Rabobank draagt cultuur een warm hart toe. Wij vinden het belangrijk om in Amsterdam de ontwikkeling en het
behoud van cultuur te stimuleren. Door samen te werken met toonaangevende culturele partners maken wij cultuur
toegankelijker voor een breed publiek. Daarom zijn wij sponsor van theater de Meervaart en vele andere culturele
initiatieven in Amsterdam.

Rabobank Amsterdam is sponsor
van theater de Meervaart.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/amsterdam
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In Nieuw-West brengt cultuur
mensen bij elkaar. Dat is het idee.

vr 08 jan one man show (2e seizoen)
			
daniël samkalden
za 09 jan dedication (2e seizoen)
			
ronald goedemondt
			
UITVERKOCHT
vr 15 jan altijd verder | dolf jansen
wo 20 jan schwalbe | klaas van der eerden
vr 22 jan ruis (2e seizoen) | schudden
za 23 jan dat moet meneer van merwijk
			
nodig zeggen
			
jeroen van merwijk
vr 29 jan boheems | sara kroos
di 02 t/m do 4 feb
			
omdat de nacht…
			
youp van ’t hek & lotte horlings 		
			
UITVERKOCHT
vr 05 feb dagbraken (2de seizoen)
			
paulien cornelisse
			
UITVERKOCHT
do 11 feb het uur van de prutser (2e seizoen)
			
wim helsen
za 06 mrt van hunebed tot hyves:
			
de cabaretcanon van de
			
nederlandse geschiedenis
za 06 mrt diepgang | ernesto en marcelino 		
			
met wilfried finkers
za 13 mrt jurk! -avondjurk | jeroen van 		
			
koningsbrugge & dennis v.d. ven
			
UITVERKOCHT
vr 26 mrt eindelijk alleen (2e seizoen)
			
alex klaasen UITVERKOCHT
ma 29 mrt hommage aan rob chrispijn
			
amsterdams kleinkunst festival
za 03 apr kamps en kamps 1
			
kamps en kamps
vr 09 apr fjord | ellen dikker
vr 16 apr soulcabaret (dernière)
			
lucretia van der vloot
di 20 apr ridder | eric van sauers
vr 23 apr we moeten praten (2e seizoen)
			
veldhuis en kemper
vr 23 apr gekkigheid | hassans angels
za 08 mei de adem van eva | nilgün yerli
do 13, vr 14 mei
			
een frisse wind | droog brood
za 15 mei hete vrede | claudia de breij
za 22, zo 23 mei
			
marc-marie punt
			
marc-marie huijbregts
za 22 mei thuis
			
speelman & speelman (reprise)
do 27 mei kaka passa (dernière)
			
sanne wallis de vries
vr 28 mei roué verveer | mans genoeg

musical
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do 04, vr 05 mrt
			
amandla mandela | kenneth 		
			
herdigein, sophia wezer e.v.a.
vr 05 mrt dusty: you don’t have to say you
			
love me | janke dekker,
			
audrey bolder e.a.
vr 12, za 13 mrt
		
dromen … zijn bedrog
			
vera mann, remko vrijdag,
			
jelka van houten e.a.
vr 02, za 03 apr
			
the full monty | charly luske,
			
ellen evers e.v.a.

opera
zo 17 jan
			
zo 31 jan
			
zo 28 feb
			

3 baritons | marco bakker,
ernst daniel smid, henk poort
die lustige witwe | roemeense 		
nationale opera van timisoara
purcell gala | barok opera
amsterdam

muziek
di 19 jan
za 06 feb
za 20 feb
			
za 27 feb
do 11 mrt
za 27 mrt
			
do 01 apr
za 17 apr
zo 18 apr
			
vr 21 mei

passie | ruth jacott
totdat ik vergeet | renee van bavel
liefde & dorpsgevoel
jeroen zijlstra
nostalgia | micheline van hautem
the nylons in concert | the nylons
drumbonen en kaneelstokken
cesar zuiderwijk
turkey now: sevval sam
chez alberti | willeke alberti
the rosenberg soulshow | met 		
denise jannah & dennis legree
moeders | aram v.d. rest & band

jazz
zo 07 feb
			
za 13 feb
			
vr 12 mrt
			
za 24 apr
			
vr 28 mei
			

piet noordijk plays ballads
& the beets brothers
theaterconcert bombarstisch
lavalu
johnny & mozes rosenberg
& rob van bavel
6 handen doen dromen huilen
eric vaarzon morel e.a.
carlo de wijs met keyjay@lab & 		
world voices | carlo de wijs

wereldmuziek
za 20 mrt
			
do 01 apr
za 08 mei

saudade do futuro (dernière)
fernando lameirinhas
turkey now: sevval sam
dire dawa | minyeshu

muziektheater
vr 19 feb
zo 07 mrt
			
do 18 mrt
			
vr 19 mrt
			
za 10 apr
			
vr 07 mei
			
do 13 mei

victor en zijn vrouw | orkater
sonneveld voor altijd!
noord west productions
piet paaltjens, dé muzikale thriller 		
porgy fransen e.a.
een nieuwe liefde
sandra van megen
mon bouillon (theaterversie)
kees & eddie
hard en hoofd (première)
beatrice van der poel
de meisjes van mussolini | orkater

show
vr 08 jan
			
za 16 jan
			
zo 31 jan
			
			
za 06 feb
ma 22 feb
			
zo 28 feb
			
do 08 apr
			
zo 11 apr
			
zo 25 apr
zo 16 mei
			

tok tok (2e seizoen)
de beenhouwerij
kunstbende
amsterdamse voorronde 2010
niet-meer-zo-piep-show:
tussen hemel en aarde
clous van mechelen
long way home | hgntv
stormisch: who the f*** is
shakespeare | ish
niet-meer-zo-piep-show: lust en liefde
clous van mechelen
good vibrations, a tribute to the 		
beach boys | de laatste der azteken
niet-meer-zo-piep-show: geef mij maar
amsterdam! | clous van mechelen
elvis in concert (uk) | top billing
niet-meer-zo-piep-show: moeders en
dochters | clous van mechelen

dans
di
do
zo
ma

26
25
19
24

jan
feb
apr
mei

la bayadère | staatsopera tatarstan
two fresh | fresh
ideals | danstheater aya
stampende stilte | idt

literair
di 09 feb
			
vr 12 feb
			
di 13 apr
			

schrijverslezingen:
renate dorrestein
muziliteraire revue | herman koch, 		
fransthomese e.a.
schrijverslezingen:
annejet van der zijl

toneel

za 09 jan heren van de thee | cees geel, 		
			
nienke römer e.a.
zo 10 jan bedgeheimen | bert kuizenga, 		
			
eva poppink
vr 19 feb amateurs! | will van kralingen,
			
peter tuinman e.a.
za 20 feb de gelukkige huisvrouw
			
isa hoes e.a.
vr 26 feb truckstop | het toneel speelt
za 27 feb bedrog | saskia temmink, bastiaan
			
ragas & rick engelkes
ma 22, di 23 mrt
			
een nieuw leven (try-out) 		
			
mark rietman e.a.
za 27, zo 28mrt
			
oranje boven | jon van eerd e.a.
wo 31 mrt blackbird | t.g. suburbia
vr 09 apr de pianist (2de seizoen)
			
edwin de vries
za 10 apr liefdesbrieven
			
anne-wil blankers, paul van vliet
vr 16 apr wit | renée soutendijk
za 17 apr ik hield van hitler
			
ton vorstenbosch e.a.
za 24 apr anne en goebbels | victor löw e.a.
za 01 mei ‘allo, ‘allo! | 3 and a crowd bv
za 01 mei de olifant en de duif
			
helmert woudenberg & sarah eweg
do 06 mei de infiltrant | de varkensfabriek
za 15 mei de caracal (2de seizoen)
			
olga zuiderhoek
za 29 mei de tweeling (reprise)
			
yvonne van den hurk e.a.
za 29 mei The Wall | Ulrike Quade

meervaart: genre overzicht

cabaret

jeugd
zo 10 jan
vr 15 Jan
zo 24 jan
			
vr 29 jan
			
ma 22 feb
di 23 feb
vr 26 feb
			
zo 14 mrt
			
zo 28 mrt
			
zo 18 apr
zo 25 apr
zo 09 mei
zo 23 mei
			

lisa’s grote reis 6+ | ulrike quade
malienkolder 8+ | beumer en drost
huisje boompje beestje:
raaf is raaf 6+ | stichting twee-ater
de verliefde wolk (première) 8+
handtheater
panama 6+ | plan d/kopergieterij
de páneet 6+ | pieter tiddens
amerika america 10+
speeltheater holland
kroon aan de kapstok (reprise) 6+ 		
peter faber
waarvoor is dat knopje? 5+
peter zegveld
adios 8+ | speeltheater holland
broers 7+ | xynix opera
vakantie 3+ | cees brandt
konijn van porselein 5+
de toneelmakerij

familie
za 23 jan
wo 27 jan
			
zo 21 feb
			
di 23 feb
			
zo 14 mrt
			
ma 05 apr
			
zo 02 mei
zo 30 mei
			

kees de jongen 8+ | toneelmakerij
pippi zet de boel op stelten! 6+
theater familie b.v.
de grote avonturen van kleine mol 		
(première) 4+ | theater terra
pipo 4+ | charles aert theatre en 		
gerard cornelisse
hoe overleef ik mijn eerste zoen? 		
9+ | francine oomen
de fabel van de band krijgt kinderen
6+ | de band krijgt kinderen
de jongen…. 7+ | frank groothof
huis, tuin en keukenliedjes 2+
dirk scheele

03

vr

de
beenhouwerij

vr

08

09

daniël
samkalden

heren van
de thee

vr

15

za

15

16

maliënkolder

dolf jansen

altijd verder

kunstbende

amsterdamse
voorronde 2010

beumer & drost

tok tok

one man show

(2e seizoen)

(2e seizoen)

cees geel, nienke
römer e.a.

percussie

cabaret

toneel

jeugd 8+

cabaret

festival

De beenhouwerij begon als een
persiflage op Slagerij van Kampen,
maar inmiddels combineert de groep
strakke ritmes en fijne grooves met
komische acts, projecties en hilarische
3D-animaties.

Daniël Samkalden vertelt over de
voorstelling die hij voor ogen had; het
ontstaan van zijn wereld, de liefde,
een nacht met Rita Verdonk en een
vergeten telefoonoplader.

Naar de bestseller van Hella S.
Haasse, over een familie op de
theeplantages in Midden-Java die
ondervindt dat het succes in de
onderneming wordt betaald met
ongeluk in het persoonlijk leven.

Een familievoorstelling over ridders die
zich een weg banen door de akelig
slome sti(n)kdonkere middeleeuwen.
Nog nooit werd deze periode met
zang en dans zo middeleeuwig ten
tonele gevoerd.

‘Altijd verder’ is vernoemd naar het
boek dat Dolf schreef over hardlopen,
zweten, sex, kilometers wind tegen,
tranen in je ogen en pasta tot je ploft.
Over het leven dus eigenlijk.

Dit is de Amsterdamse voorronde
van de 20e editie van Kunstbende.
Kunstbende is de landelijke wedstrijd
in kunst voor creatieve jongeren tussen
de 13 en 19 jaar oud. Thema: tijd.

20:15 uur

20:30 uur

20:15 uur

19:00 uur

20:15 uur

12:00 uur

€ 23,50

€ 18,00

€ 29,50

€ 6,50

€ 20,50

€ 4,00

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

diverse zalen

za

09
ronald
goedemondt

zo

10
bedgeheimen

zo

zo

10

di

17

lisa’s
grote reis

wo

19

3 baritons

20
passie

klaas van
der eerden

opera

muziek

cabaret

Kleine Lisa kan niet slapen zonder de
liedjes die haar grootmoeder altijd
zong. Grootmoeder is er niet meer.
Daarom gaat Lisa op een lange en
moeilijke reis om haar te zoeken.

De drie beroemdste baritons van
Nederland trakteren het publiek op
zowel bekende klassieke nummers als
ierse, ruige en emotionele folksongs
en opzwepende latino muziek.

De
veelzijdige
zangeres
Ruth
Jacott keert dit seizoen terug op de
Nederlandse theaterpodia met haar
nieuwe theatershow ‘passie’. Zij
neemt u mee naar het warme LatijnsAmerika.

Hij is weer terug met een nieuw
programma. Muzikale hoogstandjes,
gestoorde typetjes, hilarische verhalen:
Klaas laat geen kans onbenut om het
publiek aan zijn voeten te krijgen.

14:30 uur

14:45 uur

14:30 uur

20:15 uur

20:15 uur

€ 17,50

€ 22,50

€ 6,50

€ 36,50

€ 34,50

€ 18,50

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

rode zaal

rode zaal

ulrike quade e.a.

(2e seizoen)

bert kuizenga,
eva poppink
e.v.a.

marco bakker,
ernst daniël smid,
henk poort

cabaret

toneel

jeugd 6+

Als winnaar van de VSCD cabaretprijs
Neerlands
hoop
2008
laat
Goedemondt geen moment onbenut
om zijn publiek te boeien, te verrassen
en bovenal rollend van de lach op de
theaterstoel achter te laten.
20:30 uur

Francien verveelt zich met Jaap, Otto
verveelt zich met Plien en het leven
is kort. Er moet genoten worden! Via
internet leren Otto en Francien elkaar
kennen. Nu Jaap en Plien nog? En
hun kinderen, die twee komen elkaar
natuurlijk ook tegen….

uitverkocht

dedication

04

za

meervaart: januari 2010

meervaart: januari 2010

08

vr

ruth jacott

schwalbe

05

vr

za

schudden
ruis

23

23

kees
de jongen

jeroen van
merwijk

vr

vr

29

29

de verliefde
wolk
handtheater

31

sara kroos
boheems

die lustige
witwe

toneelmakerij

dat moet meneer van
merwijk nodig zeggen

cabaret

familie 8+

cabaret

jeugd 8+

cabaret

opera

De mannen van Schudden laten in
een razend tempo tal van personages
zoals buren en voorbijgangers zien en
weven hun schijnbaar losse verhalen
tot een wonderlijke vertelling.

Bij Kees thuis is er weinig geld,
zijn vader is doodziek, zijn moeder
ongerust en opa en oma klagen
voortdurend. In zijn hoofd wordt zelfs
een boodschap doen een spannende
belevenis.
19:00 uur

Naast zijn humor en ironie roemen
de kenners hem om de helderheid en
schijnbare eenvoud waarmee hij de
problemen schetst van een samenleving
in verval. In dit programma gaat hij
vol vuur en met open vizier de strijd
met de tijdgeest aan.

Drie talen ontmoeten en versterken
elkaar: gebarentaal, Nederlands en
Turks. Samen vertellen ze het sprookje
van Derwish die van alles uit zijn fluit
laat komen, van bergen tot mensen.

‘Boheems’ is zonder schaamte; een feest
van liefde, waarheid, seks en vrolijkheid.
Een feest zoals een goed feest hoort
te zijn: vol, zinderend, verleidelijk en
bovenal vrolijk en energiek.

De opera van Timisoara maakt met
schitterende solisten, een attractief
ballet en een operakoor en -orkest, een
sublieme operetteshow van ‘Die lustige
witwe’. Met Nederlandse boventiteling.

20:30 uur

tot 12 jaar € 15,00

20:30 uur

20:30 uur

20:15 uur

€ 18,50

volwassenen € 17,50

€ 17,50

€ 6,50

€ 22,50

€ 39,50

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

rode zaal

rode zaal

(2e seizoen)

zo

di

huisje boompje
beestje:
raaf is raaf

wo

(première)

zo

26

27

31 jan

ballet la
bayadère

pippi zet
de boel op
stelten!

de niet-meerzo-piep-show

di wo do

02 03 04

roemeense nationale
opera van timisoara

14:30 uur, inleiding 13:30 uur

(gratis, wel reserveren)

vr

05

youp van
’t hek & lotte
horlings

paulien
cornelisse

twee-ater & teleac not

ballet van staatsopera tatarstan

theater familie b.v.

tussen hemel en aarde
clous van mechelen e.v.a.

jeugd 6+

dans

familiemusical 6+

show

cabaret

cabaret

Hij is niet zoals de anderen, en hij
wil ook niet zijn als de anderen. Of
toch... Raaf is ook onzeker. Wat is hij
nou helemaal? Wat kan hij?

Het romantische exotische verhaal over
een tempeldanseres en haar geliefde
speelt zich af in India. In deze nieuwe
productie worden oogverblindende decors
en kostuums getoond. (Geen orkest!)

Pippi sleept haar buurkinderen Tommie
en Annika mee in een nieuwe reeks
wervelende avonturen. Bij Pippi kan
het áltijd gekker. Naar de boeken van
Astrid Lindgren.

De fitte oudere staat centraal: een
show met, voor en over ouderen.
Samen met wisselende artiesten van
toen en nu vegen ze alle rimpels glad
en schuiven de begonia’s opzij.

Wanneer de jubilaris zich verveelt op
zijn surpriseparty vlucht hij een huisje
in het bos in. Daar woont een vrouw
die niet zit te wachten op de man met
een ongeneeslijke midlifecrisis.
20:15 uur

Paulien observeert het opmerkelijke
gedrag van de mens en zichzelf.
Over mensen die ‘ja’ zeggen terwijl
ze inademen, of ‘nee, nou lieg ik’
zeggen, maar niet met een sappige
leugen komen.
20:30 uur

14:00 & 16:00 uur

omdat de nacht ….

dagbraken

(2e seizoen)

na afloop een speciale speel- en
ontdekkingsplek in de foyer

20:15 uur

13:30 & 16:30 uur

14:45 uur

uitverkocht

uitverkocht

€ 6,50

€ 29,50

€ 20,50

€ 15,00

€ 31,00

€ 16,50

blauwe zaal

rode zaal

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

februari 2010

24

06

zo

meervaart: januari 2010

meervaart: januari 2010

22

za

07

za

het groot niet
te vermijden

06
renee
van bavel

za

07

vr

13

piet noordijk &
the beets brothers

vr

19
lavalu

19

amateurs!

theaterconcert
bombarstisch

will van
kralingen, peter
tuinman e.a.

victor en
zijn vrouw

long way home

totdat ik vergeet

piet noordijk plays ballads &
the beets brothers

show

muziek

jazz

jazz

toneel

muziektheater

Heel veel instrumenten, kostuums,
decor maar vooral veel grappen. In
de ruim twintig jaar heeft het gntv
zijn sporen verdiend als het gaat om
typetjes, persiflages en wereldwijde
muzikale invloeden.

Renee maakt met haar cd ‘Totdat ik
vergeet’ haar debuut. Ze verenigt teksten
met een ‘dicht op de huid gevoel’
met stevige muziek en drukt zo een
persoonlijk stempel op de Nederpop.

Voor de pauze spelen Piet Noordijk
(altsaxofoon) en Peter Beets (piano
en fender rhodes); na de pauze: ‘The
Beets brothers’, met de broers Marius,
Alexander en Peter Beets plus Piet
Noordijk.

Lavalu zorgt voor explosies als van
een fragmentatiebom vol pop, jazz,
rock en trip-hop scherven en voor
implosies met de oorverdovende stilte
van een intieme ballad.

De tragikomedie ‘amateurs!’ gaat
over de wereld van het amateurtoneel.
Op weg naar de première lopen
bij een groep amateurtoneelspelers
de spanningen tot zenuwslopende
hoogte op.

Sterrenkundige Victor Bras wordt
verdriedubbeld: Victor van nu, Victor
van tien jaar eerder en Victor van tien
jaar later. Zij draaien om hun eigen
vrouw heen als planeten om een zon...

20:15 uur

20:30 uur

14:30 uur

20:30 uur

20:15 uur, inleiding 19:15 uur

20:30 uur, inleiding 19:30 uur

€ 29,50

€ 15,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 29,50

€ 16,50

rode zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

di

do

09

11

renate
dorrestein

wim helsen

schrijverslezingen

het uur van
de prutser

(2e seizoen)

08

zo

vr

12
muziliteraire
revue

za

(gratis wel reserveren)

za

20

herman koch, michiel
romeyn, frans thomése e.a.

isa hoes, marc klein
essink e.a.

(gratis, wel reserveren)

zo

20

de gelukkige
huisvrouw

orkater

21

jeroen zijlstra

liefde & dorpsgevoel

de grote avonturen
van kleine mol
theater terra

(première)

literair

cabaret

literair

toneel

muziek

familie 4+

Renate schrijft op een lichtvoetige
wijze in een sfeer tussen waan
en
werkelijkheid
over
heftige
onderwerpen, zoals schuldgevoelens.

Meesterlijk manipuleert de vlaming
wim helsen in zijn derde solo met taal.
Gedurende de hele voorstelling weet
hij de indruk te wekken dat alles wat
hij zegt, hem spontaan invalt.

Een revue vol literatuur, humor, muziek
en alles wat nog meer voorbij komt.
Kortom, een vrolijke smeltkroes van
creatieve geesten die hun sporen
ruimschoots hebben verdiend.

In de toneelbewerking van bestseller
‘De gelukkige huisvrouw’ is Isa Hoes
te zien als de ongelukkige huisvrouw
en Marc Klein Essink als de jetset
psychiater Beau.

Onrust, pijn, ontrouw en afscheid
vormen de wrange basis voor
prachtige nummers. Ongepolijst en
rauw sijpelt het via de onderbuik
door naar het hart. Hollandse blues;
doorleefd, maar subtiel.

Kleine mol en kleine arend gaan op
zoek naar de plek waar kleine mol
vandaan komt. Beiden zijn ze blij
met de ander, die hen helpt bij hun
tekortkomingen.

20:30 uur

20:15 uur

20:30 uur

€ 10,00

€ 20,50

blauwe zaal

rode zaal

20:15 uur, inleiding 19:15 uur

meervaart: februari 2010

meervaart: februari 2010

06

za

14:30 uur

(gratis, wel reserveren)

20:30 uur

tot 12 jaar € 12,50

€ 19,50

€ 26,50

€ 19,00

volwassenen € 16,50

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

09

ma

ma

22

panama

26

za

27

(première)

pipo, mammaloe,
klukkluk e.v.a.

saskia temmink,
bastiaan ragas &
rick engelkes

jeugd 6+

dansshow 15+

familiemusical 4+

toneel

toneel

muziek

Onderweg naar het land van hun
dromen, ‘Panama’, worden twee
dikke vrienden geconfronteerd met
elkaars minder prettige kantjes.

Ish gaat de uitdaging aan en bewerkt ‘De
storm’ van Shakespeare. De hunkering
naar controle en macht, het verliezen
daarvan, de loutering en de kracht
van de verbeelding staan centraal.

Pipo gaat met Mammaloe en Klukkluk
op reis naar het rijk van Zonzonia
waar de boze Kalief Kassa en de nog
bozere Kalief Homaar allemaal nare
zaakjes aan het uitspoken zijn.

‘Truckstop’ gaat over mensen die in de
knoop raken door het verschil tussen
wie ze zijn en wie ze willen zijn, over
mensen die zichzelf gek maken met
verlangens.

Dit intrigerende relatiedrama met
veel gevoel en humor waarin
iedereen elkaar bedriegt, wordt in
omgekeerde volgorde gespeeld wat
een fascinerend, ontregelend effect
sorteert.

Micheline brengt een programma vol
nostalgische liedjes uit de jaren ‘30
en ’40 en voert u langs jazzy bars en
Franse cabarets.

14:00 uur, workshop 15:15 uur

20:15 uur, inleiding 19:15 uur

20:15 uur, inleiding 19:15 uur

(gratis wel reserveren)

20:30 uur

14:30 uur, workshop 15:45 uur

who the f***
ishakespeare

truckstop

27

het toneel speelt

bedrog

micheline van
hautem
nostalgia

(gratis, wel reserveren)

20:15 uur

€ 6,50

€ 17,50

€ 16,50

€ 27,50

€ 23,50

€ 19,00

blauwe zaal

rode zaal

rode zaal

rode zaal

rode zaal

blauwe zaal

di

do

25

de páneet

two fresh

(gratis, wel reserveren)

vr

zo

26

28 feb

amerika
america

purcell gala

pieter tiddens

fresh – urban
dance theatre

jeugd 6+

dansshow 8+

jeugd 10+

Pa Pieter Tiddens wil de planeet
inrichten als een hele stoere
mannenplaneet. Maar dan komt pa
er zelf ook achter dat hij er niet zo blij
mee is. Want je eigen leven inrichten
is nog niet zo gemakkelijk.

Vijftien talenten gaan de battle
met elkaar aan op het gebied van
breakdance, krumpin, hiphop, popping,
locking en new style, gecombineerd
met rap, dj’ing en beatboxing.

Een spannend verhaal over emigreren,
smokkelen, geheimen, verraad en
overleven. We duiken met Johnny terug
in zijn jeugd, naar de jaren twintig in
Twente. Toen hij met zijn lievelingsbroer
Jan droomde van Amerika.

20:15 uur

(gratis wel reserveren)

speeltheater
holland

afterparty i.s.m. studio west

barokopera
amsterdam

zo

28 feb
de niet-meerzo-piep-show

do

vr

04 05
amandla!
mandela

lust en liefde | clous
van mechelen e.v.a.

kenneth herdigein,
sophia wezer e.v.a.

opera

show

musical

Ter gelegenheid van het Purcell
jaar 2009 presenteert Barokopera
Amsterdam het ‘Purcell gala’. De
toehoorder wordt meegenomen door
het Londen van de zeventiende eeuw.

De fitte oudere staat centraal: een
show met, voor en over ouderen.
Samen met wisselende artiesten van
toen en nu vegen ze alle rimpels glad
en schuiven de begonia’s opzij.

‘Amandla!
Mandela’
is
een
bijzondere primeur: niet eerder werd
er een musical gemaakt over Nelson
Mandela, de inspirator voor miljoenen
en idealist.

(gratis, wel reserveren)

14:45 uur

voor aanvang en na afloop
african village in de foyer

14:30 uur, inleiding 13:30 uur

maart 2010

23

14:45 uur, workshop 16:00 uur

10

23

za

pipo de
musical

plan d &
kopergieterij

ish stormish

vr

meervaart: februari 2010

meervaart: februari 2010

22

di

20:15 uur

(gratis, wel reserveren)

tot 12 jaar € 11,50

19:00 uur

€ 6,50

volwassenen € 17,50

€ 6,50

€ 32,50

€ 15,00

€ 39,50

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

11

vr

dusty:

you don’t have to
say you love me

janke dekker, audrey bolder e.a.

(try-out)

musical

In een ontroerend en humoristisch
gesprek tussen Dusty, broer Tom en
manager Vicki worden openstaande
rekeningen vereffend en zingt Dusty
nog eenmaal al haar wereldhits.

06
van hunebed
tot hyves:

06
diepgang

vr

za

12

zo

13

14
hoe overleef
ik mijn eerste
zoen?

ernesto & marcelino
met wilfried finkers

johnny & mozes
rosenberg & rob
van bavel
jazzimpuls
dubbelconcert

jurk!- avondjurk

cabaret

cabaret

jazz

cabaret

familie 9+

George van Houts en Tom de Ket, Tina
de Bruin en Kim van Zeben beelden
alles wat iedereen altijd al had willen
weten over onze geschiedenis als we
wat beter hadden opgelet op school uit.

Pure kolder, rake imitaties en
persiflages, sfeervolle liedjes en de
gortdroge aanwezigheid van Finkers
zijn de aantrekkelijke ingrediënten
van ‘Diepgang’.

Voor de pauze staan Johnny en
Mozes Rosenberg op het podium.
Na de pauze hoort u Johnny als
voortreffelijke jazzzanger met pianist
Rob van Bavel.

In
de
eerste
avondvullende
muziekvoorstelling van ‘Jurk’ maken
Jeroen van Koningsbrugge en Dennis
van de Ven een wandeling langs de
liefde, de lach, de lust en het lijden.

‘Hoe overleef ik mijn eerste zoen?’,
gaat over eerste keren, scheiding,
liefde en vriendschap. Maar vooral
over puberteit en alles wat daarbij
komt kijken.

de cabaretcanon van de nederlandse geschiedenis (première)

george van houts, tom de
ket, tina de bruin e.a

jeroen van
koningsbrugge
& dennis v.d. ven

francine oomen

20:30 uur
20:30 uur

20:15 uur

20:30 uur

20:30 uur

uitverkocht

13:00 & 16:00 uur

€ 24,50

€ 24,50

€ 20,50

€ 16,50

€ 19,00

€ 18,50

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

rode zaal

zo

do

07

11

sonneveld
voor altijd

the nylons
(canada)

vr

za

zo

do

12 13

14

dromen…..
zijn bedrog

kroon aan
de kapstok

vr

18
piet paaltjens,
dé muzikale
thriller

sandra van
megen

een nieuwe liefde

vera mann, remko vrijdag,
jelka van houten e.a.

muziektheater

close harmony

musical

jeugd 6+

muziektheater

muziektheater

Begeleid door een live orkest zullen
hoogtepunten uit het onsterfelijke
repertoire van Sonneveld ten gehore
worden gebracht, waaronder ‘Nikkelen
nelis’ en uiteraard ‘Het dorp’.

Met hits als ‘Up the ladder to the roof’
en ‘The lion sleeps tonight’ waren The
Nylons begin jaren ‘80 trendsetter in
hun genre. Nog steeds hebben ze
ambitie en vernieuwingsdrang.

‘Dromen…zijn bedrog’ is een vrolijke
musicalkomedie over drie generaties
die voortdurend botsen, vol hits uit 50
jaar Nederlandse popgeschiedenis.

Nadat de koning zijn kroon afzet,
doet het hele hof waar hij of zij zin
in heeft. Daarom tovert de hofnar
samen met de kinderen uit de ‘vlam in
de pan’ de grote V van vriendschap
tevoorschijn.

Twee uitersten verenigd in één
persoon: de sombere Francois
Haverschmidt en zijn lichtvoetige
alter ego Piet Paaltjens. Haverschmidt
wordt dood aangetroffen. Is het moord
of zelfmoord?

‘Een
nieuwe
liefde’
is
een
aaneenschakeling van uitbundige en
ontroerende momenten, een muzikaal
cabaret waarbij intieme en uitbundige
momenten elkaar afwisselen.

14:30 uur

20:15 uur

afterparty in de foyer

14:45 uur

€ 29,50

€ 25,50

€ 37,50

rode zaal

rode zaal

rode zaal

20:15 uur

peter faber

19

the nylons
in concert

trudy labij, syb van
der ploeg e.a.

12

za

(2e seizoen)

meervaart: maart 2010

meervaart: maart 2010

05

za

porgy fransen, daniël
samkalden e.a.

20:30 uur, inleiding 19:30 uur

(gratis, wel reserveren)

20:30 uur

€ 6,50

€ 25,50

€ 16,50

blauwe zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

13

za

fernando
lameirinhas

een nieuw leven

ma

26

29 mrt

alex klaasen

eindelijk alleen

hommage aan
rob chrispijn
40 jaar in het vak!

wo

31 mrt
blackbird

toneelgroep
suburbia

do

01
turkey now:
sevval sam

saudade do futuro

het toneel speelt met
mark rietman e.a.

(dernière)

(try-out)

wereldmuziek

toneel

cabaret

cabaret

toneel

muziek

Een nieuwe generatie jonge artiesten
met meerdere nationaliteiten doet zijn
intrede. Fernando geeft hen de ruimte
om te experimenteren met hun muzikale
identiteitsconcept over folklore.

In een rap tempo verandert het
succesvolle bestaan van uitgever
Peer in een horrorscenario. Hij moet
kiezen: ten onder gaan of een nieuw
leven beginnen.

In ‘eindelijk alleen’, een tragikomische
one-man-show over eenlingen, toont
typeur Alex Klaasen o.a. een eenzame
paaldanseres, twee hardcore Mariska
van Kolckfans en een suïcidale smurf.

Rob Chrispijn zit 40 jaar in het
vak. Reden genoeg om hem in het
zonnetje te zetten. Geniet mee van de
prachtige (lied)teksten die hij schreef
voor o.a. Stef Bos en Liesbeth List.

Una komt Ray opzoeken op zijn werk.
Ze wil praten over wat er destijds
tussen hen is gebeurd. We worden
deelgenoot van de pijn over een
verboden liefde.

In Turkey Now 2010 brengt Sevval
Sam een gevarieerd programma van
poëtische songs uit Anatolië en uit
Istanbul bij de Zwarte Zee.

za

20:15 uur

(2e seizoen)

het amsterdams
kleinkunst festival

20:15 uur

20:30 uur

met nagesprek in de zaal

uitverkocht

20:15 uur

€ 21,50

€ 24,50

€ 22,50

blauwe zaal

rode zaal

rode zaal

zo

27 28
oranje boven
jon van eerd,
nelly frijda e.a.

za

zo

vr

20:15 uur

€ 22,50

€ 19,50

€ 25,00

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

za

28

02 03

cesar
zuiderwijk

waarvoor is
dat knopje?

the full monty

peter zegveld

20:30 uur, inleiding 19:30 uur

(gratis wel reserveren)

27
drumbonen &
kaneelstokken

poëtische songs van istanbul
bij de zwarte zee en anatolië

charly luske,
ellen evers e.v.a.

za

ma

03

05

kamps &
kamps

kamps & kamps 1

(dernière)

de fabel van
de band krijgt
kinderen

de band krijgt kinderen

toneel

percussie 12+

jeugd 5+

musical

cabaret

familie 6+

In de personeelsvertrekken van het
koninklijk paleis zwaait butler Harrie
Vermeulen (Jon van Eerd), wiens bloed
de chique hofdame (Nelly Frijda) wel
kan drinken, de scepter.

Door middel van een videoscherm
laat Cesar je kennis maken met de
onzichtbare drummer, de door voodoo
bezeten slagwerker en maître Cesar
die op hol slaat met zijn pollepels.

‘Waarvoor is dat knopje?’ Is een
uitnodiging om te stappen in de
wereld van het experimentele gedrag.
Een uitnodiging om te doen wat je niet
mag doen. Een uitnodiging om fouten
te maken.

Geïnspireerd door een Chippendalesachtige act brengen zes werkeloze
arbeiders een striptease-act ten tonele
om op die manier iets te kunnen
verdienen.

Hun
nieuwe
programma
is
fris,
vernieuwend,
absurd
en
vooruitstrevend: meer van het oude.
Sinds Tims en Warts geboorte
zijn de tweelingbroers op elkaar
aangewezen.

De
band
krijgt
kinderen
is
gespecialiseerd in de combi van
volwassen muzikale arrangementen
met gekke, spannende en stoere teksten
voor kinderen. Dit jaar is ‘De bremer
stadsmuzikanten’ de inspiratiebron.

20:15 uur, inleiding 19:15 uur

19:00 uur, workshop 17:00 uur

(gratis, wel reserveren)

14:45 uur

afterparty in de foyer

20:30 uur

14:45 uur

€ 27,00

€ 19,50

€ 6,50

€ 39,00

€ 20,50

€ 12,50

rode zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

(gratis wel reserveren)

14

22 23

vr

20:15 uur

meervaart: april 2010

meervaart: maart 2010

20

ma di

15

do

good vibrations,
a tribute to the
beach boys

de laatste der azteken

de pianist

edwin de vries

09
ellen dikker
fjord

(2e seizoen)

di

vr

13

vr

16

annejet van
der zijl

16
wit

schrijverslezingen

renée soutendijk
e.a.

lucretia van
der vloot
soulcabaret
(dernière)

show

toneel

cabaret

literair

toneel

cabaret

In Good vibrations herleeft de
geweldige wall of sound. Een avond
vol goede vibraties en muzikale
herinneringen met grote hits als ‘I get
around’en ‘Good vibrations’.

In ‘De pianist’, naar het boek van
Wladyslaw Szpilman, vertelt de
hoofdpersoon hoe hij bijna gek wordt
als zijn familie wordt afgevoert naar
een concentratiekamp en hij de dans
ontspringt.

Na haar bejubelde debuut kruipt Ellen
wederom in de huid van tragikomische
personages die met het hart op de
tong en de ziel onder de arm het
woord nemen.

Annejet van der Zijl werkte als
journaliste bij het weekblad HP/De
Tijd en schreef de romans ‘Jagtlust’,
‘Sonny Boy’ en ‘Anna’. Nu werkt ze
aan de biografie over Prins Bernard.

Als blijkt dat een controlefreak de strijd
tegen haar ziekte tenslotte verliest,
komt ze tot de onthutsende ontdekking
dat er zelfs mensen zijn die haar een
waardig einde willen ontnemen.

Net als haar inspiratiebron, de
levende legende Millie Jackson,
wisselt Lucretia liedjes af met komische
anekdotes, oneliners en verhaaltjes.
Met live band.

20:15 uur

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

20:30 uur

20:30 uur

€ 27,50

€ 22,50

€ 18,50

rode zaal

rode zaal

blauwe zaal

(afterparty in de foyer)

za

10
liefdesbrieven

za

10

11

(gratis wel reserveren)

20:30 uur

€ 10,00

€ 25,50

€ 20,50

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

za

za

17

zo

17

18

willeke alberti

(theaterversie)

geef mij maar
amsterdam! | clous
van mechelen e.v.a.

toneel

muziektheater

show

muziek

toneel

jeugd 8+

Twee jeugdvrienden lezen elkaar hun
levenslange briefwisseling voor en
langzaam ontvouwt zich een verhaal
over gefnuikte verlangens en gemiste
kansen.

Na het succes in de parade komt ‘Mon
bouillon’ naar de theaters. Terwijl twee
mannen aan de keukentafel het leven
bezingen blijkt alles in de keuken een
eigen leven te leiden.

De fitte oudere staat centraal: een
show met, voor en over ouderen.
Samen met wisselende artiesten van
toen en nu vegen ze alle rimpels glad
en schuiven de begonia’s opzij.

Met haar 65 jaar laat Willeke met
zowel oude als nieuwe liedjes zien
dat ze nog midden in het leven
staat en nog lang niet toe is aan de
geraniums.

In het tweede deel van de Triologie
der waan is dit een tragikomisch
stuk waarin we twee kanten van
Hitler zien: zijn ware gedaante maar
ook de romantische en charmante
Oostenrijker.

Een oude vrouw zit mijmerend bij
de kachel, drinkt thee en laat haar
gedachten dwalen. Een piepklein
mannetje kruipt uit de theepot en laat
haar een vergeten wereld zien.

(gratis wel reserveren)

20:30 uur

14:45 uur

20:15 uur

€ 34,50

€ 16,50

€ 15,00

rode zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

20:15 uur, inleiding 19:15 uur

kees & eddie

zo

20:15 uur, inleiding 19:15 uur

de niet-meerzo-piep-show

anne-wil blankers
& paul van vliet

16

09

vr

mon bouillon

chez alberti

meervaart: april 2010

meervaart: april 2010

08

vr

ik hield
van hitler

kiek houthuijsen, ton
vorstenbosch e.v.a.

20:30 uur, inleiding 19:30 uur

adios

speeltheater
holland

(gratis wel reserveren)

14:45 uur

€ 31,50

€ 19,50

€ 6,50

rode zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

17

zo

the rosenberg trio
met denise jannah
& dennis legree

19 21
ideals

danstheater aya

the rosenberg soulshow

di

20
eric van
sauers
ridder

za

zo

24

zo

25

25

xynix opera

elvis in
concert (uk)

6 handen doen
dromen huilen
jazz

jeugd 7+

show

eric vaarzon morel,
jesse van ruller
& martin fondse

broers

top billing

muziek

dans 12+

cabaret

The Rosenberg trio brengt een
avontuurlijke cocktail van soul, jazz
en gospel, natuurlijk gegarneerd met
een dosis onmiskenbare gipsy spirit in
‘The Rosenberg soulshow’.

Ideals is een dansvoorstelling zonder
zielige zeehondjes of verwaaide
spandoeken, waarin jongeren op
zoek gaan naar hun idealen. Ideals is
een mix van streetdance tot tango.

Eric lanceerde zichzelf rechtstreeks
vanuit
het
gezelschap
‘De
Comedytrain’ het Camaretten Festival
in, dat hij glansrijk won. Hij won de
Neerlands hoop, dé cabaretprijs van
de VSCD.

Spaanse klassieken als Albéniz en
Rodrigo, maar ook de Italianen Verdi
en Puccini inspireren de virtuoze
geesten van Eric Vaarzon Morel, Jesse
van Ruller en Martin Fondse.

Drie broers zijn uitvinders. Ze maken
installaties en testen ingewikkelde
apparaten. Ze worden gevraagd om
voor het leger te werken. Dan krijgen
ze ruzie.

Deze tribute bestaat uit drie wervelende
showblokken: ‘The early years’, ‘The
comeback’ & ‘The vegas years’. Alle
aspecten uit de grootse carrière van
Elvis komen voorbij.

20:15 uur

20:15 uur

20:15 uur

20:30 uur

14:30 uur

met elvis afterparty

€ 26,50

€ 12,50

€ 21,50

€ 16,00

€ 6,50

€ 29,00

rode zaal

rode zaal

rode zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

rode zaal

vr

veldhuis en
kemper

we moeten praten

vr

23
hassan’s
angels

za

24
anne en
goebbels

za

za

01

zo

01

‘allo, ‘allo!

alfred van den
heuvel e.a.

20:15 uur

02

de olifant
en de duif

de jongen, het meisje
en de heks van het
woeste woud

(2e seizoen)

hoop, gezeik
en liefde

victor löw &
meral polat

cabaret

cabaret

toneel

toneel

toneel

familie 7+

In ‘We moeten praten’ schetsen
Veldhuis en Kemper de stand van
zaken tussen de man en de vrouw. De
verhoudingen zijn veranderd, maar zijn
de rollen niet te veel omgedraaid?

Twee jonge vrouwen vinden hun draai
niet in het leven. Ze beslissen daarom
het stappenplan ‘Moving on’ in 7
stappen te volgen om grip op hun
leven te krijgen.

Aan de hand van de inhoud van
de dagboeken van Anne Frank en
Paul Joseph Goebbels wordt een
beeld geschetst van angst, hoop en
verlangen tegenover de machinaties
en drijfveren om een verwerpelijk
ideaal te bereiken.

‘Allo ‘Allo! is een bizarre komedie
waarin alle karakters uit de
televisieserie terug te zien zijn op het
toneel. René Artois heeft het moeilijk
als dubbelspion voor zowel het verzet
en de Duitsers.

De passionele relatie tussen de
invalide schilderes Frida Kahlo en
de twintig jaar oudere kunstschilder
Diego Rivera vol ups en downs wordt
overtuigend op de planken gezet.

Frank Groothof vertelt een meeslepend
sprookje over wat je kunt verliezen op
jacht naar roem en rijkdom. Tekenares
Karst Janneke Rogaar manipuleert de
voorstelling door tekeningen.

20:15 uur

20:30 uur

€ 25,50
rode zaal

20:15 uur, inleiding 19:15 uur

(gratis, wel reserveren)

20:15 uur

€ 19,50

€ 22,50

blauwe zaal

rode zaal

helmert woudenberg
& sarah eweg

20:30 uur, inleiding 19:30 uur

frank groothof

(gratis wel reserveren)

14:30 uur

€ 28,00

€ 19,50

€ 16,50

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

mei 2010

23

18

di

meervaart: april 2010

meervaart: april 2010

18

zo

19

do

de infiltrant

de varkensfabriek

07

08

beatrice van
der poel
hard en hoofd

nilgün yerli

de adem van eva

do

vr

za

13 14

za

15

droog brood

een frisse wind

15
claudia
de breij

olga zuiderhoek

hete vrede

de caracal
(2e seizoen)

(première)

toneel

muziektheater

cabaret

cabaret

cabaret

toneel

Twee vrienden belanden in hun
tienerjaren in het criminele circuit.
Jaren later krijgen ze door samenloop
van omstandigheden weer met elkaar
te maken.

Beatrice van der Poel zingt lyrisch
en recht voor z’n raap. Over keuzes
maken, ‘op gevoel’ of weloverwogen
de mist in gaan. Ze wisselt eigen
stukken af met anekdotes en gedichten.

Aan de hand van het ‘Dagboek van
Adam en Eva’ vraagt Nilgün Yerli
zich af welke wereld ieder van ons
zou scheppen als hij of zij helemaal
opnieuw kon beginnen.

De heren van Droog brood willen
dat vanaf hun vijfde lachshow alles
anders wordt. In de praktijk blijkt vaak
dat, ondanks dat niets hetzelfde blijft,
er eigenlijk niets verandert.

In deze tijd waarin ‘gelijk hebben’
het grootste goed is, maakt De Breij
grappen over haar twijfels. Zoals
altijd is Claudia er met de band, een
grote bek, en misschien wel met een
jurkje.

Een vrouw wacht op een telefoontje
van haar echte liefde, die, volgens
afspraak van een jaar geleden,
vanavond ja of nee zal zeggen.

20:30 uur

20:30 uur

20:15 uur

20:30 uur

20:15 uur

€ 18,50

€ 18,50

€ 19,00

€ 18,50

€ 22,50

€ 22,50

blauwe zaal

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

za

08
minyeshu

20

za

zo

do

09

13

vakantie

zo

do

16

20:30 uur, inleiding 19:30 uur

(gratis wel reserveren)

vr

20

de niet-meerzo-piep-show

meervaart: mei 2010

meervaart: mei 2010

06

vr

21

dire dawa

cees brandt

de meisjes van
mussolini

1-e pers.
enkelv.

aram van de
rest & band

orkater

moeders en dochters
clous van mechelen e.v.a.

murth mossel

wereldmuziek

jeugd 3+

muziektheater

show

cabaret

muziek

Minyeshu zingt over de gebeurtenissen
die haar uit Ethiopië dreven en over de
heimwee naar de geuren van Afrika.
Een mooie balans tussen luisterliedjes
en dansbare songs.

Bil en Wil doen alles samen en kunnen
geen moment zonder elkaar. Ze gaan
samen op vakantie. ‘Vakantie’ is een
vrije bewerking naar het boek ‘Bil en
Wil’ van Rindert Kromhout.

Een muziektheatervoorstelling gebaseerd op het leven van drie Nederlandse
zusjes die de lievelingetjes van Mussolini
zijn, totdat hun Joodse roots uitkomen.

De fitte oudere staat centraal: een show
met, voor en over ouderen.Samen
met wisselende artiesten van toen
en nu vegen ze alle rimpels glad en
schuiven de begonia’s opzij.Gasten:
o.a. Willeke Alberti en haar moeder.

In de tweede voorstelling van Murt
Mossel, 1e pers. enkelv., krijgen
we wederom grappige verhalen en
scherpe observaties voorgeschoteld...
á la Murth natuurlijk.

Grappige en ontroerende verhalen
passeren de revue in deze ode aan
het moederschap. Dit alles omlijst met
rocknummers die over de verschillende
‘soorten’ moeders zullen gaan.

20:30 uur

14:45 uur

20:15 uur

14:30 uur

20:30 uur

20:30 uur

€ 18,50

€ 6,50

€ 22,50

€ 15,00

€ 16,50

€ 14,50

blauwe zaal

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

moeders

21

za

zo

za

22

marc-marie
huijbregts

marc-marie punt

vr

23

speelman &
speelman
thuis

vr

28

konijn van
porselein

de toneelmakerij

za

28

roué verveer
mans genoeg

29

carlo de wijs
met keyjay@lab
& world voices
guest star do!

(2e seizoen)

de tweeling

yvonne van den
hurk e.a.
(reprise)

cabaret

cabaret

jeugd 5+

cabaret

jazz

toneel

Marc-Marie Huijbregts gaat een punt
zetten. Als afsluiting of als nieuw begin,
dat weet hij nog niet. Een liedje, een
praatje en een versje. Niets meer en
niets minder. Punt.

Twee broers zijn trots. De één omdat
hij zoveel heeft meegemaakt op zijn
wereldreis. De ander op wat hij heeft
bereikt toen hij thuis bleef. Maar hoe
voelen ze zich met elkaar weer thuis?

Een hartverwarmend sprookje voor
jong en oud over afscheid nemen
en thuis komen, over een konijn dat
na de dood van zijn eigenaren een
nieuw thuis vindt.

In deze voorstelling zullen er
onderwerpen aan bod komen waar
je normaal niet over praat; allemaal
weer overgoten met zijn inmiddels
welbekende humor.

Eerst staan organist Carlo de Wijs,
pecussionist Marnix Stassen en
gospelkoor the world voices op de
planken. Na de pauze voegt Do zich
bij dit gezelschap.

Een tweeling groeit gescheiden in
Nederland en Zuid-Duitsland op. Na
70 jaar komen ze elkaar toevallig
tegen. Dan blijkt dat de oorlog
vijanden van hen gemaakt heeft.

20:15 uur

20:30 uur

14:30 uur

20:15 uur

20:30 uur

€ 26,00

€ 18,50

€ 6,50

€ 18,50

€ 16,50

€ 24,50

rode zaal

blauwe zaal

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

huis, tuin en
keukenliedjes

verwacht
seizoen
2010-2011

ma

ma

do

24

24

27

stampende
stilte

om 8 uur
bij de ark

het internationaal
danstheater

het laagland

dans

jeugd 7+

sanne wallis
de vries
kaka passa

20:15 uur, inleiding 19:15 uur

(gratis wel reserveren)

zo

za

29

30

the wall

ulrike quade

dirk scheele

(dernière)

cabaret

meervaart: mei 2010

meervaart: mei 2010

22 23

zo

beeldend theater

familie 2+

Legally Blonde
Guido Wijers
Otje
Wouter Hamel

Met dans variërend van virtuoze
swing tot energieke balkanbeat vertelt
het idt een klassiek en tijdloos verhaal
over een liefde die opbloeit.

Een duif komt bij drie ruziënde
pinguïns langs met de boodschap dat
God opnieuw wil beginnen met de
wereld, nu iedereen ruziet.

Zoals altijd is Sanne in deze show
oorspronkelijk, verrassend en grappig.
In Kaka Passa gaat ze in op de wat
basalere zaken van het leven.

De maatschappelijke idealen van
RAF terroriste Ulrike Meinhof, het
pure machtsstreven van Hermann
Göring en de ultieme tragedie van
de Griekse tovenares Medea staan
centraal.

Dirk woont in een toverhuis waar
alle huis-, tuin- en keukenspullen
tot leven komen. Samen zingen
ze liedjes over van alles, zoals
de boterhammenboogie en de
wasmachineblues.

(gratis, wel reserveren)

14:45 uur

20:15 uur

20:30 uur

14:30 uur

€ 21,50

€ 6,50

€ 23,50

€ 16,50

€ 12,50

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

blauwe zaal

rode zaal

14:30 uur, inleiding 13:30 uur
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Maria Juncal
101 Dalmatiërs
Jörgen Raymann
23

onlineverkoop

zalen

bezoekers
voorwaarden

restaurants
in de buurt

congressen en
vergaderingen

parkeren
Dichtbij de Meervaart is de ParkKing

Via www.meervaart.nl kunt u online

De rode zaal (808 plaatsen) is

De Algemene Bezoekersvoorwaarden

Tegenover de Meervaart

De Meervaart is aangesloten bij

parkeergarage. We verzoeken

kaarten kopen. U kunt zelf uw plaats

vernieuwd. Per rij (vanaf rij 7) is er

Amsterdamse Podia zijn van toepas-

aan de Sloterplas:

de VNC (Vereniging Nederlandse

u gebruik te maken van deze

uitkiezen en toegangsbewijzen

een niveauverschil is om het zicht op

sing. Een PDF is te downloaden op

Congresbelangen) en het ACB

parkeergarage, Osdorpplein 249,

printen. De betaling gaat met een

het toneel nog beter te maken. Er is

onze website en een exemplaar

Chinees restaurant Canton:

(Amsterdam Congres Bureau).

1068 ER. In de Meervaart bij de

creditcard (mastercard of visacard) of

een middenbalkon (recht voor het

hiervan ligt bij de kassa.

020-6196988

Ideal (internetbankieren, aangesloten

podium) en twee zijbalkons. Het zicht

banken: ABN-AMRO, ING, Fortis,

op de zijbalkons is iets minder, voor

Rabobank en SNS Bank).

deze plaatsen geldt een ander tarief.

verkoop aan
de kassa
De kassa is open van 10.00 tot

gastvrouw/
gastheer

In de blauwe zaal (262 plaatsen)

Bij iedere voorstelling is een

zijn de rijen vanaf rij 1 oplopend.

gastvrouw of gastheer aanwezig

mindervaliden

met uw vragen.

van de voorstellingen.

van een rolstoelplaats is helaas

acties

niet mogelijk. Wanneer u bij het
telefonisch bestellen doorgeeft

Het is mogelijk dat de Meervaart

De prijs van alle kaartjes is inclusief

dat u zo’n plaats nodig heeft,

en/of het impresariaat tijdens het

garderobe, pauzedrankje en verwer-

kunnen wij deze voor u reserveren

seizoen voor bepaalde voorstellingen

kingskosten, tenzij anders vermeld.

(indien beschikbaar). Onze

een actie bedenkt. Meestal betekent

theaterzalen beschikken over een

dit dat er korting wordt gegeven op

geluidsversterkingsysteem.

de toegangsprijs. Er is geen restitutie

zonder enig bezwaar iemand anders

jeugd
voorstellingen
De meeste jeugdvoorstellingen

retourneren van kaartjes is mogelijk

worden georganiseerd i.s.m. de

tot 2 dagen voor de voorstelling

Krakeling. Bij jeugdvoorstellingen is

(kosten € 3,50 per kaartje). Na

de vermelde leeftijd de ondergrens.

aanvang van de voorstelling wordt er

Wij vragen u deze leeftijdsgrens te

geen publiek meer toegelaten in de

respecteren.

theateren concertbon

fotograferen en
mobiele telefoons
Het is niet toegestaan om foto-, film-,

In de Meervaart kunt u de Nationale

video- of geluidsopnames te maken.

Theater- en Concertbon kopen

We verzoeken u dringend om uw

en inleveren. Als u online kaarten

mobiele telefoon uit te zetten.

koopt, dan kunt u uw theaterbonnen
inleveren als u naar de voorstelling
gaat. Wij storten het bedrag van de
bonnen dan op uw rekening.

met de auto en het openbaar vervoer

garage mee kunt verlaten.

www.grandcafesloterplas.nl

(lijn 1 vlakbij, lijn 17 voor de deur).

Meer info www.parkking.

Kijk op de site voor uitgebreide
routebeschrijving.

Vermeld bij reservering aan het restaurant dat u naar de Meervaart gaat.

meervaart

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

op reeds verkochte kaarten mogelijk.

de voorstelling laten bezoeken. Het

zaal.

020-4102010

www.opiumamsterdam.nl

rolstoelgebruikers. Online bestellen

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u

laten scannen waardoor u er de

020-4101452

16.00 uur plus 1 uur voor aanvang

(€ 2,50 per voorstelling) uw inrijkaart

De Meervaart is goed bereikbaar

de voorstelling, in de pauze en na
afloop kunt u bij haar/hem terecht

bar kunt u tegen gereduceerd tarief

Grand Café Sloterplas:

Restaurant Opium:

De Meervaart is toegankelijk voor

verhinderd
of te laat

bereikbaarheid

bij de receptie. Voor aanvang van

16.00 uur, zaterdag van 11.00 tot

kaartjes

24

informatie

meervaart: informatie

meervaart: informatie

kaartverkoop

Acties gelden niet in combinatie met
andere kortingen.

cjp | cultuurkaart:
50% korting op geselecteerde

osdorp

voorstellingen. Kijk voor het overzicht

sloterplas

op de website.

amsterdam centrum

NS station
lelylaan

studenten:

P

meer en vaart

cornelis lelylaan
surinameplein

Op vertoon van een OV studenten-

afslag
S106 osdorp

kaart 50% korting vanaf 2 dagen
voor de voorstelling, aan de kassa.

stadspas:
€10,- korting met bon voor een

badhoevedorp
afslag
zaanstad A10 west

willekeurige voorstelling in die
maand, aan de kassa.
< a4 richting
den haag

afslag
zaanstad A10 west

a10 richting >
utrecht/amersfoort

25

meervaart: colofon

colofon
Joost Guntenaar

ontwerp
en opmaak

José de Jong

Jorien Berger

Beeldenstorm

Willemien van Lith

Joris van Bennekom

redactie

programmering
Andreas Fleischmann

Johan Nieuwenhuize

Kamerbeek fotografie

drukwerk

Katinka Krijgsman

Die Keure

Katrijn van Giel
Kees Tabak

met dank aan

Khalil Z’hir

Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer

Voorkant: Minyeshu | Tycho Merijn

Leo van Velzen

Stadsdeel Osdorp

Anne Timmer

Leo Veger

Stadsdeel Slotervaart

Anja van Wijgerden

Martin Oudshoorn

Koers Nieuw West

Arjan Benning

Merlijn Doormerik

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Anna van Kooij

Nickfrankenfotografie.nl

Rabobank Amsterdam

Annet Schaap

Nine Geertman

Stadspas

Antoinette Mooy

On Stage Photo

Barry Schmits

Pansioen

Benjamin de Winter

Peter Boone Music Productions

Ben van Duin

Peter Zegveld

Bob Bronshoff

Phile Deprez

Bob Mulder

Piek

Bokkie Vink

PURRee

Clemens Boon

Rein van der Ven

Daniel J. Ashes

Renate van Brussel

Eddy Wenting

Rene den Engelsman

Edith Paol

Rob Rietveld

Elizabeth Koning

Rogier Veldman

Esmee van Loon

Roy Beusker

FraaieDingen.nl

Ruud Baan

Francine Oomen

Sander Nieuwenhuys

Geert Gratama

Sandplay-Arts

Gerhard Witteveen

Sebastiaan Westerweel

Govert de Roos

Shannon Greer

Haggay

Simon Sturge

Hans Hijmering

Sinds1972

Hans van den Bogaard

Staatsopera van Tatarstan

Ideas Matter

Stijn & Marie

Jaap Vrenegoor

Thomas Coltof

Jano van Gool

Toonen – Wientjens

Jan Jutte drukwerk

Ulrike Quade

Jan-Reinier van der Vliet

Victor Bergenhenegouwen

Jean van Lingen

Willem de Roon

Jeffrey Vanhoutte

William Rutten

foto’s

Jørgen Koopmanschap
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