de pantsula. Een ander belangrijk
ingrediënt is de gumboot, vol geklap en
gestamp.

20:15 uur
€ 24,00
vroegboekprijs € 21,00
rode zaal

‘The Young Ones’, ‘Lucky Lips’: allemaal
hits van zo’n vijftig jaar geleden en
allemaal op naam van Cliff Richard &
The Shadows. Nu komt een tribute-band
naar Nederland die Sir Cliff al deed
verzuchten: “A bit too good”. Jimmy
Jermain & the Rapiers brengen alle hits
in een swingende show van twee uur.
Come On Pretty Babies, Move It!
20:15 uur
dansen met DJ na afloop

€ 29,00
rode zaal
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27

youssef el
mousaoui

sabrina starke

monkey business

from the root
to the soul

izaline calister

cabaret

muziek

wereldmuziek

Waar komen we vandaan? En zijn we
nu echt allemaal hetzelfde? Volgens
Youssef speelt de aap een belangrijke
rol in het ontstaan van de Marokkaan.
Zijn
grondige
wetenschappelijke
studie brengt niet alledaagse inzichten
over uiteenlopende zaken naar voren
zoals het feit dat Kuifje eigenlijk een
Marokkaan is.

In de voorstelling neemt de Surinaams/
Rotterdamse Sabrina Starke, gesteund
door haar eigen vaste band en een
aantal speciale gasten, het publiek mee
langs haar ‘Yellow Brick Road’ en vertolkt
ze naast haar invloeden uit de soul,
jazz, blues, folk en popmuziek uiteraard
ook haar meest recente songs.

De muziek van Izaline Calister weeft
traditionele muziek van haar geboorteeiland Curaçao, met jazz en AfroCaribische invloeden. Na 10 jaar
succesvol touren brengt ze composities
van Gershwin, Harry Belafonte, Miriam
Makeba
e.v.a. en van haar CD
‘Speransa’ (2009). Met: Ed Verhoeff:
gitaar, Roël Calister: drums e.a.

20:30 uur
€ 12,50
blauwe zaal

20:15 uur
€ 21,50
rode zaal

zo ma

10 jaar de
mooiste liedjes

20:30 uur
€ 19,50
vroegboekprijs € 15,00
blauwe zaal

zo
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that’s showbizz, baby!

chris
chameleon

mtv productie

theaterconcert

toneel

wereldmuziek

(première)

De ambitieuze agent Diane wil dat ‘haar’
televisie acteur Mitchell de overstap
maakt naar het witte doek. Ze hebben
een relatie maar Mitchell is homo en
Diane is lesbisch. Hoe ver ga je om je
ware aard te verbergen voor de roem?
Regie: Sarah Moeremans. Met: Jennifer
Hoffman, Egbert-Jan Weeber, Hylke van
Sprundel en Judith van den Berg.
Singer-songwriter en zanger Chris
Chameleon is een fenomeen in zijn
geboorteland Zuid-Afrika. Hij is zo
kleurrijk en veranderlijk als zijn naam
belooft en wordt geprezen om zijn
vernieuwingsdrang en creativiteit. Hij
speelt pop- en rocksongs in het ZuidAfrikaans en het Engels en heeft een
krachtige podiumuitstraling.

22

20:15 uur
€ 19,50
rode zaal

20:30 uur
€ 19,50
vroegboekprijs € 15,00
blauwe zaal
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01

twee benen
in de schoorsteenmantel
lis en imke

fernando
lameirinhas, paul
de munnik e.a.
brellando

sinterklaasvoorstelling

wereldmuziek
In
‘Brellando’
gaan
Fernando
Lameirinhas, Riet Muylaert (bekend als
singer-songwriter van de succesvolle
Vlaamse band JackoBond) en Paul
de Munnik samen de planken op,
met de muziek van Jacques Brel als
uitgangspunt. Geen typisch concert met
muziek van Brel, maar Brel als inspiratie
voor een geweldige muzikale avond.

4+

Sinterklaas is in het land. Eef en Sam
zijn er helemaal klaar voor. Dan
verschijnt Piet Zwartjes in het huis van
Eef en Sam. Het wachten op Sinterklaas
slaat om in vreemde situaties, jaloezie,
problemen en avontuur. Spel in deze
muzikale voorstelling: Dion Vincken,
Imke Donkers, Lis de Kort, regie: Reem
Wittenbols.
20:15 uur
€ 19,50
rode zaal

14:30 uur
€ 6,50
blauwe zaal
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04

deep river
quartet

diederik van
vleuten
daar werd wat
groots verricht

mijterse
pepernoten
sinterklaasfestijn
quk’s

muziek

cabaret

sinterklaasvoorstelling

clap yo’ hands!

meervaart: december 2010

01

2+

Het Deep River Quartet brengt in
dit programma unieke 4-stemmige
uitvoeringen van legendarische nummers
als ‘House of the rising sun’ of het door
Bob Dylan geschreven ‘Make you feel
my love’. In de jaren ’80 scoorde het
Deep River Quartet een grote hit met het
nummer ‘Swing is the thing’. U zit niet
stil, dus: Come on, Clap yo’ hands!

Vijftien jaar lang stond hij op de planken
naast Erik van Muiswinkel, nu staat hij
er alleen voor. In ‘Daar werd wat groots
verricht’ is hij uw vastberaden gids door
de krankzinnige geschiedenissen van
zijn voorouders. Hij ontsluit een uniek
familiearchief en geeft tegelijk een lesje
maatschappijleer dat u nog lang zal
heugen.

Tim en Kees Quk’s organiseren samen
met juf Lies een surpriseparty voor
Sinterklaas. Veel muzikale pepernoten
passeren de revue, de zaal zal zingen
en swingen op de Mijterse Sintrock.
Alles lijkt geregeld: muziek, dans, decor,
maar waar zijn de pepernoten? Met een
blaasband met 25 zwartepieten en als
hoofdgast Sinterklaas!

20:15 uur
€ 24,50
rode zaal

20:30 uur
€ 15,50
blauwe zaal

12:00 & 14:30 uur
€ 15,00
kinderen tot 12 jaar € 10,00
rode zaal
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onderhuids

le nozze di figaro

de fantasten

(première)
barokopera amsterdam

muziektheater

opera
De vele intriges, verkleedpartijen en
de frisse en vaak uitbundige muziek
maken Mozarts meesterwerk ‘Le nozze
di Figaro’ een komische opera bij
uitstek. Figaro vertelt retrospectief de
verwikkelingen op zijn bruiloftsdag.
Muzikale leiding: Frédérique Chauvet,
zang: Wendy Roobol, Caroline Cartens
e.a.

Vier vrouwen in de grote stad zijn op
zoek naar contact. Ze doen diverse
pogingen. Hoe ver gaan ze en tegen
welke prijs? ‘Onderhuids’ is een fysieke
muziektheater
voorstelling.
Spel/
dans/muziek: Marle Brouwer, Jorinde
Kuiper, Noemi Perez Espino e.a.
Composities: Bart Rijnink, regie: Titus
Tiel Groenestege.

14:30 uur
inleiding 13:30 uur

20:30 uur
€ 12,50
vroegboekprijs € 10,00
blauwe zaal

(gratis, wel reserveren)

€ 29,50
rode zaal

do

09

vr

10

nina de la
croix

joep
onderdelinden

cabaret

cabaret

alles kan kapot

nat

Nina de la Croix dendert als een olifant
in een porseleinkast door het leven.
Maar hoe breekbaar is zijzelf? Met haar
prachtige teksten, haar krachtige stem
en haar innemende uitstraling neemt ze
je mee in haar eigen wereld. De avond
staat garant voor een flinke dosis humor
en herkenning. Regie: Jeroen Woe.

24

20:30 uur
€ 14,50
vroegboekprijs € 10,00
blauwe zaal

Bij zijn vorige show ‘Worst’ was het
huilen van het lachen en ook in ‘Nat’
zult u het niet droog houden. Joep
Onderdelinden neemt u mee in zijn
wereld van muzikale vondsten, absurde
bewegingsacts, hilarische invallen en
poëtische overpeinzingen. Droger dan
in ‘Nat’ zal de humor niet worden.
Begeleiding: Margôt Ros en Wil van der
Meer.
20:15 uur
€ 19,50
rode zaal
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11
modem

dolf jansen

de voortzetting

oudejaars 2010

toneel

cabaret

De bitter getoonzette huiskamerkomedie
‘Modem’ gaat over moderne mensen die
een gevecht leveren met een schimmige
digitale wereld. Een viertal houdt elkaar
in ‘gijzeling’ met pseudo-informatie en
suggesties. Spel: Hein van der Heijden,
Oda Spelbos, Bram Coopmans, Heike
Wisse. Regie en tekst: Frans Strijards.

20:30 uur
inleiding 19:30 uur

In ‘Oudejaars 2010’ maakt Dolf Jansen
u binnen tachtig minuten alles duidelijk
over dit jaar: de mensen die er echt
toe deden, de gebeurtenissen die u
echt geraakt hebben en (natuurlijk) de
psyche van de vrouw. En dat zegt hij
met de kennis van nu! Een programma
vol intelligentie, associatief vermogen
en hier en daar een kwinkslag.

(gratis, wel reserveren)

20:15 uur
€ 20,50
rode zaal

€ 16,50
vroegboekprijs € 12,50
blauwe zaal

za
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alex roeka
& band

joy!
een kerstspecial

muziek

show

zachtaardig
vergooid

soweto spiritual
singers (zuid-afrika)

Met weldadige Afrikaanse gospels en
harmonieën en swingende Amerikaanse
spirituals maakten de Soweto Spiritual
Singers vorig jaar een verpletterende
indruk
tijdens
hun
Nederlandse
tournee. In ‘Joy!’ worden daarnaast ook
Afrikaanse kerstmelodieën opgenomen.
Kortom: een hartverwarmend Black
Christmas.
‘Zachtaardig vergooid’ is een verhaal
over vriendschap, liefde en onrust,
voortgestuwd door een aanstekelijke
levenslust. Dat alles op de rauwe,
soms ingetogen, dan weer uitgelaten
manier zoals we die van Roeka kennen.
Opvallend zijn het maatschappelijk
engagement en de steeds intenser
wordende stem van de herinnering.
20:30 uur
€ 16,50
vroegboekprijs € 10,00
blauwe zaal

20:15 uur
€ 29,50
vroegboekprijs € 24,00
rode zaal

25
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15

15

venus

roué, jandino,
murth & howard

danstheater aya

daar zal je ze hebben,
caribbean combo
cabaret

dans

12+

De klassieke Venus, creatieve vrouw
en
inspiratiebron
voor
dichters,
beeldhouwers
en
schilders.
De
Venussen van 2010 moeten aan het
werk, de wereld leiden. Weg van de
graaicultuur en ieder voor zich. ‘Venus’
is een dansvoorstelling met 7 dansers
over het matriarchaat vs patriarchaat.
Choreografie en regie: Wies Bloemen.

Ook zo’n behoefte aan tropische
sferen? Kom dan naar deze eenmalige
comedyshow van de vier topcomedians
Roué Verveer, Jandino Asporaat, Murth
Mossel en Howard Komproe met standup comedy, sketches, muziek en dans.
Onder begeleiding van de muziek van
DJ-Switch zorgt dit viertal voor een
comedy-avond om nooit te vergeten.
20:15 uur
€ 24,50
rode zaal

do

20:30 uur
€ 10,00
blauwe zaal

vr

16

17

let’s celebrate
jeans

omdat ik zoveel
van je hou

show

muziektheater

carry tefsen, henk
poort, bob fosko
e.a.

Precies een eeuw geleden stichtte Jan
Nooy zijn eerste volkstoneelgezelschap.
Nu een terugblik op hartverwarmende
hoogtepunten uit een eeuw uniek
Nederlands volkstoneel waarin heden
en verleden hand in hand gaan. ‘De
Jantjes’, ‘Bleke Bet,’ ‘Oranje Hein’,
‘Rooie Sien’, ‘De Jordaan’ e.v.a. komen
voorbij. Regie: Dick Hauser.
De 20ste Jeansshow met 8 jonge
toptalenten. Samen met de Jeansband
zorgen ze voor één groot feest in een
uitbundig lichtdecor en een weelde aan
originele kostuums. Uiteraard zullen de
nieuwe en verrassende elementen, waar
Jeans het patent op heeft, niet ontbreken.
Choreografie: Perry Dossett, muzikale
leiding: Bert Stoots.

26

20:15 uur
€ 26,50
rode zaal

20:15 uur
€ 29,50
rode zaal

vr

za zo
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soundos
& ygor

dolfje
weerwolfje

cabaret

familie

aangenaam
& giraffe

theater terra

5+

Dolfje Spaan is een gewone jongen,
met (bijna) gewone ouders. Hij is
bevriend met Noura, het leukste meisje
ter wereld. Wat minder gewoon is:
bij volle maan verandert Dolfje in
een weerwolf. Familiemusical naar
het boek ‘Boze Drieling’ (Paul van
Loon). Script en liedteksten: Dick Feld,
spel: Ara Haliçi, Mareille Labohm e.a.

Soundos (bekend van ‘Meiden van
Haram’) laat in haar programma
‘Aangenaam’ haar wereld zien. De
wereld die haar knuffelt en keihard op
haar bek slaat. Na de pauze: Ygor, de
laatste der Belgen reist ontredderd en
ontheemd de wereld rond. In ‘Giraffe’
is hij op zoek naar een nieuw thuis, een
nieuw leven en een nieuwe liefde.
20:30 uur
€ 14,50
vroegboekprijs € 10,00
blauwe zaal

zo

za 19:00 uur (première)
zo 14:30 uur
€ 16,50
rode zaal
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waakhondje

seth gaaikema

toneelmakerij

het mooiste
komt nog

jeugd

cabaret

(dernière)

10+

Seth viert zijn vijftigjarig theaterjubileum
met een nieuwe onemanshow. Het
lachen om de maatschappij en om jezelf
wordt met de jaren steeds uitbundiger.
Niet het aftellen is begonnen, maar het
optellen van die heerlijke mogelijkheden,
die je als rebel van 71 hebt! Met de
jaren groeit de vrijheid. Vleugel: Menno
Theunissen.

Twee zusjes doen boodschappen, koken,
poetsen en betalen de rekeningen. Ze
voeden zichzelf op want hun moeder
ligt in bed sinds papa verongelukte. Het
lukt niet om haar uit bed te krijgen. Tot er
iemand op bezoek komt… een jongen
die alles weer goed wil maken. Spel:
Heidi Aerts, Jan-Paul Buijs, Lottie de
Bruin en Eva Marie de Waal.
14:45 uur
€ 6,50
blauwe zaal

20:30 uur
€ 20,00
blauwe zaal
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07 08

lichtjes in je ogen
(de woonboot)
mussen & zwanen

guido weijers

toneel

cabaret

axestos

Drie succesvolle programma’s en vier
Oudejaarsconferences met miljoenen
kijkers op TV waarin Guido altijd dwars
door het geluid gaat en ultragrappig
is. De nieuwe show van de loensende
cabaretsensatie is scherp, interactief,
actueel en hilarisch… maar niet
onschuldig! Niet geschikt voor mensen
onder de 16. Keihard rauw!
De komedie ‘De Woonboot’ is een
muzikaal feest, vol oer-Hollands repertoire
van Corrie Konings tot Marianne Weber
en weer terug. De liedjes ondersteunen het
hilarische verhaal van de man die genoeg
heeft van de geëmancipeerde westerse
vrouw en in Thailand iemand gaat
halen die nog ouderwets lief voor hem
wil zijn. Met Ellen Pieters, Han Oldigs
e.v.a. Regie: Haye van der Heyden.

20:15 uur
€ 27,00
max. 4 kaarten per persoon
rode zaal

20:15 uur
€ 22,50
rode zaal

vr

za

07

08

paulien
cornelisse

charlie dée

hallo aarde

tribute to joni
mitchell

(try-out)

28

zo

09
het zwanenmeer

ballet van staatsopera tatarstan

cabaret

muziek

dans

In haar nieuwe voorstelling zal Paulien
Cornelisse zich met haar specialiteit
bezighouden: het observeren en
analyseren van het vaak opmerkelijke
gedrag en taalgebruik van de mens en
van zichzelf. Kortom: in ‘Hallo Aarde’
wordt onmisbare informatie verstrekt
waar u de rest van uw leven iets aan
kunt hebben.

Als 17-jarige herkent Charlie Dée de
melancholie en de eenzaamheid in
de stem van Joni Mitchell. En ze gaat
zelf schrijven, de songwriter Charlie
Dée is geboren. Omdat Joni Mitchell
65 is geworden werd het tijd voor een
eerbetoon. Zang: Charlie Dée, band:
Martijn van Agt, Chris Grem, Joeri Rook
en Johan Hendrikse.

De jonge prins Siegfried richt tijdens
een nachtelijke jachtpartij zijn pijlen
op een zwaan, die verandert in
een beeldschone jonkvrouw. Met
adembenemende decors en kostuums
en internationaal bekroonde dansers en
musici verrast de beroemde balletgroep
van de Staatopera van Tatarstan keer op
keer het publiek. Met orkest.

20:30 uur
€ 16,50
blauwe zaal

20:30 uur
€ 16,50
vroegboekprijs € 12,50
blauwe zaal

14:30 uur
€ 29,50
rode zaal

zo

vr

14

op weg naar
compostella

maarten van
roozendaal

klaasje postma &
hans man in ‘t veld

zonder vrienden

toneel

muziek

De vakanties van Gijs (63 en met
vervroegd pensioen) en Suze (59)
lagen vroeger vast maar nu bepalen de
kinderen en kleinkinderen hun agenda.
Suze wil dat Gijs een tocht gaat maken
naar Compostella om over alles na te
denken. Deze reis wordt een katalysator
van hun onvermogen om hun ‘tocht’ te
volbrengen. Regie: Jan van Galen.

14:45 uur
inleiding 13:45 uur

In ‘Zonder vrienden’ gaat de muzikant
terug naar de basis: een man, een
piano, een stem. Eenvoudig van opzet,
overdonderend in uitvoering. Hij speelt
een staalkaart van het werk waarmee
hij de afgelopen zeventien jaar het
theaterlandschap onveilig maakte én
licht een tipje van de sluier op van zijn
nieuwe repertoire.
20:30 uur
€ 19,50
blauwe zaal

(gratis, wel reserveren)

€ 14,50
blauwe zaal

za
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kunstbende

otje

amsterdamse
voorronde

festival

de muzikale
familievoorstelling
5+

familie
Ze is vindingrijk en een tikkie eigenwijs.
Otje, het grappige meisje uit het
bekroonde boek van Annie M.G.
Schmidt, is nu te zien in een muzikale
familievoorstelling. Rik Hoogendoorn
zet, te midden van een jonge cast, een
opvliegende kok Tos neer. Regie: Gijs
de Lange, liedteksten: Niek Barendsen,
muziek: Rutger de Bekker.

De 21e editie de Amsterdamse
voorronde van van Kunstbende, de
landelijke wedstrijd in Kunst voor
creatieve jongeren tussen de 13 en
19 jaar oud. Je kunt meedoen in de
categorieën dans, muziek, taal, expo,
DJ, fashion, film, theater & performance.
Kijk op www.kunstbende.nl voor alle
informatie.

hele dag
rode zaal

14:00 & 16:00 uur
€ 16,50
kinderen tot 12 jaar € 14,50
rode zaal
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21

exit

daniel renner
round corner
dance company

sherlock holmes
en de hond van
de baskervilles

het thriller theater

dans

toneel

‘Exit’ gaat over de snelheid, de
vluchtigheid en het verlangen naar een
simpeler en minder opgejaagde manier
van leven. Maar ‘Exit’ laat ook zien dat
door samenwerking iets nieuws kan
ontstaan. Daniel Renner ontwikkelde een
eigen techniek ‘Roundcorner’ met als
ingrediënten urban dance en moderne
dans. Met 6 dansers.
De hulp van Sherlock Holmes en zijn
trouwe assistent Dokter Watson wordt
ingeroepen vanwege een eeuwenoude
legende over een monsterachtige hond.
Lukt het Holmes en Watson (in het
hedendaagse Engeland) het geheim van
de hond te ontrafelen? Met o.a.: Genio
de Groot, Ad van Kempen en Johnny
Kraaijkamp jr. Regie: Bruun Kuijt.
20:15 uur
€ 22,50
rode zaal

16:15 uur
€ 11,00
blauwe zaal

vr

21
schudden

za

22
mrs. einstein

noorderzon

‘t zal je kind maar
wezen

cabaret

cabaret
De dames mogen weer eens lekker hun
hart luchten. Over wie? Over de mannen
natuurlijk. En wat is er nu lekkerder
dan een avondje schaamteloos en
ongenuanceerd uit volle borst meezingen
met de beste Nederlandse liedjes over
de eindeloze reeks tekortkomingen
van de man. Met: Saskia van Zutphen,
Paulette Willemse e.a.

De wereld is onvolmaakt en dat doet
pijn. Vluchten kan weer, wij weten hoe
en waar naar toe. Wij wijzen u de
weg. ‘Noorderzon’ is een tragikomisch
programma vol herenigingen en
verbrekingen, vol afscheidsrituelen en
open armen die ontvangen. Tekst en
spel: Noël van Santen en Emiel de Jong,
regie: Titus Tiel Groenestege.

30

20:30 uur
€ 18,50
blauwe zaal

20:15 uur
€ 21,50
rode zaal

za
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23

hormonologen
yvonne van den
hurk e.a.

fabian of het land
dat niet bestond
kwatta

toneel

jeugd

Yvonne van den Hurk gaat in gesprek met
gynaecologen, overgangsconsulenten,
vrouwen voor, na en in de overgang,
dikke, dunne, van alle nationaliteiten,
geletterde, ongeschoolde, lesbische,
vrolijke, depressieve ... kortom aan alles
wat er aan vrouwen rondloopt. Met:
Yvonne van den Hurk, Mylou Frencken
en Ineke Veenhoven.

20:30 uur
inleiding 19:30 uur

6+

Als het even kan neemt Fabian de benen,
naar het Land dat niet bestond. Zijn
ouders en zijn buurmeisje Esmee geloven
niets van zijn fantasieën. Maar op een
dag is Fabian weg. Echt weg. Ze gaan
hem zoeken. “Verbeeldingsvolle Fabian
ontroert”, schreef NRC Handelsblad
in 2007. Spel: Agnes Bergmeijer, Gijs
Nollen, Evert van der Meulen e.a.
14:30 uur
€ 6,50
blauwe zaal

(gratis, wel reserveren)

€ 19,50
blauwe zaal

do
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eric koller

expats

bull!

het toneel speelt

cabaret

toneel
In een luxe,
modern appartement
in Beijing, brengen vijf succesvolle
Nederlanders en een Amerikaan die
Chinees gestudeerd heeft samen de
avond door. Opeens staat er een wiegje
op de veranda met een pasgeboren
Chinees babymeisje. Tekst: Peter van de
Witte. Regie: Mark Rietman. Met: Daan
Schuurmans, Lies Visschedijk e.a.

‘Bull!’ betekent nonsens, nonsens
betekent onzin, onzin is zinloos en
zonder zinnen is alles taalloos. En dan
zijn we bij Eric Koller weer helemaal
rond. Veel woorden voor een zwijgzaam
fenomeen. Koller heeft een speelstijl
ontwikkeld die niet in ons woordenboek
voorkomt. Daarom; ‘Bull!’. Spelcoach:
Peter de Jong.

20:15 uur
inleiding 19:15 uur
(gratis, wel reserveren)

20:15 uur
€ 19,50
rode zaal

€ 27,50
vroegboekprijs € 24,00
rode zaal
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29

sensuàl

brazilian jazz
‘n grooves

sara kroos
boheems

(2e seizoen)

jazz

cabaret

Sensuàl heeft haar sporen binnen de
Nederlandse jazz dik verdiend. Zo won
de band in 2008 een Edison voor haar
tweede album ‘Salve’. Een avond vol
saudade, opzwepende energie, een
sferisch decor en speelplezier. Sensuàl
is: Eva Kieboom- zang, Emiel van
Rijthoven – Rhodes & piano, Rik Kraak
– basgitaar en Tim Dudek – drums.
Sara heeft wel even genoeg getrapt
en afgerekend, ruim baan nu voor
schoonheid en speelsheid. Het blijft
een Kroos, dus het gevaar en de
uitdaging blijven altijd aanwezig. Sara
wil ontregelen en open en vrij zijn.
‘Boheems’ is zonder schaamte; een feest
van liefde, waarheid, seks en vrolijkheid,
een feest zoals een goed feest hoort te
zijn.
20:15 uur
€ 22,50
rode zaal

20:30 uur
€ 16,50
blauwe zaal

za
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alkemade &
bloemen

der
zigeunerbaron

cabaret

opera

je moet niet alles
geloven wat gemma zegt

nationale opera van
timisoara

‘Der Zigeunerbaron’ van Johan Strauss
jr. gaat over het huwelijk van twee
mannen, opgeklommen in het leger, met
twee vrouwen die allebei vinden dat zij
alleen met edellieden kunnen trouwen.
Na allerlei onverkwikkelijke avonturen
staat niets hun dubbel en legaal huwelijk
meer in de weg. In het Duits gezongen
met Nederlandse boventiteling.
In ‘Je moet niet alles geloven wat Gemma
zegt’ bundelen Leo Alkemade en Roel
Bloemen hun grootste krachten: fysiek
spel, absurde dialogen, ontroering en
onnavolgbare logica. Dit alles resulteert
in hilarische scènes. Als je precies wilt
weten waar het progamma over gaat,
vraag het Gemma, maar geloof haar
niet!

32

20:30 uur
€ 14,50
blauwe zaal

14:30 uur
inleiding 13:30 uur
(gratis, wel reserveren)

€ 39,50
rode zaal
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danny malando
& het malando
orkest
grand café boedapest

05

michiel
borstlap

sprookjesboom
de musical

jazz

familie

solo 2010

wereldmuziek

efteling
theaterproducties

3+

Boedapest, bruisende stad aan de
Donau. Boedapest, muzikale hoofdstad
van Europa. Na zijn studie aan het
conservatorium in Hilversum vertrok Danny
Malando naar Boedapest om daar verder
te studeren. ‘Grand Café Boedapest’
is een muzikale samensmelting van 70
jaar Malando klassiekers met traditionele
Hongaarse muziek.
20:15 uur
€ 27,50
rode zaal

Gouden Kalf- en Edisonwinnaar Michiel
Borstlap wordt internationaal gerekend
tot de grootste pianotalenten. Dit seizoen
is hij eindelijk weer solo in het theater te
bewonderen met een aangename mix
van jazz en klassiek. Of zoals Borstlap
het zelf zegt: “Laat de vingers spelen,
wat je hart ingeeft.”
21:00 uur
€ 19,00
vroegboekprijs € 16,00
blauwe zaal

za

We leven hier in het Sprookjesbos
meestal lang en gelukkig, maar er was
eens een dag dat dat anders was… Een
vrolijke, interactieve familiemusical met
al jouw favoriete sprookjesbosbewoners:
Draak, Wolf, Roodkapje, Heks, Ezel,
Fakir, kabouter Ko, Langnek etc.
etc. en houthakker Willem die de
Sprookjesboom om wil hakken!
14:00 & 16:00 uur
€ 17,50
rode zaal

meervaart: februari 2011
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dick & debbie

rampen tampen –
voor de vrolijke
nood
cabaret

quinteto tango
extremo
viva la vida!
wereldmuziek

Dick van den Toorn en Debbie Korper
vragen zich af of er tussen honger,
tsunami en landmijnen niks meer te
lachen valt. Natuurlijk wel: Fred en
Ria wijzen ons de weg, ondanks hun
getroebleerd huwelijksverleden. Met
hun schat aan podiumervaring staan
deze schlagerzangers pur sang garant
voor een vloedgolf aan amusement.
Bij Quinteto Tango Extremo beleeft u de
tango op zeer verrassende wijze. Want
hoe vaak hoort u in één programma de
muziek van grote tangocomponisten
naast bijvoorbeeld ‘Het Dorp’ van Wim
Sonneveld? In ‘Viva la vida’ brengt
de groep een ode aan de liefde, een
lofdicht op het leven, zowel de zonzijde
als de schaduwkant.
20:30 uur
€ 15,50
blauwe zaal

14:30 uur
€ 18,50
vroegboekprijs € 15,00
blauwe zaal
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rosenberg trio
back to spain
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08

10

land op drift

vertellingen over
een veranderend
nederland

angela
groothuizen
& band
label

wereldmuziek

literair

muziek

In ‘Back to Spain’ brengt het trio,
samen met de jazzfluitiste Ellen Helmus
en bandoneonist Christiaan van
Hemert, een ode aan de bakermat
van de gitaarmuziek: Spanje. Gasten
zijn verder Jan Kuiper, Peter Kalb en
flamencodanseres Sylvia Cabeza. Ze
staan garant voor een warmbloedige,
zuidelijke mix van gipsy, jazz, tango en
flamenco.

Drie successchrijvers (Judith Koelemeijer:
‘Het zwijgen van Maria Zachea’, Jan
Brokken; ‘Mijn kleine waanzin’, Frank
Westerman:
‘De
graanrepubliek’)
maken een reis in taal door een land
dat de afgelopen decennia in een
stroomversnelling is geraakt. I.s.m
Openbare
Bibliotheek
Amsterdam
Nieuw West.

Met ‘Klein’ maakte zij een mooie
en intieme theatershow. ‘Label’ is
het logische vervolg, met prachtige
Nederlandstalige liedjes uit Angela’s
repertoire en nieuw werk van onder
meer Rob Chrispijn, Jan Boerstoel,
Johan Hoogeboom en La Groothuizen
zelf. Begeleiding: Jeroen Molenaar, Rob
Hendriks, Coen Molenaar e.a.

20:00 uur
€ 10,00
met OBA- Stadspas € 7,50
blauwe zaal

20:30 uur
€ 21,50
vroegboekprijs € 18,50
blauwe zaal

20:15 uur
€ 25,00
rode zaal
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sven ratzke
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debut

mylou
frencken

unieke zaken

cabaret

cabaret

jeugd

uit bed

op stapel

6+

Glamourcabaretier
Sven
Ratzke
fascineert al jaren met shows, waarin
hij chansons vervlecht met revue en
performance. In de personality-show
‘dEBUT’ bestiert hij, begeleid door
twee jazzvirtuozen, het theater als
ware het een rokerige nachtclub, in
de schemerzone tussen Amsterdam en
Berlijn, tussen champagne en ‘wurst’.

34

20:30 uur
€ 19,50
vroegboekprijs € 16,50
blauwe zaal

Mylou Frencken speelt piano, zingt en
vertelt. In haar vorige programma liet ze
horen dat ze op indringende wijze kan
zingen over zaken als verlies, afscheid
en verdriet. In ‘Uit bed’ werd het tijd voor
vrolijker zaken. En nieuwe ontmoetingen:
onverwachte, verfrissende, maar ook
alledaagse en vervelende.

Meneer en mevrouw Schoonoord
lijden aan een ernstige vorm van
verzamelwoede. Ze hebben zó veel
spullen dat ze het huis niet meer uit
kunnen. Hoogste tijd om orde op zaken
te stellen! ‘Op stapel’ is een voorstelling
met weinig woorden, maar vol visuele
grappen en cartooneske ontsporingen.
Regie: Servaes Nelissen, spel: Peter
Bolten en Mirjam Morsch.

20:30 uur
€ 18,50
blauwe zaal

14:30 uur
€ 6,50
blauwe zaal
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18

kees torn

lebbis

loze kreten

branding
(pimped)

cabaret

cabaret
Met zijn zevende solo ‘Branding’ gaat
Lebbis opnieuw de wereld een stukje
beter maken. En hij begint bij zichzelf.
Hij geeft op stormkracht meningen, buitelt
over zichzelf heen, spreekt zichzelf
tegen, brengt verwarring en is bovenal
ontzettend grappig met zijn spervuur
aan kwinkslagen, vaak geworteld in de
actualiteit.

Bij Torn weet u inmiddels wel wat u
kunt verwachten. Minstens twintig
hoogwaardige liedjes die technisch
onberispelijk in elkaar zitten en
waarin de persoonlijke inbreng niet
wordt geschuwd. Met het aangeboren
gevoel voor taal en relativering worden
lettergrepen gecombineerd en knipogen
gegeven. Regie: Onno Innemee.
20:15 uur
€ 20,50
rode zaal

20:30 uur
€ 15,50
blauwe zaal
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sam pari

country roots

slagerij van
kampen

muziek

percussie

muchomenos

In ‘Country Roots’ gaat vocaliste Sam
Pari samen met haar muzikanten op
zoek naar de ‘roots’ van de country
en de bluegrass. Een wervelende
show met een traditioneel bluegrassinstrumentarium en bondige gesproken
uitleg over de ongelooflijke variëteit
en het uitgebreide repertoire van deze
Amerikaanse volksmuziek.
Slagerij van Kampen beschikt in deze
nieuwe show als eerste slagwerkensemble
ter wereld over instrumenten die
oplichten wanneer ze worden bespeeld.
Dit zorgt voor een prachtige lichtshow.
Het overdonderende slagwerk is als
vanouds contrastrijk, overdadig en
subtiel, groot en klein, hard en zacht,
agressief en liefdevol.
20:30 uur
€ 14,50
blauwe zaal

20:15 uur
€ 25,50
rode zaal
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20

vrouw holland

lenny kuhr

vrijheid van de
slechte smaak

troubadours van
alle tijden

cabaret

muziek
De tijdloze stem van Lenny Kuhr is
het verbindend element tussen de
troubadours uit de elfde eeuw en die van
nu, van Henry Purcell tot Jules de Corte.
In het Nederlands, wel te verstaan...
Zang: Lenny Kuhr, viola da Gamba:
Ralph Rousseau, piano: Frans de Berg,
regie: Annemoon Langenhof.

Aan de vooravond van het songfestival
komt Vrouw Holland bijeen. Ze maken
dankbaar gebruik van Oost-Europese
charmes, veel make-up en valse kitsch.
Het wordt een verwachtingsvolle avond
met chips op schoot, vol energieke
humor en muziek uit alle deelnemende
landen. Met: Gabriëlle Glasbeek,
Marieke Klooster, Karin Noeken en
Reinout Douma (piano).
20:30 uur
€ 18,50
blauwe zaal

14:30 uur
€ 19,50
blauwe zaal

zo

20
fnaire &
salah edin

22
tafelen

marokkaanse rap

slagwerkgroep
den haag

muziek

jeugd

Tijdens dit concert treden twee rapacts
op met Marokkaanse roots. De drie
rappers van de groep Fnaire uit
Marrakech brengen maatschappelijk
betrokken teksten. De internationaal
bekende
Marokkaans-Nederlandse
rapper Salah Edin begon in het Engels
maar is inmiddels overgestapt naar
Nederlandstalige en Arabische rap.

36

di

20:15 uur
€ 18,50
vroegboekprijs € 12,50
rode zaal

6+

Zacht geroffel, vingergetik dat overgaat
in het ritme van de regen. Druppels
kletteren op tafel, als vlakke handen,
armen en benen hun werk doen.
Slagwerkgroep Den Haag heeft niet
meer nodig dan een grote tafel voor
een kindervoorstelling boordevol ritme.
Muziek: Philip Glass, Steve Reich e.a.,
animatie: David Middendorp.
14:30 uur
workshop 15:45 uur
(gratis, wel reserveren)

€ 6,50
blauwe zaal

wo

wo

23

santa sangre
en het zwaard
van damocles

zadelpijn en
ander damesleed

plan d

renée soutendijk,
debby petter e.a.

jeugd

toneel
Zes eigenzinnige vriendinnen van
rond de vijftig die elkaar al vanaf
hun studietijd kennen, gaan op hun
jaarlijkse fietsvakantie in Frankrijk. Daar
wordt hun vriendschapsband zwaar op
de proef gesteld. Regie: Bruun Kuijt. Met
verder: Wimie Wilhelm, Margo Dames,
Esther Roord, Lieneke le Roux en 1
muzikant.

6+

Een koorddanseres met hoogtevrees,
de sterkste man van de wereld met
gewichten van piepschuim en een man
in een vogelpak die een stunt doet in een
bak met water. Choreograaf Andreas
Denk en regisseur Dirk Groeneveld
gunnen hun jonge publiek in ‘Santa
Sangre’ een blik op de achterkant van
het circusbestaan.
14:30 uur
workshop 15:45 uur

20:15 uur
inleiding 19:15 uur

(gratis, wel reserveren)

(gratis, wel reserveren)

€ 6,50
blauwe zaal

€ 25,50
rode zaal

do
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24

gare du nord
love for lunch

johan
goossens

muziek

cabaret

maandag

Na ‘Sex ‘n’ Jazz’ kwam ‘Love for Lunch’
ofwel ‘Part two of a love trilogy’. De
sensuele songs van Doc en Inca en de
zang en sexy verschijning van de halfItaliaanse diva Dorona Alberti zullen
opnieuw de harten van het Nederlandse
publiek veroveren.

Innemend en snoeihard. Poëtisch en
grof. Geëngageerd en wereldvreemd.
Het is niet makkelijk om een programma
van Johan Goossens te omschrijven.
Geen sprookjes voor het slapengaan,
maar de keiharde realiteit. Het is wat
het is, of niet soms? Hij won als eerste
alle prijzen op het Groningse Cabaret
Festival.
20:15 uur
€ 25,00
rode zaal

20:30 uur
€ 14,50
blauwe zaal
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irena filippova

26

russin zoekt
man!?

fouradi

de muzikale reis

alderliefste

cabaret

muziek

muziek

Tien jaar geleden arriveerde Filippova
na een busreis van veertig uur in
Nederland, met slechts een accordeon
op haar rug. Heel nieuwsgierig begint
ze aan haar avontuur. Nu maakt ze een
vergelijking tussen de Nederlandse en
de Russische man. Gitaar & regie: Hans
Visser, cajon & percussie: Arthur Bont.

Dance, pop, rap, zang en vooral feest
zijn de ingrediënten van het duo Fouradi,
de twee broers Mohammed en Brahim
Fouradi. Ze nemen het publiek mee op
een bijzondere muzikale reis samen met
een DJ en muzikanten. Fouradi is bekend
van hits als ‘1 Ding’ en ‘Flipmuziek’. In
het voorjaar van 2010 verschijnt de
nieuwe single ‘Ping’.

Na de succesvolle tournee van ‘De
Franse Slag’ komt Alderliefste met
een nieuw gevarieerd en swingend
theaterprogramma
‘Trois’.
Vol
‘Powerchansons’, een Frans-Nederlandse
mix van hits en eigen werk. Een ode aan
Shaffy zal natuurlijk ook niet ontbreken.
Met: Robert Kramers, Gerard Alderliefste
en Luc de Bruin.

20:30 uur
€ 16,50
vroegboekprijs € 12,50
blauwe zaal

20:15 uur
€ 18,50
vroegboekprijs € 12,50
rode zaal

20:30 uur
€ 16,50
blauwe zaal

zo

zo
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27

kikker classic

paul berner band
& hans dagelet
big sky country
& dust radio

familie

jazzimpuls

theater terra

4+

trois

De familiemusical ‘Kikker’ (naar Max
Velthuijs) vertelt het verhaal van kleine
Max die moet verhuizen, maar het eng
vindt om naar een vreemde plek te gaan.
Weten zijn vriendjes Eend, Varkentje,
Haas en Rat hem van deze angst af
te helpen? Met o.a. Dick Feld, Theo
Terra, Babbe Groenhagen, muziek:
Nick Bult, poppen: Karen Beens.
Voor de pauze een verkenning van de
raakvlakken tussen country, folk, rock en
jazz met de Paul Berner Band en Michael
Moore (winnaar Boy Edgar Prijs). Na
de pauze voegt de veelzijdige Hans
Dagelet zich bij dit illustere gezelschap.
‘Dust Radio’ gaat over de hoogtijdagen
van de radio met anekdotes, gedichten
en muziek.
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14:00 & 16:00 uur (première)
€ 16,50
kinderen tot 12 jaar € 12,50
rode zaal

20:30 uur
€ 16,50
blauwe zaal
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03

ruth jacott

simply the best

03

ik zou je het liefste
in een doosje willen
doen
het mooiste van
annie m.g. schmidt

yora rienstra
e.a.
cabarestafette
25 jaar

muziek

musical

Ruth Jacott brengt een hommage aan
de zwarte parels van de soul muziek:
Billy Holiday, Tina Turner, Diana Ross,
Aretha Franklin, Mahalia Jackson e.a.
Ook vertelt ze haar eigen verhaal,
opgetekend door Frank Houtappels.
Ze wordt begeleid door een live-orkest,
dansers en backing vocals. Regie:
Martin Michel.

‘Ik zou je het liefste in een doosje willen
doen’, ‘Vluchten kan niet meer’, ‘In
een rijtuigie’… De lijst met liedjes van
de hand van Annie M.G. Schmidt is
eindeloos. Met: Frans Mulder (Purper),
Sandra Reemer, Daphne Flint (Piaf), Ron
Link (Tarzan) en Esmée van Kampen
(Hairspray). Combo o.l.v. Marco Braam,
regie: Eddy Habbema.

Het
nieuwe
cabarettalent
van
Nederland. Drie jonge talenten op één
avond. Theatermakers die een deel
uit hun programma aan u etaleren. In
het verleden waren dat o.a. Brigitte
Kaandorp, Hans Teeuwen en Theo
Maassen.
De
presentatie
wordt
afwisselend gedaan door: Jan J. Pieterse,
Monique Brouwer, Jacques Lucassen of
Soundos.

20:15 uur
€ 36,50
rode zaal

20:15 uur
€ 27,50
rode zaal

20:30 uur
€ 16,00
blauwe zaal

za zo
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04

bart lust &
paul van kessel

high energy modal
jazz
& the cool cole
jazzimpuls

cabaret
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05

moord in de
kerststal

ter bescherming
van de jeugd

(dernière)

california

toneel | familie

cabaret

ro theater
8+

Een van de jazzvernieuwers van nu
is het Bart Lust Quintet met hun High
Energy Modal Jazz. De ingrediënten:
de kracht en de warme klanken van de
combinatie trombone-tenorsax plus een
ritmesectie die swingt, stuwt en spettert.
Na de pauze laat het Bart Lust Quintet
met zanger Paul van Kessel de magie
van Nat ‘King’ Cole horen.

Arjan Ederveen is de schrijver van een
nieuw kerstverhaal voor het Ro Theater
en speelt één van de hoofdrollen!
Het verhaal is een knipoog naar de
speurneusverhalen van Agatha Christie
en wordt een feest van jewelste in de stijl
van ‘Lang en gelukkig’ en ‘Snorro, de
gemaskerde held’ waar het Ro Theater
patent op lijkt te hebben.

Tim Goditiabois en Dries Heyneman
(winnaars
Leids
Cabaretfestival
2008) maken in ‘California’ op hun
typerende, eigenzinnige manier meer
dan ooit gebruik van hun achtergrond
als psychologen. Zo kom je te weten
dat er in het leven maar drie soorten
mensen bestaan: neuroten, psychoten
en perverten. Tot welk type behoor jij?

20:30 uur
€ 16,50
blauwe zaal

za 19:00 uur, zo 14:30 uur
€ 21,50
kinderen tot 12 jaar € 17,50
rode zaal

20:30 uur
€ 14,50
blauwe zaal
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11

het boek van
alle dingen

toon,
de musical

theater gnaffel

alex klaasen,
wieneke remmers
e.a.

jeugd

musical

7+

In april 2010 is het tien jaar geleden dat
Toon Hermans overleed, maar zijn werk
leeft meer dan ooit tevoren in liedjes als
‘Een ballonnetje’ en ‘24 rozen’. Alex
Klaasen speelt Toon, Wieneke Remmers
speelt Rietje. Het wordt een voorstelling
met een lach en een traan. Verder o.a.
Jan Elbertse, Eva Poppink en een live
combo.

De voorstellingen van Theater Gnaffel
zitten vol humoristisch (poppen)spel
en kleurrijke beelden die de fantasie
prikkelen. In ‘Het boek van alle dingen’
probeert Thomas zijn weg te vinden
in een streng gelovig gezin. Het lukt
hem met behulp van zijn buurvrouw en
door vast te houden aan die ene wens:
gelukkig worden!
14:45 uur
€ 6,50
blauwe zaal

20:15 uur
€ 34,50
rode zaal

vr

11

za

12

iNtrmzzo

frank boeijen

muziek

muziek

testosteron II

frank boeijen
in concert

Na het oorverdovende succes van
‘Testosteron’ kón een vervolg niet
uitblijven; ‘Testosteron II’. Harder, ruiger,
mannelijker, brutaler maar vooral: nóg
leuker dan voorheen… ‘absurd vocal
comedy’ zoals het bedoeld is! Het dak
gaat eraf. Moeders houdt uw dochters
vast. Regie: Michaël van Buuren.
Net als zijn albums volgen ook de
theateroptredens van Frank Boeijen
nooit de platgetreden paden. Bekende
liedjes, voorzien van nieuwe muzikale
invalshoeken, vormen een ideale
bedding voor nieuw materiaal. Verstilde
ballades, grootse popsongs, emotionele
chansons, lekkere swingnummers: dat is
Frank Boeijen anno 2011.
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20:30 uur
€ 19,50
vroegboekprijs € 15,00
blauwe zaal

20:15 uur
€ 27,00
rode zaal

za
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13

daniel lohues

gravitish

hout moet

(première)

ish

muziek

dans

10+

Zwaartekracht is de aantrekkingskracht
die de aarde uitoefent op een voorwerp.
Is het mogelijk deze natuurkracht
te
overwinnen?
Luchtacrobatiek,
breakdance en hiphop tarten in
‘Gravitish’ elk op hun eigen manier de
wetten van de zwaartekracht. Script &
choreografie: Melissa Ellberger, artistiek
leider: Marco Gerris.

De hedendaagse troubadour Daniel
Lohues brengt troost, verwondering,
ernst, relativering en humor. De mens,
de liefde, historie, muziek, het leven
op het platteland, het leven op reis.
Lohues schrijft er songs over waarmee
hij in de hoofden van zijn luisteraars een
verborgen luik weet te openen.

14:30 uur
€ 8,50
blauwe zaal

20:30 uur
€ 19,50
blauwe zaal

vr

vr
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de aanslag

victor löw, peter
bolhuis e.a.

meervaart: maart 2011
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19

maria de
fátima

tudo isto é fado

dames voor
na vieren
koude kermis

(alles is fado)
toneel

fado

cabaret

Het intrigerende verhaal van ‘De
Aanslag’ (Harry Mulisch) gaat over
Anton Steenwijk, die als twaalfjarige
jongen meemaakt dat er een NSB’er
wordt neergeschoten. Zijn ouders en
broer worden gefusilleerd. Anton blijft
geobsedeerd door de schuldvraag.
Regie: Ursul de Geer, spel: Victor Löw,
Peter Bolhuis, Marjolein Ley e.a.
20:15 uur
inleiding 19:15 uur

‘Tudo isto é fado’ (Fado-klassieker van
Amália Rodrigues) is het het levensmotto
van Maria de Fátima. Naast klassiekers
uit het rijke Fado-repertoire zal ze
ook een aantal bekende Nederlandse
levenslied-melodieën
voorzien
van
Portugese teksten en deze uitvoeren
in een typisch Fado-arrangement. Een
uniek concert.

In ‘Koude kermis’ geven Dames voor
na Vieren opnieuw blijk van hun
bijzondere kijk op dagelijkse zaken en
kleinmenselijk leed. Clowneske scènes
worden afgewisseld met slapstick,
absurde sketches en ontroerende liedjes
over mensen, die op zoek zijn naar
dat ene ding: Geluk. Vinden ze dat of
komen ze van een koude kermis thuis?

20:30 uur
€ 21,00
vroegboekprijs € 18,00
blauwe zaal

20:15 uur
€ 20,00
rode zaal

(gratis, wel reserveren)

€ 24,50
rode zaal

41
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19
margriet
eshuijs

mooier dan ooit

zo

20
dorine niezing
& klaus schaefer
vom kristall

muziek

muziek
Lawaai. Altijd lawaai. Iedereen laat
zich horen. Niemand laat van zich
horen. Wie heeft bedacht dat je in deze
tijd altijd bereikbaar en beschikbaar
moet zijn? Allemaal vragen. Tot het
glas breekt. Een 100% Bertolt Brecht
Theaterconcert. Zang: Dorine Niezing,
piano: Klaus Schäfer, regie: Ruut
Weissman.

Een concert van Margriet Eshuijs is
altijd van een klasse apart. Vanavond
heeft ze als speciale gast de singersongwriter Maarten Peters. Margriet
zingt o.a. liedjes van haar nieuwe cd
‘The Shadows of your heart’. Maarten
zingt een lied van de cd ‘Bevroren
tranen’ en samen zingen ze de mooiste
duetten.
20:30 uur
€ 19,50
blauwe zaal

zo

20
volendam,
de musical

14:30 uur
€ 16,50
vroegboekprijs € 12,50
blauwe zaal

vr

25
denk aan mij

maaike widdershoven,
hilke bierman e.a.

hetty heyting,
marjolein algera
e.a.

musical

toneel
Een vrouw is door haar ex uitgenodigd in
hun vakantiehuis in Frankrijk. Dan blijken
er nóg drie exen van hem op te komen
dagen. De totaal verschillende vrouwen
raken verwikkeld in een schaamteloos
conflict vol rivaliteit dat ontaard in een
nachtmerrie. Verder met: Irene Kuiper en
Sjoera Retèl e.a. (Stichting de Nel).

Een lach, een traan, hits van BZN, Jan
Smit, The Cats en Nick & Simon: dat
en nog veel meer staat u te wachten in
deze spetterende musical over Hollands
beroemdste vissersdorp. Mary keert na
twintig jaar Canada met dochter Rose
terug naar haar roots en ontmoet haar
jeugdliefde Simon. Diens zoon Tom ziet
Canadese Rose wel zitten.
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20:15 uur
€ 39,00
rode zaal

20:15 uur
€ 24,50
rode zaal

vr

za

26

27

fred delfgaauw
& sjaak bral

jochen otten

de nachclub

belastend
materiaal

broodje kind

toneel

cabaret

jeugd

pieter tiddens

7+

De broers Branie en Depri gaan samen
op pad en raken verzeild in een
nachtclub. Niets is wat het lijkt en lijkt
wat het is. De noodzaak om te lachen
herleeft. Immers, achter iedere lach
gaat een wereld verscholen waarin
de keiharde realiteit toeslaat. Na ‘De
Nachclub’ is er geen weg terug. Regie:
Aike Dirkzwager, muziek: Daniel Roos.

Jochen Otten heeft de laatste jaren al
zijn ergernissen voor zich gehouden,
over zich heen laten lopen en slecht
geslapen. Maar nu houdt hij grote
schoonmaak in zijn hoofd. Al die woede
moet er uit! Ook ‘Belastend materiaal’
wordt weer een show met de typische,
intrigerende Otten-signatuur, nl. even
schrijnend als geestig.

Pieter Tiddens vervolgt zijn reeks
succesvolle kindercabaretvoorstellingen
met ‘Broodje kind’. Een kind zit altijd
overal tussenin. Tussen kinderen op
school, ouders thuis, laatste trends,
zoete droom en harde werkelijkheid.
Maar dan komt Pieter in beeld. Hij
neemt het voor ze op. Pieter, een échte
kindervriend…

20:30 uur
€ 19,50
blauwe zaal

20:30 uur
€ 16,50
vroegboekprijs € 12,50
blauwe zaal

14:30 uur
€ 6,50
blauwe zaal
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30

edsilia
rombley

SpangaS live!

muziek

familie

theaterconcert

Met ‘Laat mij maar zingen’ toonde Edsilia
Rombley haar ijzersterke livereputatie.
Dit seizoen duikt de souldiva opnieuw
het theater in. Begeleid door een prima
liveband brengt ze sprankelende popen soulnummers van grote namen uit de
muzikale geschiedenis. Maar ook nieuw
Nederlandstalig werk komt aan bod.

bekend van tv

8+

Acht leerlingen van het Spangalis college
werken aan de schoolmusical. De acteurs
en hun personages zijn de hedendaagse
helden van het schoolplein. Natuurlijk
is er zang en dans, maar daarnaast
beleven we de groeistuipen mee die bij
de spanning van een schoolvoorstelling
horen. Het publiek heeft invloed op het
verhaal.
20:15 uur
€ 23,50
rode zaal

15:00 & 19:00 uur
€ 22,50
rode zaal
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jurk! - avondjurk (2e seizoen)

jeroen van koningsbrugge & dennis van
de ven

vr

01
identiteit

helmert woudenberg
& ali kouchiry

cabaret

toneel

In
deze
muziekvoorstelling
vol
hilarische sketches, ontroerende poezie
en nederlandstalige liedjes nemen
Jeroen en Dennis het publiek mee op
een reis van het verrukkelijke leven
naar het hartverscheurende bestaan.
Ondersteund door een band maken ze
een wandeling langs de liefde, de lach,
de lust en het lijden.

20:15 uur
€ 22,50
rode zaal

za

02

In ‘Identiteit’ gaan Helmert Woudenberg,
de burgerman uit het westen en Ali
Kouchiry, de vluchteling uit het oosten een
theatraal gesprek aan over het geloof, de
duivel, Ayaan Hirsi Ali, Theo van Gogh
en 9-11. En niet te vergeten over Geert
Wilders, het stenigen van vrouwen, ‘De
Gouden Kooi’, concentratiekampen en
nog veel meer.
20:30 uur
inleiding 19:30 uur
(gratis, wel reserveren)

€ 16,50
blauwe zaal

za

02

het djordji
ferari orkestar

niet schieten!

tsi tsi tsigane

mannen zijn
zeikwijven

wereldmuziek

cabaret

Djordji Ferari en zijn familieorkest zijn
terug in Nederland, voor het eerst
sinds hun succesvolle Oerol optreden in
2007. Zigeunertradities staan hoog in
het vaandel bij de Ferari’s met tragische
vioolsolo’s en hysterische koperbanda’s.
Met o.a. Joost Spijkers, Audrey Bolder,
Ro Krauss en Sanne van Delft.
De concentratie testosteron in de manvan-nu is tot een bedenkelijk niveau
gedaald. Plassen doet hij zittend. En hij
wacht met klaarkomen totdat zij zegt
dat het mag. Vertwijfeld en verloren
gaan Arend, Erik en Maarten op zoek
naar de nieuwe mannelijkheid om zo de
onbevredigbare vrouw aan zich binden.
Regie: Vincent vd Elshout.
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20:15 uur
€ 22,50
vroegboekprijs € 19,50
rode zaal

20:30 uur
€ 17,00
blauwe zaal

ma

peuterfestival

poep!, superboek
e.a.
jeugd

2+

2+

programma o.v.
superboek
faruk dikici
poep!
het blauwe huis
zzZOEFF
lindai boogerman
workshops voor peuters
in de kuil van de foyer

meervaart: april 2011
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Kijk voor meer info begin maart
op www.meervaart.nl
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07

speelman
& speelman

kind

bonte hond

cabaret

jeugd

wakker

9+

‘Kind’ speelt zich af als het nacht is en
we niet precies meer weten wat echt
is en wat niet. Of wanneer de droom
ophoudt en de nachtmerrie begint. Een
wereld die lijkt op de echte wereld
maar dan veel beter en mooier. Een
wereld te mooi om waar te zijn. En dat
is hij ook… Gespeeld door 6 kinderen.
Regie: Alexandra Broeder.

De broers Daan en Joost Speelman
zingen in ‘Wakker’ meer liedjes dan
ooit, waarbij zonderlinge ontmoetingen
als kraaienpoten op een weg tussen de
nummers verspreid zijn. Ze zoeken naar
nieuwe liefdes, naar onbekende wegen
en naar contact. ‘Wakker’ is een mooi
muzikaal cabaretspektakel dat raakt!
Regie: Lars Boom.
20:30 uur
€ 14,50
blauwe zaal

19:00 uur
€ 6,50
blauwe zaal
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08

09

dracula

jakop ahlbom

micha
wertheim

micha wertheim voor
de zoveelste keer
toneel

cabaret

De zevende productie van Jakop Ahlbom
is geïnspireerd op het leven en werk
van acteur Béla Lugosi, legendarisch
vertolker van Graaf Dracula. De rol
die hem wereldfaam bezorgde, wordt
uiteindelijk zijn ondergang. Scenario:
Jakop Ahlbom en Jeroen vd Berg. Met:
Kees Hulst, Jakop Ahlbom, Sylvia Hoeks
e.a. Regie: Ivar van Urk.

20:15 uur
inleiding 19:15 uur

De geestige provocateur Micha Wertheim
is altijd op zoek naar de grens tussen
wat nog leuk is en wat net niet. ‘Micha
Wertheim voor de zoveelste keer’ gaat
over alles dat u allang weet, had moeten
weten of al weer vergeten bent. Want
alleen uit herhaling komt vernieuwing
voort. Aldus Micha Wertheim voor de
zoveelste keer.

(gratis, wel reserveren)

€ 19,50
vroegboekprijs € 15,00
rode zaal

zo

zo

10

di

10

evolution

20:30 uur
€ 15,50
blauwe zaal

12

beet

corpus acrobatics

het houten huis

literaire
ontmoetingen

show

jeugd

literair

susan smit

6+

‘Evolution’ is een poëtische circusshow
waarin het verleden, heden en de
toekomst van onze planeet samen
komen. De acrobaten gebruiken hun
lichaam om de schoonheid van moeder
aarde te belichten. Spectaculaire acts
worden gecombineerd met wildlife
projecties.
Choreografie:
Vincent
Michels en Marley Eltz.
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14:30 uur
€ 25,50
vroegboek prijs € 22,50
rode zaal

Een schaatser staat op het punt een
belangrijke wedstrijd te verliezen.
In zijn wanhoop klampt hij zich vast
aan een ijsbeer die bij een wak zit te
vissen. Beiden belanden onder het
ijs en ontmoeten daar
wonderlijke
wezens. Een humoristische en muzikale
voorstelling over falen en opstaan.
Spel: Elien van den Hoek en David van
Griethuysen.
14:45 uur
€ 6,50
blauwe zaal

Na 10 jaar werken als fotomodel ging
Susan Smit op zoek naar meer spirituele
diepgang. Tegenwoordig schrijft ze
boeken (‘Heks’, ‘De zweefmolen’,
‘Elena’s Vlucht’ en ‘Vloed’) en columns
(o.a. voor Happinez) en bespreekt
ze boeken in o.a. ‘Goedemorgen
Nederland’. I.s.m Openbare bibliotheek
Amsterdam Nieuw West.
20:00 uur
€ 10,00
met OBA-Stadspas € 7,50
blauwe zaal

vr

vr

15

tijl beckand

onno innemee

cabaret

cabaret

beckand, tijl beckand

het is hier een
gekkenhuis!

De ex-Lama Tijl Beckand gaat solo
het toneel op en brengt zijn verhalen,
zijn branie, zijn muziek en zijn
improvisatietalent
samen
in
een
voorstelling. Laat u meevoeren door
iemand die denkt overal verstand van te
hebben, het ego heeft van een tycoon,
zo vilein kan zijn als een vos en u
desondanks om zijn vinger windt.
In deze hilarische one-man-cabaretklucht
speelt Onno Innemee vele personages,
met alle verkleedpartijen en stemmen
van dien. Hij is verliefd geworden op
een verpleegster van een psychiatrisch
ziekenhuis. Om hier binnen te komen
bedenkt hij een plan, maar hij werkt
zich steeds verder in de nesten.

20:30 uur
€ 15,50
blauwe zaal

20:15 uur
€ 19,50
rode zaal

za
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15

za

16

16

long way home
(2e seizoen)

maarten
ebbers

het groot niet
te vermijden

laat mij
maar zitten

show

cabaret
Maarten neemt je mee in zijn absurde
fantasiewereld. Met een gitaar, een
versterkertje en een harig kussen staat
hij stil bij zijn eigen passiviteit. Gaat
hij voor zijn dromen en idealen of
voor werkelijkheid en gemak. Met een
komische blik en verrassende grappen
bekijkt hij de wereld die volop in
beweging is. Regie: Eva Bauknecht.

‘Long Way Home’, show 11 van HGNTV
is zo stevig, dat een reprise simpelweg
onontkoombaar was. Vast staat dat
Het Groot u als altijd een bonte stoet
wereldmelodieën en wereldgrappen
voortovert. “Ook de elfde show van
de vijf muzikale clowns is een tot in de
perfectie uitgewerkte en uitgevoerde
bonteavond” (GPD). Regie: Rien Kroon.
20:15 uur
€ 29,50
rode zaal

20:30 uur
€ 14,50
blauwe zaal
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17

17
di gojim

buurman
& buurman
gaan verhuizen

vysotsky

een swingende musical
familie

wereldmuziek

3+

Wladimir Vysotsky is de Joods/Russische
Brel met als bijnaam ‘Dirty Yid’. Als hij
sterft in 1980 laat hij 600 liedjes na
over liefde voor het gajes, het schorem
en het geteisem. Vertaald in de taal van
zijn eigen straat, bezingt Jaap Mulder
met Di Gojim de onsterfelijke helden
van Vysotsky met zigeuner-, balkan- en
klezmermuziek.

Buurman & Buurman, de twee onhandige
klussers uit de animatieserie van de
VPRO, gaan verhuizen en wel naar het
theater! Cabaretier Jelle Kuiper schreef
het script en maakt er met regisseur Bruun
Kuijt (Nijntje, Hoe overleef ik mijn eerste
zoen?) een swingende musical van. De
liedteksten zijn van Ivo de Wijs.
Dus: ‘a je to!’.
14:00 & 16:00 uur
€ 16,50
kinderen tot 12 jaar € 14,50
rode zaal

wo

do

20

21

vr

22

lente

pieter derks

jetty mathurin

toneel

cabaret

cabaret

In ‘Lente’ (tekst Haye van der Heyden)
leren Marja en Martin elkaar kennen op
het kerkhof. Daar bezweren ze elkaar:
nooit meer een relatie. De gesprekken
worden intiemer en onverwachts
verschijnt er nog een vrouw. ‘Lente’ is
een toneelstuk vol humor. Regie: Mette
Bouhuijs, spel: Anne-Wil Blankers,
Edwin de Vries en Oda Spelbos.
20:15 uur
inleiding 19:15 uur

Nog steeds geen doorleefde kop, nog
steeds geen rauwe stem, een vrouw die
maar niet bij hem weg wil gaan; het
artiestendom valt Pieter Derks niet mee.
En dus heeft hij besloten het deze keer
anders aan te pakken. Komt u ondanks
zijn fijnzinnige grappen en muzikale
talent tóch kijken? Mooi. Het werd ook
wel eens tijd.

Feest mee met Jetty Mathurin! Mathurin
schenkt warme verhalen in en schotelt
heerlijke anekdotes voor. Waar je ook
kijkt. Wat je ook voelt, aanraakt, proeft,
ruikt, hoort en ziet, overal is overvloed.
En overal is liefde. Liefde voor het leven.
Liefde moet je delen. Het leven moet je
vieren. Jetty jubileert!

20:30 uur
€ 14,50
blauwe zaal

20:15uur
€ 21,50
rode zaal

anne-wil blankers
e.a.

(gratis, wel reserveren)
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20:30 uur
€ 19,50
blauwe zaal

€ 32,50
rode zaal

het werd ook
wel eens tijd

jetty jubileert met
liefde en
overvloed

vr

za

23
spinvis

de weerman

lenette van
dongen

muziek

cabaret

hoogseizoen

Spinvis is een voortdurende vernieuwer.
Een onvoorspelbaar talent en ‘De
Weerman’ is dus een goede titel voor
zijn nieuwe theaterconcert. Het is net
als met het weer: we hebben er niets
over te vertellen. Spinvis brengt met drie
muzikanten een hoosbui aan nieuwe
liedjes. Tevens legt hij uit wat ons boven
het hoofd hangt.
Na het enorme succes van ‘NIKÈ’
wacht Lenette van Dongen een nieuw
‘Hoogseizoen’. Ze mag, na de grote
schoonmaak, eindelijk met vakantie en
hoopt die ene ongekende bestemming
te bereiken. Al snel loopt ze echter vast
in een defilé van opblaaskrokodillen,
koelboxen, kindergeluk en andere
menselijke onmacht op badslippers…
20:15uur
€ 21,50
rode zaal

20:30 uur
€ 22,50
blauwe zaal

za
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22

zo

23

24

van der laan
& woe

watou

superlatief

bonte hond
& laika

cabaret

jeugd

4+

Een man en een vrouw krijgen tot hun
schrik een bijzonder kind dat zichzelf
Watou noemt. Hij kan meteen lopen
en praten en wil alles Zelluf Doen! Er
blijft de uitgeputte ouders niets anders
over dan te proberen van het kind af te
komen. ‘Watou’ is een komische, fysieke
voorstelling in een wereld van papier.
Regie: Noël Fischer.

Met hun humor, acteertalent en enorme
muzikaliteit weten ze elke zaal in te
pakken. Alles moet sneller, harder en
meer, dus Van der Laan & Woe ook.
Hun voorstellingen gaan verder dan
doorsnee cabaret. Het Parool: “Gierend
grappige sketches”. Tekst, muziek en
spel: Niels van der Laan en Jeroen Woe,
regie: Erik van Muiswinkel.
20:30 uur
€ 16,50
blauwe zaal

14:30 uur
€ 6,50
blauwe zaal
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01

08

nieuwe voorstelling
alex van
warmerdam

cristina branco

toneel

wereldmuziek

levensliederen

de mexicaanse hond i.s.m.
olympique dramatique

Dit wordt de 13e Mexicaanse Hond
voorstelling van Alex van Warmerdam.
Hij tekent voor de regie, tekst, muziek
en het toneelbeeld dat bij hem een
onlosmakelijk geheel vormt. Het script en
personages worden op maat geschreven
voor Pierre Bokma, Annet Malherbe
en Aat Ceelen en de spelers van de
Vlaamse groep Olympique Dramatique.

20:15 uur
inleiding 19:15 uur

Lijden, weemoed en onmacht verwacht
men bij het beluisteren van traditionele
fadomuziek. Cristina Branco weet het
beste van de traditie voort te zetten
maar ook blaast ze de fado met haar
authentieke interpretatie nieuw leven
in. Ze laat de teksten en de muziek van
de fado samenvloeien tot een perfect
samenhangend geheel.

(gratis, wel reserveren)

20:15 uur
€ 29,50
rode zaal

€ 24,50
vroegboekprijs € 20,00
rode zaal

vr za

13 14
roué verveer
mans genoeg

vr

13
kristel zweers
ruig

(2e seizoen)
tv opnames
cabaret

cabaret

Het is feest, want Roué Verveer is 10 jaar
comedian. In die tien jaar heeft hij drie
avondvullende voorstellingen gemaakt,
uitgezonden door de VARA. In deze
voorstelling zullen er onderwerpen aan
bod komen waar je normaal niet over
praat, maar dit allemaal weer overgoten
met zijn inmiddels welbekende humor.
Zweers doet geen imitaties of liedjes.
Ze praat, verrast en charmeert. Ze kan
grof zijn, zonder ordinair te worden. En
hard zijn, zonder te choqueren. Ze heeft
haar uiterlijk mee, want Zweers is een
klassieke schoonheid. Maar achter dat
onschuldige gezichtje en die blauwe
pretogen, zit een cabaretière met ballen
en rake teksten.

50

20:15 uur
€ 19,50
vroegboekprijs € 15,00
rode zaal

20:30 uur
€ 15,50
blauwe zaal

zo
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15
blind
vertrouwen

rick engelkes,
angela schijf e.a.
toneel
Harry en Sacha hebben hun dochtertje
verloren bij een verkeersongeluk. De
dader is nooit gevonden. Met een groot
feest voor haar dertigste verjaardag
proberen ze een nieuw begin te maken.
Na het feest doen ze een vreselijke
ontdekking. Tekst: Charles den Tex,
regie: Peter de Baan, met Rick Engelkes,
Angela Schijf, Loek Peters.

20:15 uur
inleiding 19:15 uur
(gratis, wel reserveren)

€ 24,50
rode zaal

za

05

11

de grote
improvisatieshow

herinnert u zich
deze nog?!!

tijl beckand, ruben
van der meer e.a.

antonie kamerling, jelka
van houten e.a.

show

musical
Radiopiraat Veronica staat op het
hoogtepunt van zijn roem. De zender
heeft dagelijks 3 miljoen luisteraars en
wil blijven uitzenden. Maar de politiek
wil de zender uit de ether. Tijdens de
marathonuitzending steekt er een
storm op. Met: Lange Frans, Antonie
Kamerling, Jelka van Houten, Mylène
d’Anjou e.a. Regie: Peter de Baan.

Tijl Beckand en Ruben van der Meer
presenteren ‘De Grote Improvisatie
Show’. Deze twee oude rotten uit de
improvisatiebusiness zoeken nieuwe
spelvormen en nieuwe uitdagingen.
Voortgestuwd door suggesties uit het
publiek en met wisselende gastspelers
ontstaat een avond die elke keer
anders is.
20:15 uur
€ 25,50
rode zaalaa

20:15 uur
€ 36,50
rode zaal

meervaart: juni 2011
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kaartverkoop
onlineverkoop

Via www.meervaart.nl kunt u online
kaarten kopen. U kunt zelf uw plaats
uitkiezen en toegangsbewijzen
printen. De betaling gaat met een
creditcard (mastercard of visacard) of
iDEAL (internetbankieren, aangesloten
banken: ABN-AMRO, ING, Fortis,
Rabobank en SNS Bank).

vroegboekprijs

Om mensen die vroeg in het
seizoen hun kaarten kopen te
belonen, bieden we voor een aantal
voorstellingen een vroegboekprijs
aan. Deze vroegboekprijs geldt tot
1 maand voor de voorstelling, ook
online.

verkoop aan
de kassa

De kassa is open van 10:00 tot
16:00 uur, zaterdag van 11:00 tot
16:00 uur plus 1 uur voor aanvang
van de voorstellingen.

kaartjes

De prijs van alle kaartjes is inclusief
garderobe, pauzedrankje en
verwerkingskosten, tenzij anders
vermeld.

acties

Het is mogelijk dat de Meervaart
en/of het impresariaat tijdens het
seizoen voor bepaalde voorstellingen
een actie bedenkt. Meestal betekent
dit dat er korting wordt gegeven op
de toegangsprijs. Er is geen restitutie
op reeds verkochte kaarten mogelijk.
Acties gelden niet in combinatie met
andere kortingen.

nieuwsbrief

een keer per maand versturen
we een emailbericht met het
maandoverzicht en aanbiedingen.

cjp | cultuurkaart

50% korting op geselecteerde
voorstellingen. Kijk voor het overzicht
op de website.

studenten

op vertoon OV studentenkaart 50%
korting vanaf 2 dagen voor de
voorstelling, aan de kassa.

In de Meervaart kunt u de Podium
Cadeaukaart (voorheen de
Nationale Theater- en Concertbon)
kopen en inleveren, wellicht in
de toekomst ook online. Oude
theaterbonnen kunt u inleveren als u
naar de voorstelling gaat. Wij storten
het bedrag van de bonnen dan op
uw rekening. Meer informatie op
www.podiumcadeaukaart.nl

internet en e-mail

Op www.meervaart.nl kunt
u informatie vinden over alle
voorstellingen én het laatste
nieuws. U kunt zich opgeven voor
de maandelijkse nieuwsbrief met
aanbiedingen. Algemene vragen kunt
u sturen naar:
kaartverkoop@meervaart.nl

weet waar je je
kaarten koopt!

een willekeurige voorstelling in die
maand, alleen aan de kassa. Geldig
vanaf woensdag 1 september en
voorlopig tot 31 december 2010.

Het is heel onwenselijk dat er kaarten
voor meer dan het oorspronkelijke
bedrag of zelfs woekerprijzen
worden verkocht. Daarom raden
we het publiek aan om kaarten
via de website van de artiest, de
organisator of het theater te kopen.
Meer info: www.weetwaarjekoopt.nl

verhinderd
of te laat

fotograferen en
mobiele telefoons

stadspas
€ 10,- korting met maandbon voor

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u
zonder enig bezwaar iemand anders
de voorstelling laten bezoeken. Het
retourneren van kaartjes is mogelijk
tot 2 dagen voor de voorstelling
(kosten € 3,50 per kaartje).
Na aanvang van de voorstelling
wordt er geen publiek meer
toegelaten in de zaal.
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podium
cadeaukaart

Het is niet toegestaan om foto-, film-,
video- of geluidsopnames te maken.
We verzoeken u dringend om uw
mobiele telefoon uit te zetten.

minder validen

Bij jeugdvoorstellingen is de
vermelde leeftijd de ondergrens.
Wij vragen u deze leeftijdsgrens te
respecteren. Bij iedere voorstelling is
een gastvrouw of gastheer aanwezig
bij de receptie. Voor aanvang van
de voorstelling, in de pauze en na
afloop kunt u bij haar/hem terecht
met uw vragen.

De Meervaart is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Online bestellen
van een rolstoelplaats is helaas
niet mogelijk. Wanneer u bij het
telefonisch bestellen doorgeeft dat
u zo’n plaats nodig heeft, kunnen
wij deze voor u reserveren (indien
beschikbaar). Onze theaterzalen
beschikken over een geluidsversterkingssysteem waarvoor u
een apparaatje kunt lenen bij de
kassa. Omdat iedere voorstelling
een ander geluidsniveau heeft is het
niet altijd mogelijk om een goede
geluidsweergave te garanderen.

bezoekersvoorwaarden

De Algemene Bezoekersvoorwaarden Amsterdamse Podia
zijn van toepassing. Een PDF is te
downloaden op onze website en er
ligt een exemplaar bij de kassa.

meervaart

bereikbaarheid

De Meervaart is goed bereikbaar met
de auto en het openbaar vervoer (lijn
1 vlakbij, lijn 17 voor de deur).
Kijk op de site voor een
uitgebreide routebeschrijving.
We verzoeken u gebruik te maken
van de ParkKing parkeergarage,
Osdorpplein 249, 1068 ER.
In de Meervaart bij de bar kunt u
tegen gereduceerd tarief
uw inrijkaart laten scannen waardoor
u er de garage mee kunt verlaten.
Meer info www.parkking.nl

meervaart: informatie

voorstellingen

pakeergarage osdorpplein
ma t/m za vanaf 7:30 uur

meer en vaart 300
1068 LE amsterdam
020 4107700

^
a10 west richting
zaanstad

< richting
haarlem

haarlemmerweg

osdorp
sloterplas

amsterdam centrum

NS station
lelylaan
P

meer en vaart

cornelis lelylaan
surinameplein
afslag
S106 osdorp

badhoevedorp
afslag
zaanstad A10 west

< a4 richting
den haag

afslag
zaanstad A10 west

a10 richting >
utrecht/amersfoort
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restaurants in
de buurt
Tegenover de Meervaart aan de
Sloterplas:

Chinees Restaurant
Canton:
020 - 61 96 988
www.iens.nl/restaurant/445/
amsterdam-canton

Grand café
Sloterplas:

020 - 41 02 010
www.grandcafesloterplas.nl

Restaurant Opium:
020 - 41 01 452
www.opiumamsterdam.nl

Kom op tijd en vermeld bij reservering
aan het restaurant dat u naar de
Meervaart gaat.

Grand Café • Restaurant

Sloterplas
Podium voor lekker eten!
Wekelijks wisselend 3-gangen theatermenu voor een scherpe prijs
De ideale theateravond begint bij Grand Cafe Restaurant Sloterplas,
gelegen tegenover Theater de Meervaart
Grand Café Sloterplas * Meer en Vaart 177 A * 1068 LA Amsterdam - Osdorp
Tel. 020 - 410 20 10 * www.grandcafesloterplas.nl * info@grandcafesloterplas.nl

meervaart: powered by

educatie

powered by
De Meervaart heeft in de afgelopen

s.t.u.d.i.o.west ...>

jaren aan de wieg gestaan van

www.studiowest.nl

Meervaart vindt het belangrijk dat

een aantal belangrijke culturele

info@studiowest.nl

kinderen kennismaken met theater.

initiatieven voor de buurt en voor heel

020 - 410 77 01

Veel ouders komen met hun kinderen
naar de voorstellingen. Een andere

Amsterdam. Naast ondersteuning
worden kennis en faciliteiten ter

kunstbende

beschikking gesteld aan andere

www.kunstbende.nl

de schoolvoorstellingen. Voor het

organisaties, zodat deze hun

info@kunstbende.nl

basisonderwijs en het voortgezet

plannen waar kunnen maken. Dit

020 - 410 77 25

onderwijs worden er voorstellingen

noemer ‘Powered by Meervaart’.
• Cinekid is er ontstaan en
uitgegroeid tot het belangrijkste 		

4west

leerkrachten met een lespakket de

info@4west.nl

voorstelling in de klas voorbereiden.

020 - 410 74 88
fresh academy
www.freshwagon.nl

aantal jaren geleden onder-

freshwagon@puuree.nl

gebracht. De jaarlijkse kunst-

020 - 667 32 00

talenten als Trijntje Oosterhuis

waterval festival

en Yes’R een stap op weg richting

www.watervalfestival.nl

professionele podia.

info@mobilearts.nl
033 - 465 45 55

• Oprichting van Studio West.
Dit initiatief is inmiddels een begrip

koninginnenacht

in heel Amsterdam als centrum

meervaart & stadsdeel osdorp

voor talentontwikkeling voor

info@meervaart.nl

jongeren vanaf 14 jaar.

020 - 410 77 00

• Facilitaire hulp aan 4West,

podium mozaïek

dat aan het uitgroeien is tot dé

www.podiummozaiek.nl

jeugdtheaterschool van Amsterdam

info@podiummozaiek.nl

Nieuw West.

020 - 580 03 80

• Het bieden van oefen- en speel-

kunnen schrijven. Meestal kunnen de

www.4west.nl

jeugdfilmfestival van Nederland.
• Kunstbende Amsterdam is er een

groep kinderen bereiken we via

geselecteerd waar scholen op in

beleid wordt samengevat onder de

wedstrijd voor jongeren hielp

de KISS moves

ruimte aan beginnende

www.dekissmoves.com

gezelschappen van jonge makers

company@dekissmoves.com

die producties maken voor een

020 - 692 96 03

jong, cultureel divers publiek.
aslan
www.aslanmuziek.nl
info@aslanmuziek.nl
020 - 612 44 46
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Jong geleerd is oud gedaan. De

meervaart: kijk op theater & SAKA

kijk op theater

servicepunt
amateurkunst
amsterdam

laat je verrassen door
de wereld achter de
voorstelling

Het aanbod van voorstellingen in
het theater is groot. Kies je voor een
Nederlandse klassieker van Herman
Heijermans, voor een verhaal dat
verteld wordt aan de hand van
beelden door Ulrike Quade of voor
de voorstelling van theatergroep
Carver die zoekt naar de absurdheid
van het alledaagse. Van elke
voorstelling valt op een eigen manier
te genieten, alleen vraagt dat soms
om meer achtergrondinformatie.
Het is met theater als met een
willekeurige sport. Met de kennis van
de spelregels geniet je meer van een
wedstrijd. Een voorstelling leeft meer
als je iets weet van toneelwetten,
regieopvattingen en de fascinatie van
de makers.
Daarom start de Meervaart dit
seizoen het programma ‘kijk op
theater’. Samen met regisseur
Christiaan Mooij bezoek je
een selectie uit het actuele
theateraanbod. Via inleidingen en/of
nagesprekken introduceert hij je in
de wereld die achter een voorstelling
ligt. ‘Kijk op theater’ is er voor de
nieuwsgierigen en iedereen die zich
wil laten verrassen.

ma 06 september 2010
de wijze kater (try-out)
het toneel speelt
vr 17 september 2010
verlichtinglight
mugmetdegoudentand
vr 12 november 2010
de schrijver
ulrike quade
vr 19 november 2010
steeds meer mensen vieren
hun verjaardag niet
theatergroep carver
vr 08 april 2011
dracula
jakop ahlbom
zo 01 mei 2011
nieuwe voorstelling alex van
warmerdam
de mexicaanse hond i.s.m.
olympique dramatique
Prijs inclusief alle voorstellingen,
inleidingen, nabesprekingen,
pauzedrankje en garderobe
€ 70,00
Opgeven via
www.meervaart.nl/kijkoptheater
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SAKA, het Servicepunt AmateurKunst
Amsterdam, is er voor iedereen die zich
bezighoudt of wil bezighouden met het
beoefenen van kunst, welke discipline
dan ook. Ben je op zoek naar een
regisseur, een choreograaf of naar
inspiratie voor een theatertekst? Wil je
een overzicht van verschillende soorten
subsidie- en sponsor
mogelijkheden? Een locatie om een
foto-expositie in te richten?
Ben je benieuwd hoe je een productieplan schrijft, of hoe je een publiciteitsplan voor een nieuw project opzet?
Wil je in contact komen met
beoefenaars van dezelfde of een
andere kunstdiscipline?
Bij SAKA ben je aan het juiste adres
om jouw passie voor en interesse in het
beoefenen van kunst aan te scherpen
en te stimuleren. Wij bieden zowel
artistieke als zakelijke ondersteuning en
verwijzing op gebied van podium- en
beeldende kunsten in Amsterdam.
SAKA is verdeeld in 4 servicepunten,
verbonden aan 4 kunstinstellingen in
4 verschillende stadsdelen: De Meervaart (West), De Engelenbak (Centrum),
Muziekcentrum Noord (Noord) en het
Kratertheater in het Bijlmer Parktheater
(Zuidoost).
Vragen? Advies nodig?
Check onze website
www.saka.nl voor meer informatie en
onze contactgegevens.
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meervaart: blauwe zaal
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meervaart: congressen
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congressen en
vergaderingen
De Meervaart biedt ruimte voor
congressen en vergaderingen t/m
800 personen.

Wilt u hierover meer weten, vraag

De Meervaart is aangesloten bij

dan de uitgebreide informatiemap

de VNC (Vereniging Nederlandse

aan bij de afdeling Sales:

Congresbelangen) en het ACB

020 - 410 77 20

(Amsterdam Congres Bureau).

sales@meervaart.nl
of download de map vanaf
www.meervaart.nl/congres

redactie

Willemien van Lith
Elisa Grove
Belinda van Bruggen

programmering
Andreas Fleischmann

ontwerp
en opmaak
Beeldenstorm
www.beeldenstorm.nl

drukwerk
Die Keure

met dank aan
Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer
Stadsdeel Osdorp
Stadsdeel Slotervaart
Stadsdeel Nieuw West
Koers Nieuw West
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Rabobank Amsterdam
Stadspas

foto’s

Voorkant De wijze kater
5 & 6 september:
foto Marc van Praag
Alek Bruessing
Alla Chetveryakova
Alteliery Bonton Zlin
Anna van Kooij
Annick Heynderickx
Anton Corbijn
Anuschka Blommers
Arjen Benning
Axel Alexander
Ben Kleyn
Ben van Duin
Benjamin Winter
Bert Nienhuis
Bianca Pilet
Bob Bronshoff
Bob Mulder
Bokkie Vink
Brett Russel
Brian Kersbergen
Cees Verhage
Claudia Alvares
Corbino
David Dunn
David Middendorp
Diana Blok
Dog and Pony
Don Perdue
Drum Cat
Ed Landman
Eddy Wenting
Edith Paol
Edwin Deen
Ellen Kooi
Ellis Doeven
Enno Keurentjes
Erik de Jong
Esmee van Loon
F2francois
Falco Hassink
Fiep Westendorp
fraaiedingen.nl
Frank de Graaf
Geert Gratama
Gert Jan van Rooij
Govert de Roos
Hanneke Kuijpers
Hans Hijmering
Hans Reitzema
Hans Visser
Harmen van Straaten
Hester Doove
Hugo van Loon
Ineke Oostveen
Inez van Lamsweerde
Ivo van Zon
J.P. van der Stouwe
Jesse Cook
Jocelyne Moreau
Joep van Moll
John Hogg
Joris van Bennekom
Jos de Jong
Kamer Beek
Katinka Krijgsman
Knut Bry
Krijn van Noordwijk

Laurien Riha
Leoni Ravensteijn
Leony Jansen
Lidwien van Kempen
Linda van den Broek
Liselore Chevallier
Maarten Jan Rieder
Maartje Blijdenstein
Manja Stroomer
Marc van Praag
Mario van Zijst
Mark van der Zouw
Martin Oudshoorn
Menno Kok
Menno Leutscher
Menno van der Meer
Merlijn Doomernik
Michel Porro
Michel Wielick
Mieke Struik
Ministerie van beeld Gorinchem
Nick van Ormondt
Nico Swartz
Niels Schum
Patricia Steur
Paul Roos
Peter Buitelaar
Peter Casell
Peter Nawlor
Peter van Breukelen
Piek
Piet Vermuë
Pryoussef
PUURee
Rene Frouws
Reyn van Koolwijk
Riemke Loning
Rien Konings
Rob Becker
Robert Gort
Robin Vogel
Rogier Veldman
Ronald Brakel
Roy Beusker
Sander de Goede
Sebastiaan Westerweel
Serge Henri Valcke
Sesame
Sharon Ann Molenmaker
Sinds 1972
Studio Jona
Suzan van de Roemer
Thea Breederveld
Thijme Breukers
Thomas Manneke
Thomas Vahe
Titia Hahne
Titus Tiggeler
Tom Rijpert
Torben Raun
Vinoodh Matadin
Wendy Oakes
Willem de Roon
William Rutten
Wim Lanser
Wolf Erlbruch

meervaart: colofon

colofon
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+OOP JE KAARTJES VIA HET THEATER
-EER INFO WWWWEETWAARJEKOOPTNL

woonplaats:

m/v

op naam van:

€ 70,-

aantal: (vroegboek)prijs:

O Als de plaatsen in de zaal zijn uitverkocht ga ik niet akkoord met (goedkopere) zijbalkon plaatsen.

totaal:

aantal: kinderprijs: totaal kaarten:

€

bedrag:

handtekening:

Formulier opsturen naar de meervaart, antwoordnummer 331, 1000 se amsterdam (postzegel niet nodig).

Bestellingen via het bestelformulier worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Het kan enige weken duren voordat u van ons bericht krijgt. De kaartjes worden opgestuurd.

Kijk op theater o.l.v. Christiaan Mooij

serie

opmerkingen:

voorstelling:

Alle prijzen zijn inclusief garderobe, pauzedrankje en verwerkingskosten (tenzij anders vermeld).

datum:

bestelling:

bank/gironummer:
datum:

e-mailadres:

mobiel:

telefoon:

meervaart: bestelformulier

Door ondertekening van dit formulier machtig ik de meervaart voor een éénmalige auomatische incasso van het totaalbedrag.
De vroegboekprijs is geldig tot 1 maand voor de voorstelling.

eenmalige machtiging

postcode:

adres:

naam:

klantnummer:

blokletters a.u.b.

Veel plezier met het uitzoeken van de voorstellingen
en tot ziens in het nieuwe seizoen
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