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voorwoord
Geacht publiek,
Als u dit stukje leest bent u een echte vriend van de
Meervaart. En dat soort vrienden hebben we hard
nodig. In deze tijden, die soms gedomineerd worden door de waan van de dag maar in ieder geval
door de snelheid van het internet, is een agenda
die ruim 1 jaar vooruit kijkt bijna een unicum. Het
liefst heb ik natuurlijk dat u dit boekje het hele jaar
bij u houdt, waar u ook bent. U zou het elke keer
als u niets te doen heeft even kunnen pakken en
opnieuw kunnen kijken of er iets bij zit dat tot uw
verbeelding spreekt. Die verbeelding, dat is waar
het ons om gaat. Speciale aandacht vraag ik voor

de meervaart

de verbeelding die wij helemaal zelf organiseren:

Meer en Vaart 300
1068 LE Amsterdam
www.meervaart.nl

een Meervaartproductie van de makers van ‘Ik,

kassa
020 - 41 07 777
kaartverkoop@meervaart.nl

Met trots kondig ik de voorstelling ‘Kapsalon’ aan,
Driss’, een komedie voor alle Nederlanders. Onze
succesformule ‘MaroComedy’ zetten wij in het
volgende seizoen voort met 6 avonden in de grote
zaal. Helemaal ‘home made’ en echt niet alleen
maar leuk voor Marokkanen. Een nieuw huisgezelschap is Samadhi Dance Company, dat een mix

openingstijden

van oriëntaalse en urban dans brengt en door ons

maandag t/m zaterdag
12:00 - 16:30 uur
1 uur voor aanvang van de voorstelling
de kassa is gesloten van zondag 22
juni tot en met zondag 24 augustus.

net zo nieuwsgierig bent als ik en komt kijken naar

algemeen
tel: 020 - 41 07 700
info@meervaart.nl

op alle fronten wordt ondersteund. Ik hoop dat u
deze zeer getalenteerde dansers. Heel blij ben ik
dat de grote musical weer terug is in de Meervaart.
‘Onder de groene hemel’ belooft een prachtige ode
aan Boudewijn de Groot te worden en ook ‘Blood
Brothers’ mag u wat mij betreft niet missen. En dan
staan er ook nog ruim 250 andere voorstellingen
bij ons in 2014-2015. Ik hoop erop dat er veel van
uw gading bij zit en verwelkom u graag weer in het
leukste theater van Amsterdam.
Hartelijke groet,

facebook.com/meervaart

twitter.com/meervaart

studio west

www.studiowest.nl

4west jeugdtheaterschool
www.4west.nl

Andreas Fleischmann

meervaart: genre overzicht

cabaret

kleinkunst
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zo 01 mrt de getergde mannen * dat hakt er in zeg!
za 14 mrt diederik van vleuten (2e seizoen)
za 06 jun louise korthals * zonder voorbehoud

12 sep
13 sep
26 sep
27 sep
04 okt
09 okt
17 okt
19 okt
25 okt
01 nov
21 nov
29 nov
05 dec
07 dec
11 dec
12 dec
18 dec
20 dec
20 dec
25 dec
10 jan
24 jan
29 jan
29 jan
31 jan
06 feb
07 feb
12 feb
13 feb
13 feb
15 feb
21 feb
26 feb
27 feb
06 mrt
07 mrt
11 mrt
20 mrt
21 mrt
25 mrt
28 mrt
28 mrt
02 apr
04 apr
10 apr
10 apr
11 apr
24 apr
25 apr
01 mei
06 mei
08 mei
09 mei
15 mei
16 mei
22 mei
22 mei
23 mei
29 mei
30 mei
31 mei
03 jun
05 jun
06 jun

samir fighil & yahia yousfi * comedy dubbel
NUHR * back to basic (2e seizoen)
marocomedy * seizoen 2014-2015
da bounce comedy & movie nights
hans dorrestijn & zazí * eindelijk licht (try-out)
kasper van kooten * karakters (2e seizoen)
dolf jansen * de nieuwsjager
eric koller * koller blijft thuis! (première)
herman in een bakje geitenkwark ‘2’
marocomedy * seizoen 2014-2015
de bloeiende maagden * toen neuken nog gewoon was
johan goossens * leer mij de mensen kennen
da bounce comedy nights
haye van der heyden & erik brey * geen kunst!
vrijdag & sandifort * löyly
vrijdag & sandifort * löyly (première)
cabarestafette * kersverse talenten
richard groenendijk * met de mantel der liefde
schudden * perrongeluk
marocomedy * kerstshow
anuar * integer
marc-marie huijbregts * florissant (2e seizoen)
lenette van dongen * roedel (2e seizoen)
nathalie baartman * louter (try-out)
jan j. pieterse, gerard van maasakkers e.a.
maarten ebbers & nina de la croix
de partizanen * debuutprogramma
de troupe van joep * boer zoekt betere vrouw
da bounce comedy nights
op sterk water * het wonderbaarlijke impro-avontuur
marocomedy * seizoen 2014-2015
speelman en speelman * lach het weg
begijn le bleu * speciaal voor u!
los muziektheater * total los
jeffrey spalburg * baas
silvester * regels zijn regels
eric van sauers * ontroert
max van den burg * amok
#aanstormend * kim van zeben, miss molly & me e.a.
soundos * geboren met ervaring
sara kroos * van jewelste
droog brood * kissy kissy
ilse warringa & niek barendsen * & paren &
marocomedy * seizoen 2014-2015
jetty mathurin * #LOL
VARA leids cabaretfestival * finalistentour 2015
rayen panday * vrijspraak
greg shapiro * part-time hypocrite
rené van meurs * voor de storm
henry van loon * sluimer
powervrouwen 2, een revue van nu
kees van amstel
murth mossel * louter liefde (2e seizoen)
roué verveer * FF wat anders (2e seizoen)
roué verveer * FF wat anders (2e seizoen)
jandino * hoe dan ook
oeloek * prille roest (2e seizoen)
jandino * hoe dan ook
micha wertheim * micha wertheim voor zichzelf
marocomedy * seizoen 2014-2015
jörgen raymann & brainpower * twee-eiig
pieter derks * zo goed als nieuw
da bounce comedy & movie nights
de LULverhalen 2015 * howard komproe e.a.

muziektheater
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01 nov
07 dec
08 feb
20 mrt
11 apr
23 mei

goldmund * orkater / de nieuwkomers
the broken circle breakdown * ricky koole e.a. (try-out)
schotland * orkater / de nieuwkomers
spijkers! * joost spijkers & band
een pure formaliteit * orkater i.s.m. cello8tet amsterdam
gloria * orkater / de nieuwkomers

toneel
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26 sep
03 okt
04 okt
05 okt
08 okt
11 okt
19 okt
23 okt
23 okt
24 okt
25 okt
26 okt
02 nov
06 nov
12 nov
15 nov
20 nov
22 nov
26 nov
28 nov
28 nov
14 dec
19 dec
19 dec
21 dec
21 dec
09 jan
23 jan
24 jan
30 jan
20 feb
28 feb
05 mrt
12 mrt
13 mrt
19 mrt
26 mrt
09 apr
23 apr
30 apr
10 mei

slaaf * ro theater / jack wouterse (reprise)
kapsalon * soundos, mohammed chaara e.a. (try-out)
kapsalon * soundos, mohammed chaara e.a. (try-out)
kapsalon * soundos, mohammed chaara e.a. (première)
fiftyfifty * lies visschedijk en marcel musters
als ik de liefde niet heb * ro theater
vuurvrouwen * ro theater
kapsalon * soundos, mohammed chaara e.a.
de sunshine show (2e seizoen) * esther scheldwacht
kapsalon * soundos, mohammed chaara e.a.
kapsalon * soundos, mohammed chaara e.a.
kapsalon * soundos, mohammed chaara e.a.
koningin juliana (try-out) * annet malherbe e.a.
impro * nachtgasten
kinderen geen bezwaar * alfred van den heuvel e.a.
anthony fokker - de vliegende hollander * theater nomade
tot volgend jaar! * peter tuinman & liz snoijink (try-out)
stoner * reinout bussemaker, peter bolhuis e.a.
taxi taxi * arijan van bavel e.a.
de gebroeders karamazov * toneelgroep maastricht
aan niets overleden * raymi sambo, jetty mathurin e.a.
agnes van god * willeke van ammelrooy, noortje herlaar e.a.
volledig verknipt * laus steenbeke, ellen pieters e.a.
dag vlieg * rené van ‘t hof
hijabi monologen * zuidplein/stage Z
een goed nest * anneke blok en henriëtte tol
restaurant amore * golden palace
schijn * likeminds | fahd larhzaoui (2e seizoen)
hormonologen * winterspelen (4e seizoen)
verleiding van een moordwijf * sanne vogel/nienke römer e.a.
horror * jakop ahlbom
george en eran lossen wereldvrede op * theater rast
op een mooie pinksterdag * nationale toneel
geen gewoon indisch meisje * erwin ligten e.a.
kuyper en wilhelmina * helmert woudenberg e.a.
hollandse luchten II: jesaja * sadettin kirimiziyüz
eelt * chris comvalius en john buijsman
impro * nachtgasten
11 suggesties voor het dagelijks leven * kees roorda e.a.
de vrek * kenneth herdigein e.a.
een sneeuw * het toneel speelt
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16 nov
22 feb
22 mrt
18 jun
19 jun
20 jun
21 jun

de parelvissers * staatsopera tatarstan
operAlive * pocket opera
carmen * staatsopera tatarstan
wolven * opera theater amsterdam (try-out)
wolven * opera theater amsterdam (première)
wolven * opera theater amsterdam
wolven * opera theater amsterdam

musical
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07 nov
08 nov
09 nov
17 jan
12 mrt
13 mrt
14 apr
15 apr
16 apr
07 mei

de jantjes * willeke alberti, ellen evers e.a.
de jantjes * willeke alberti, ellen evers e.a.
de jantjes * willeke alberti, ellen evers e.a.
een avond met dorus * henk poort e.a.
heerlijk duurt ’t langst * lone van roosendaal e.a.
heerlijk duurt ’t langst * lone van roosendaal e.a.
onder de groene hemel * rené van kooten e.a.  
onder de groene hemel * rené van kooten e.a.
onder de groene hemel * rené van kooten e.a.
hartsvrienden (blood brothers) * vera mann, jim bakkum e.a.

muziek
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20 sep
21 sep
07 nov
13 dec
23 dec
09 jan
16 jan
07 feb
08 feb
14 feb
22 feb
24 feb
26 feb
04 mrt
26 mrt
08 mei
24 mei

kikker is jarig 4+ * theater terra (try-out)
kikker is jarig 4+ * theater terra (première)
leo en lena 9+ * NT jong
pluk van de petteflet 4+ * de theaterfamilie
snowwhite en de 7 breakers 8+ * danstheater aya
ali baba en de 40 rovers (try-out) 8+ * theater terra
ali baba en de 40 rovers (première) 8+ * theater terra
de zere neus van bergerac 8+ * ro theater
de zere neus van bergerac 8+ * ro theater
pippi langkous 6+ * de theaterfamilie
vetter dan vet! 6+ * vet kindercabaret
peuterfestival 2+ * stichting twee-ater
wiplala weer 4+ * het filiaal
waanzinnig gedroomd 6+ * kinderen voor kinderen
de terugkeer van hans en grietje 6+ * orkater
boy 7 12+ * live on stage
minoes 8+ * kim van zeben, sytske van der ster e.a.
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28 sep
13 okt
14 okt
15 okt
16 okt
09 nov
16 nov
23 nov
30 nov
18 jan
25 jan
15 feb
23 feb
25 feb
08 mrt
22 mrt
05 apr
26 apr

woei! 1+ * muziekvoorstelling
een ladder naar de maan 4+ * ila van der pouw
sissi 8+* theater sonnevanck i.s.m. nationale reisopera
gedonderdag 6+ * theater gnaffel | de firma rieks swarte
hut 3+ * 4hoog
glimp 2+ * oorkaan
mier 4+ * stip producties | sanne zweije
het nut van tantes 6+ * pieter tiddens en servaes nelissen
in de maneschijn 4+ * tg winterberg | stip producties
wonderzoekers 2+ * anne-beth schuurmans
buurman in de winter 5+ * plan d- | andreas denk
supermam (première) 6+ * pieter tiddens
banbankuné 6+ * drumdrumdrum.nl
paniekman 5+ * hetpaarddatvliegt
dit is geen droom 4+ * unieke zaken
biggels en tuiten 4+ * theater gnaffel | tryater
foutje! 4+ * maas theater en dans
de gruffalo 3+ * meneer monster
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11 okt
21 okt
15 nov
24 dec
27 jan
04 feb
05 feb
01 mrt
07 mrt
24 apr
09 mei

feet don’t fail me now * rhythmic circus
ikusasa * wereldtheater
dance migration * terra brasil
kerst met een grote k * karin bloemen
grubb (première)
the original usa gospel singers * oh happy day
fourtina * nurlaila karim & band
magic of motown * stop in the name of love
unforgettable * the fifties and the sixties
we zullen doorgaan! * vuile huichelaar 4
de fabulous sneakerboyz * roy julen

dans
vr
zo
za
do
zo
vr
do
vr

12 sep
21 sep
29 nov
04 dec
11 jan
06 feb
12 feb
20 feb

2fold h/y - hanuman/yah * samadhi dance company
godinnen * oriental dance company
like 4 real * ISH & dadara
tusta * samadhi dance company
het zwanenmeer * ballet staatsopera tatarstan
2fold h/y - hanuman/yah * samadhi dance company
ISHues vaders/gene * ISH
conny janssen danst * nieuwe voorstelling met livemuziek

12 okt
17 okt
13 nov
14 nov
21 nov
22 nov
06 dec
11 dec
11 jan
14 jan
17 jan
10 feb
18 feb
21 feb
25 feb
27 feb
06 mrt
08 mrt
15 mrt
21 mrt
03 apr
04 apr
23 apr
29 apr
29 apr
02 mei
04 mei

jan haver * meezingfeest
sabrina starke * lean on me
frédérique spigt * the medicine music show
amsterdams volkskoor * gezelligheid kent geen tijd
amsterdams volkskoor * gezelligheid kent geen tijd
harry sacksioni * stringdance
big, black & beautiful * the concert
bob marley’s reggae night * 30 jaar legend
joris linssen & caramba * stroom
akwasi speelt bram vermeulen (première)
zijlstra * geen krimp
danny de munk * twee zachte armen om je heen
xander de buisonjé * xander omarmt
ellen ten damme * thuis bij ellen
frank boeijen * in concert 2015
slagerij van kampen * beats ‘n brass
do * uncovered
mary black * farewell tour
tandem * liesbeth list & annemarie oster
vive la france * ‘en route’ door het land van de chansons
pearl jozefzoon, jan rot & tango extremo * mattheus passie
beatrice van der poel * heelhuids
glennis grace * live in concert
percossa * the real deal
spinvis * oogcontact van de eenzaamste soort
lucretia van der vloot * altijd alles
eric vloeimans e.a. * oliver’s cinema

wereldmuziek
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07 sep
19 sep
03 okt
08 nov
14 nov
06 dec
12 dec
18 dec
30 jan
05 feb
27 mrt
22 apr

meervaart: genre overzicht

familie

amsterdams andalusisch orkest * nights of ziryab
festival d’ourir * marmoucha culture club
nynke laverman * alter (2e seizoen)
eric vaarzon morel * de waterdrager
diaspora orchestra * diaspora featuring manoushka
fuzion * flamenco amazigh
hafla * daoudia, latifa raafat & rachid kasmi
karsu dönmez * from new york to istanbul
leoni jansen & izaline calister * barricade
maria de fátima * 40 jaar fado
fernando lameirinhas e.a.* noir
eliades ochoa * buena vista social club ®

meervaart: studio
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14 sep
05 okt
24 okt
02 nov
23 nov
14 dec
12 apr
17 apr
18 apr
19 apr
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei

smaakboulevard
music generations * talent voor vrijheid
I like you a lot * de gasten
muziekpodium nieuw-west * amateurmuziek
music generations * talent voor vrijheid
muziekpodium nieuw-west * amateurmuziek
kunstbende * voorronde amsterdam (o.v.)
festival 4west * 4west eindpresentaties
festival 4west * 4west eindpresentaties
festival 4west * 4west eindpresentaties
productiegroepen 4west * eindvoorstellingen
productiegroepen 4west * eindvoorstellingen
productiegroepen 4west * eindvoorstellingen
productiegroepen 4west * eindvoorstellingen
productiegroepen 4west * eindvoorstellingen
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29 sep
13 dec
16 jan
14 feb
14 mrt

isabelle amé * on stage
beans & fatback * theaterconcert
stanley clementina * pure the artist, in concert
toe maar * doe maar alsof
lieve bertha met band * ongekust

5
5

meervaart: clubconcerten

clubconcerten: livemuziek * dansen * drinken * praten

ma 29-09

za 13-12

isabelle amé

beans & fatback
theaterconcert

on stage

vr 16-01

stanley clementina
pure the artist, in concert

6

za 14-02

za 14-03

toe maar

lieve bertha met band

doe maar alsof

ongekust

07

16:30 uur
blauwe zaal
€ 19,00

vr

12
20:15 uur
rode zaal
€ 25,00

vr

12

20:30 uur
blauwe zaal
€ 15,00

za

13
20:15 uur
rode zaal
€ 28,00

zo

14

oever sloterplas
tegenover
de meervaart

vr

19

19:00 uur
blauwe zaal
€ 45,00 incl. diner

wereldmuziek

amsterdams
andalusisch orkest
nights of ziryab

De eerste Europese trendsetter was
Ziryab van Cordoba. We volgen zijn
trends op het gebied van muziek,
literatuur, mode en eetkunsten.
Geniet van verhalen uit Bagdad,
Turkse sasmuziek, accordeonklanken
uit de Balkan, MarokkaansAndalusische zang en gitaarmuziek.

dans

2fold h/y - hanuman/yah

(première)

samadhi dance company
Voor ‘Hanuman /Yah’ werkt het
gezelschap samen met gastchoreograaf Ederson Rodrigues Xavier op
livemuziek van Arnold Marinissen
en cross-over componisten Ólafur
Arnalds en Nitin Sawhney. Diverse
stijlen, disciplines en culturen smelten
samen tot één magisch geheel.
Samadhi Dance Company (Danspublieksprijs 2011) is een snel opkomend gezelschap dat positief inhou-

delijke werken creëert, in een cross
over van modern, urban en Indiase
dans. Het artistieke concept is gebaseerd op kennis en kunstvormen uit
de Oosterse wereld. Samadhi gebruikt
hiervoor de meest getalenteerde
dansers onder andere bekend van
‘So You Think You Can Dance’, ‘Juste
Debout’, ISH, Het Nationale Ballet en
Isabelle Beernaert.

cabaret

In zijn eerste one man show ‘Living
in America’ gaat Samir Fighil op zoek
naar zijn identiteit en laat hij zijn
veelzijdige talent zien als comedian
en danser. Yahia Yousfi waait in zijn
debuutshow ‘Vliegen, vallen,
opstaan’ als een wervelwind door zijn
eigen leven en ergernissen.

samir fighil
& yahia yousfi
comedy dubbel
cabaret

NUHR
back to basic (2e seizoen)

meervaart: september 2014

zo

Voor wie vorig seizoen ‘uitverkocht’ te
horen kreeg, is hier de laatste kans
om Peter Heerschop, Joep van Deudekom, Viggo Waas en Eddie B. Wahr
in het theater te zien schitteren met
‘Back to Basic’. NUHR is unplugged:
een programma zonder opsmuk, zonder gedoe en puur op inhoud.

festival

smaakboulevard
Laat je verrassen door de Smaakboulevard die garant staat voor heel
veel lekker ‘werelds’ eten, muziek,
dans, workshops en beeldende kunst
voor jong en oud. Een culinair evenement waar koken, lekker eten en
ontmoeting centraal staan. Maak

kennis met de diverse culinaire gerechten uit Nieuw-West. De oever van
de Sloterplas tegenover de Meervaart
zal opnieuw het bruisende centrum
zijn van een culinair en cultureel festijn. Vis, vlees, zoet, zuur, gepeperd
en Hollandse pot, voor elk wat wils.

wereldmuziek

Marmoucha presenteert de Marokkaanse keuken met een feestelijk
culinair gala! Tijdens deze avond
wordt u verleid met mooie muziek
en dans, vermakelijke komedie, en
heerlijke gerechten uit Noord-Afrika.

festival d’ourir
marmoucha culture club

7

meervaart: september 2014

za

20
try-out

zo

21
première
14:30 uur
rode zaal
tot 12 jaar
€ 13,00
volwassenen
€ 18,00

4+

kikker is jarig
theater terra
Kikker is vrolijk, want hij is jarig. Dus
tijd voor een feestje. Maar denken zijn
vriendjes Eend, Haas, Varkentje, Rat
en Beertje daar wel aan? Het lijkt wel
of ze het zijn vergeten! Het is 25 jaar
geleden dat Kikker het levenslicht zag
en sindsdien met zijn vriendjes talloze
avonturen beleefde. Kom je ook Kikkers verjaardag vieren in het theater?
Spel: Dick Feld, Babbe Groenhagen
en Wesley de Ridder • script: Dick
Feld & Marc Veerkamp • liedteksten:
Dick Feld • muziek: Nick Bult • regie:
Fons Merkies • poppen- & kostuumontwerp: Kathelijne Monnens
Voor en na de voorstelling is iedereen
welkom in ´De Wereld van Kikker´. Je
stapt in de boekjes van Max Velthuijs,
kookt, bakt een taart en kleurt of verft.

zo

21

blauwe zaal
20:30 uur
€ 17,50

vr

26
vr

26

20:30 uur
blauwe zaal
€ 20,00

za

27
20:15 uur
rode zaal

ma

29

8

familie

20:30 uur
blauwe zaal
€ 12,00

dans

godinnen
oriental dance company

cabaret

marocomedy
seizoen 2014-2015

toneel

slaaf

(reprise)
ro theater |
jack wouterse
cabaret & film

da bounce
comedy & movie nights

clubconcert

isabelle amé
on stage

Drie vrouwen gaan te rade bij het
orakel. Dat verwijst ze naar godinnen;
magische wezens met menselijke
eigenschappen. Zij helpen hen op
weg om zelf de kwesties waar ze
mee worstelen, op te lossen:
‘De Godin in elke vrouw en de vrouw
in elke Godin’.
Iedere avond een ander actueel
thema met de meest lachwekkende
mannelijke en vrouwelijke cabaretiers. MaroComedy is ook te zien op
zaterdag 1 november, donderdag 25
december (kerstshow), zondag 15
februari, zaterdag 4 april en zaterdag
30 mei.
Ervaringsdeskundige Jack Wouterse
speelt een getroebleerde man die
afscheid neemt van zijn verslavingen, zijn ouders, zijn lievelingseten,
van zijn leven zoals hij dat tot nu toe
heeft geleefd. Ontkenning, leugens,
verlangens, het valt allemaal wel mee
en morgen zal alles anders zijn.
Een uniek stand-up comedyspektakel
met internationale topcomedians (ook
te zien op 5 december, 13 februari en
5 juni). Tijdens de Da Bounce Movie
Nights worden twee films vertoond die
in Nederland (nog) niet in de bioscoop
te zien zijn (27 maart en 1 mei).

Als ze het podium op loopt, lijkt
Isabelle een verlegen meisje. Als ze
gaat zingen, pakt ze je echter in met
haar stem en vrolijke performance.
Ze brengt op geheel eigen wijze de
betekenis van pop tot leven met als
grote inspiratiebronnen: country en
piraten. Excl. pauzedrankje.

kapsalon
soundos el ahmadi, mohammed chaara,
fahd larhzaoui en sinan eroglu
vr 03 & za 04 (try-out) • 20:15 uur • rode zaal • € 15,00
zo 05 (première) • 16:00 uur • rode zaal • € 18,00
do 23 t/m zo 25 • 20:15 uur • rode zaal • € 18,00
zo 26 • 16:00 uur • rode zaal • € 18,00
Kemal, Mo, en Ab kennen elkaar van jongs
af aan, uit de buurt en van school. De
kapsalon van Kemal is de vaste plek waar
ze elkaar iedere ochtend ontmoeten om te
kletsen, te klagen en grappen te maken.
De komst van Aya verstoort echter de
dagelijkse gang van zaken. Met haar
frisse blik wordt ze een katalysator voor
verandering bij de heren.
Bart Oomen maakte in 2013-2014 al de
bejubelde productie ‘Ik Driss’. Patrick
van den Hanenberg schreef toen in de
Volkskrant: “Wie twijfelt over de multicultistad: gaat Driss zien! Dat levert een
ontspannen avondje op met grappige
dialogen, ontwapenende karakters en
een paar prachtige liedjes. (...) De twee
vertellers Mohammed Azaay en
Mohammed Chaara geven de voorstelling
een hoge amusementswaarde.”
Henk van Gelder, NRC Handelsblad:
“Een innemende huiskamer-musical.
Fahd Larhzaoui vertolkt de Driss-rol met
een innemend soort onschuld in zijn ogen
en een warme zangstem. Mohammed
Chaara als vrolijke sidekick, die ook
vaak contact met de zaal maakt.”

‘Kapsalon’ geeft een humoristisch inkijk in
het leven van deze dertigers, toont hun
worsteling met hun achtergrond, relaties,
familie en werk. Het is een comedy met
tanden waarin niemand wordt gespaard
en op een lichtvoetige manier en met de
nodige zelfspot veelgehoorde clichés de
revue passeren; over Marokkanen en
Turken die racistisch kunnen zijn, zich
onhebbelijk gedragen tegen vrouwen en
homo’s en flirten met het terrorisme.
Spel: Soundos El Ahmadi, Mohammed
Chaara, Fahd Larhzaoui en Sinan Eroglu •
tekst en regie: Bart Oomen • een Meervaartproductie

meervaart: oktober 2014

toneel
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meervaart: oktober 2014

vr

03

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

za

04

20:30 uur
blauwe zaal
€ 20,00

zo

05

15:00 uur
blauwe zaal
€ 10,00

wo

08

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

do

09

20:30 uur
blauwe zaal
€ 20,00

za

11
20:15 uur
rode zaal
€ 25,00

10

wereldmuziek

nynke laverman
alter (2e seizoen)

cabaret

hans dorrestijn
& zazí
eindelijk licht (try-out)
meervaart: studio

music generations
talent voor vrijheid

Nynke Laverman zingt in het Fries.
Haar vocale talent en eigenzinnige
muziek trokken de aandacht van
Javier Limón, toonaangevend producer
in de mediterrane muziekwereld. Met
hem en componist/slagwerker Sytze
Pruiksma ontwikkelde ze haar in 2013
verschenen vierde album ‘Alter’.
Zazí zingt liedjes van Hans Dorrestijn,
hijzelf laat zijn donkere licht schijnen
over wanhoop, mislukking, bedrog etc.
Dorrestijn: “Zazí = schoonheid.
Ik ben de Ongekroonde Koning van
de Lelijkheid. Wie had gedacht dat
mijn leven zou eindigen met drie
mooie toverfeeën op één podium.”
Van opera tot rap, van soul tot beatbox, Music Generations Amsterdam
Nieuw-West maken een programma
over vrijheid, verzet en moed. Crossovers tussen muziek en dans van
jong en ouder in ‘Talent voor vrijheid =
vrijheid voor talent’.

toneel

fiftyfifty
lies visschedijk en marcel musters
Mugmetdegoudentand maakt sinds
1985 de een na de andere prachtige
theatervoorstelling in de kenmerkende ‘Mugstijl’.
In ‘Fiftyfifty’ hebben Jens en Milou
een open huwelijk op basis van
gelijkwaardigheid. Ze delen alle
verantwoordelijkheden fiftyfifty en
gunnen elkaar alles. Maar wat als
de één toch intieme vragen begint te
stellen over de affaires van de ander?

Aaf Brandt Corstius schetst in haar
eerste toneelstuk - net als in haar
columns - op humoristische wijze het
alledaagse leven van de moderne
mens. NRC Handelsblad gaf vier
sterren: “Marcel Musters en Lies
Visschedijk spelen het stel met een
superieur naturel. (…) De schrijfster
toont een groot talent voor het
schrijven van dialogen in de tragikomische Peter van Straaten-traditie.”

cabaret

Het verhaal gaat over een losgeslagen goeroe die BN-ers behandelt in
zijn villa in Zuid-Frankrijk. Wanneer
ze een groepsdoorbraak beleven,
moeten ze hun ware ik wel tonen.
Een humoristische vertelling met rake
typeringen en Franstalige chansons.
Kasper toont al zijn ‘Karakters’.

kasper van kooten
karakters (2e seizoen)

show

feet don’t fail me now
rhythmic circus
Energieke tapdans, vurige humor,
veel vingergeknip en een explosie
van perfect op elkaar afgestemde
livemuziek en dans. Vier dansers,
zeven muzikanten en een beatboxer
brengen een onvoorspelbare mix van
tapdans en rock, blues, soul en funk.
Een ongebruikelijke en fantastische
combinatie.

Het Amerikaanse Rhythmic Circus
begon ooit als underground percussie- en dansfenomeen en is inmiddels
uitgegroeid tot een vernieuwend en
creatief gezelschap dat wereldwijd de
zalen met gemak vol laat stromen met
hun spetterende show.

11

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

zo

12

15:00 uur
blauwe zaal
€ 15,00

vr

17
20:15 uur
rode zaal
€ 20,00

vr

17

20:30 uur
blauwe zaal
€ 20,00

zo

19
20:15 uur
rode zaal
€ 25,00

zo

19

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

toneel

als ik de liefde
niet heb
ro theater
muziek

jan haver
meezingfeest!

Remy Jacobs is priester in Rotterdam
en hij is in zijn jeugd door kerkvaders
seksueel misbruikt. Hij beloofde te
zwijgen in ruil voor een financiële
compensatie. Hij verzet zich met Marjolijn van Heemstra tegen het machtsmisbruik van religieuze instituten en
pleit voor openheid.
Van zingen word je blij, van samen
zingen word je gelukkig. Kom mee zingen op het vrolijke meezingfeest van
de Amsterdamse zanger Jan Haver.
Jan leidt u door heerlijk Nederlandstalig repertoire zoals ‘Malle Babbe’,
‘de Troubadour’, ‘M’n opa‘, afgewisseld met leuke persoonlijke verhalen.

cabaret

dolf jansen
de nieuwsjager
Dolf Jansen gaat als Nederlandsch
Recordhouder Oudejaarsvoorstellingen door een uniek verbluffend
goudomrand 2014 heen, om het aansluitend in handzame brokken en hoog
tempo aan u over te brengen. Inclusief
meer improvisatie dan hij aankan, en
anders u wel.
Het Parool schreef over zijn vorige
voorstelling ‘Topvorm’: “Wanneer hij

de dialoog met het publiek aangaat,
toont hij zich heer en meester. Een
half woord uit de zaal is genoeg voor
een stroom aan associaties, eigen
verhalen of een ter plekke bedachte
kwinkslag. Gesprekjes komen voort uit
oprechte interesse en verwondering.
Hij wordt nooit grover dan nodig en
kan incasseren als iemand iets geinigs
terugzegt.”

muziek

‘Ain’t No Sunshine’ en ‘Just The
Two Of Us’ zijn twee van de talrijke
wereldhits van Bill Withers. In een
avondvullend programma laat Sabrina
Starke het publiek kennismaken met
het repertoire, de roots en het leven
van deze soullegende. Met de band
LeslieNielsen.

sabrina starke
lean on me the songs of bill withers

meervaart: oktober 2014

za

toneel

vuurvrouwen
ro theater
In de jaren zeventig verzette de jonge
Ulrike Meinhof zich tegen de zwijgcultuur van het naoorlogse Duitsland. Ze
spiegelt zich aan de strijdbare Jeanne
d’Arc, die net als zij tot held werd gebombardeerd en daarna haar idealen
met de dood moest bekopen.
Ze vocht voor haar idealen, maar
werd gezien als terrorist en veroordeeld. We volgen Ulrike (Fania Sorel)
in de laatste eenzame uren van haar

leven. Speciaal voor het Ro Theater
schreef Rob de Graaf de tekst voor
deze intense voorstelling, in een regie
van Alize Zandwijk, over ultieme idealen en de vraag hoe ver je daarvoor
wil en mag gaan. Is het ideologie of
terrorisme?
Spel: Fania Sorel, Sylvia Poorta,
Goele Derick, Herman Gilis en Maartje
Teussink • tekst: Rob de Graaf • regie:
Alize Zandwijk

cabaret

Op de vraag “Eric, ga je nog een
nieuwe voorstelling maken?” was Kollers antwoord kort en resoluut; “Ik blijf
lekker thuis.” Zijn impresariaat vond
dit een briljant idee. Een half jaar later
was een volle tournee van ‘Koller blijft
thuis!’ geboekt… Of hij er zin in heeft?
Nee, totaal niet!

eric koller
koller blijft thuis!
(première)
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di

21
20:15 uur
rode zaal
€ 30,00

do t/m za

23-25
20:15 uur

zo

26

16:00 uur
rode zaal
€ 18,00

do

23

20:30 uur
blauwe zaal
€ 16,00

vr

24

19:30 uur
blauwe zaal
€ 10,00

za

25

12

20:30 uur
blauwe zaal
€ 10,00

show

ikusasa
wereldtheater
Ikusasa, een energieke Afrikaanse
show die helemaal van nu is, biedt
een kijkje in het muzikale leven van
Zuid-Afrikaanse jongeren in de townships van Johannesburg. De show
is een kleurrijke afspiegeling van het
spetterende muziek- en dansleven
dat Zuid-Afrika rijk is: van traditionele
gospel tot hiphop en African house
music, gebracht door een topcast van
vijftien zangers, dansers, acteurs en
musici.
U wordt meegenomen naar het bruisende Alexandra, één van de grootste
townships van Johannesburg. Hier
bouwt een nieuwe generatie haar
bestaan op en probeert tegelijkertijd
haar dromen waar te maken. We
maken kennis met de bewoners van
5th Street en hun muziek- en
dansstijlen en de verhalen daarachter.
Kemal, Mo, en Ab kennen elkaar
van jongs af aan, uit de buurt en van
school. De kapsalon van Kemal is
de vaste plek waar ze elkaar iedere
ochtend ontmoeten om te kletsen,
te klagen en grappen te maken. De
komst van Aya verstoort echter de
dagelijkse gang van zaken.

toneel

kapsalon
voor meer informatie
zie pagina 9
toneel

de sunshine show

(2e seizoen)

esther scheldwacht
In deze aangrijpende monoloog
vertelt Sunshine over haar bewogen
leven, dat geheel in het teken staat
van de zoektocht naar haar kind, dat
ze wel heeft verwekt maar niet heeft
gebaard. Een tragisch levensverhaal
over overleven en hoop, vol tegenstellingen: tussen arm en rijk, oost en
west, man en vrouw. Afgewisseld met
emotionele karaokenummers. ‘De

Sunshine Show’ werd door publiek
en pers unaniem laaiend enthousiast
ontvangen. Theaterkrant (****):
“Volledig geloofwaardig en pijnlijk
ontroerend.” NRC Handelsblad (****):
“Compleet geloofwaardig (…)
ontroerende ode aan een volhardend
mens.” De Groene Amsterdammer:
“Een krachtig aanbevolen wonder,
dat is het.”

meervaart: studio

DE GASTEN maakt theater met
Amsterdamse jongeren, vertrekkend
vanuit de verhalen van de spelers.
Voor ‘I like you a lot’ stelde de groep
zichzelf de volgende vragen:
wanneer weet je dat je leeft? Heeft
de man met macht invloed op ons
leven? Wat is de kracht van feesten?

I like you a lot
de gasten

cabaret

herman in een
bakje geitenkwark
herman in een
bakje geitenkwark ‘2’

Heel af en toe ontdek je iets wat er
daarvoor nog niet was. Iets waarvan
iedereen die het ziet, voelt dat het
nieuw is. De eerste voorstelling van
Herman in een bakje Geitenkwark
was hier een lichtend voorbeeld van
en nu zijn ze terug... met meer van
hetzelfde.

laat je verrassen
voor een tientje

za 25 oktober			

herman in een bakje
geitenkwark
herman in een bakje
geitenkwark ‘2’

vr 06 februari			

vr 13 februari			

meer hebben we niet nodig

het wonderbaarlijke
improvisatieavontuur

do 26 februari

vr 27 februari

vr 20 maart			

speciaal voor u!

total los

amok

do 29 januari			

nathalie baartman
louter (try-out)

begijn le bleu

maarten ebbers
& nina de la croix

los muziektheater

op sterk water

max van den burg

vr 24 april

vr 08 mei			

vr 22 mei			

part-time hypocrite

jong, hip, fris en andere
gruwelijkheden

prille roest (2e seizoen)

greg shapiro

kees van amstel

meervaart: 10x cabaret voor een tientje

10x cabaret voor een tientje

oeloek
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meervaart: november 2014

za

01

20:30 uur
blauwe zaal
€ 15,00

zo

02

14:30 uur
blauwe zaal
€ 5,00

zo

02
20:15 uur
rode zaal
€ 25,00

do

06

20:00 uur
blauwe zaal
€ 15,00

vr

07

19:30 uur
blauwe zaal
tot 12 jaar € 7,50
volwassenen € 10,00

vr-za

07-08
20:15 uur
rode zaal
€ 35,00

zo

09
14:30 uur
rode zaal
€ 35,00

14

muziektheater

goldmund
orkater /
de nieuwkomers
i.s.m. korzo producties

Thijs Maas en Wilko Sterke hebben
hetzelfde lievelingsboek: ‘Narziss en
Goldmund’ van Hermann Hesse. Met
choreograaf Jasper van Luijk geven
ze vorm aan het meesterwerk over de
strijd tussen lichaam en geest waarbij
de popmuziek net zo dromerig of hard
is als de personages in het boek.

meervaart: studio

muziekpodium nieuw-west
Afgelopen jaren zijn er zeer
geanimeerde en muzikale zondagmiddagen met amateurmusici uit
Amsterdam Nieuw-West geweest
met dolenthousiaste toehoorders.
Zo traden o.a. op het Amsterdams
Volkskoor, AVES accordeonorkest,
Het Westerkamerorkest, Ovesto

Trio, O Fino da Bossa, Popkoor
Noisy Voices, Muziekgroep BuBo,
Amstel-Tavenu en Musiforum. Wie
er komen zal t.z.t. bekend gemaakt
worden. Ook op zondag 14 december is er een podium gepland. De
data in 2015 worden nog bekend
gemaakt. Exclusief pauzedrankje.

toneel

Het is 1958, het jaar na de Greet
Hofmans affaire. We zien koningin
Juliana in een eenzame, moeilijke
tijd. Haar huwelijk bevindt zich op een
dieptepunt en haar oudste kinderen
zijn het huis uit. Juliana’s vriendinnen
besluiten hun vroegere toneelclub
nieuw leven in te blazen.

koningin
juliana (try-out)
annet malherbe,
ria eimers e.a.

Nachtgasten is dé improvisatiehit van
Nederland: na meer dan 200 voorstellingen en gastacteurs kan het publiek
nog steeds niet genoeg krijgen van de
spelers die er al improviserend achter
moeten zien te komen in welk verhaal
ze zich bevinden.

toneel

impro
nachtgasten

familie

9+

leo en lena
NT jong

Twee verwende pubers komen in
opstand als ze voor het eerst in hun
leven door hun ouders tot iets worden
gedwongen. Ze vluchten de wijde wereld in op zoek naar extreme avonturen
en echte liefde. Een absurde komedie
over de prinsjes en prinsesjes die wij in
deze tijd van onze kinderen maken.

musical

de jantjes
willeke alberti, ellen evers e.a.
Bijna allemaal kennen we de onvergetelijke liedjes, zoals ‘In de Jordaan’,
‘Wordt nooit verliefd’, ‘Dat zijn onze
Jantjes’ en natuurlijk ‘Omdat ik zoveel
van je hou’. Tel daar het heerlijke
verhaal, de onvervalste Amsterdamse
humor, de fantastische cast en een
ijzersterke liveband bij op en u heeft
alle ingrediënten voor een onvergetelijke theateravond. Willeke Alberti is de
“onbetwiste ster in deze onverwoest-

bare volksklassieker” (De Telegraaf).
Het verhaal speelt zich af in het café
van Tante Piet, waar Blonde Greet,
Toffe Jans, Mooie Leendert, zijn vrouw
Doortje en de straatmuzikanten Na
Druppel en De Mop dagelijks hun borreltje drinken. Dries, Manus en Toon
(De Jantjes) keren na zes jaar terug
uit Nederlands-Indië. Er blijkt veel
veranderd in hun geliefde Jordaan.

08

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

wo

12
20:15 uur
rode zaal
€ 26,00

do

13

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

vr

14

20:30 uur
blauwe zaal
€ 19,00

vr

14&21
20:00 uur
rode zaal
€ 22,50

za

15
20:15 uur
rode zaal
€ 29,00

za

15

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

wereldmuziek

eric vaarzon morel
de waterdrager

toneel

kinderen geen
bezwaar
alfred van den
heuvel e.a.
muziek

frédérique spigt
the medicine
music show
wereldmuziek

diaspora orchestra
diaspora featuring
manoushka
muziek

het amsterdams
volkskoor
gezelligheid
kent geen tijd (2e seizoen)

In het verblindende licht van Andalusië vond een Hollandse jongen begin
jaren tachtig zijn weg. De stegen en
cafés van Sevilla werden zijn thuis, de
flamenco zijn taal. Eenmaal terug zag
hij de pracht van de bevroren rietkragen aan de Hollandse horizon en wist:
ik ben een waterdrager.
Wie koopt er nou via internet een
huisje in Frankrijk, zonder het eerst
te bekijken? Gerard uit de tv-serie
‘Kinderen geen bezwaar’ dus. Maar
wanneer hij daar aankomt, blijkt het
een bouwval te zijn. Gestimuleerd
door de mooie buurvrouw Isabelle
gaan de mannen aan de slag.
‘The medicine show’ was in het
Amerika van de negentiende eeuw
een reizend gezelschap met verhalenvertellers, goochelaars, muzikanten en een dokter. Hij wist raad met
zijn magische elixir. Frédérique Spigt
heelt zielenpijn met muziektheater in
zijn meest oorspronkelijke vorm.
Een ode aan bekende Surinaamse
musici, zoals Lieve Hugo (de koning
van de swingende kaseko), de in de
jaren vijftig in Suriname razend
populaire latinband Sonora Paramarera
en jazzpionier Kid Dynamite.
Met: Manoushka Zeegelaar Breeveld
en Robby Harman

meervaart: november 2014

za

Het alom bekende Amsterdams
Volkskoor treedt weer op met hun
traditionele programma ‘Gezelligheid kent geen tijd’ met liedjes van
echte Amsterdammers zoals Johnny
Jordaan, Tante Leen en Willy Alberti
en populaire hedendaagse liedjes.
Muzikale leiding: Piet Schmidt

show

dance migration
terra brasil
Dance Migration is een swingend
Afro-Braziliaans dansgezelschap uit…
Toronto. De Braziliaanse Adrianna
Yanuziello streek ooit neer in de
grootste stad van Canada en geeft
er nu leiding aan dit topgezelschap.
De inspiratie haalt de groep uit haar
thuisland, want er zijn maar weinig
volken bij wie dansen zo in het bloed
zit als de Brazilianen. De Afrikaanse
invloeden gaven de Braziliaanse dans

zijn veelzijdigheid, ritmiek en binding
met de natuur. Dance Migration
brengt met ‘Terra Brasil’ een kleurrijke en swingende show, een ode
aan diverse Braziliaanse dansstijlen
zoals de samba, Afro-Braziliaanse
dans en capoeira. “How seamless it
all came together. The flow was as
smooth and as pin point accurate as
any show I have ever witnessed.”
(Jazz Review)

toneel

Een Haarlemse jongen bouwde in
1911 zijn eigen vliegtuig en vloog
rond de Bavokerk. Hij werd een
toonaangevende vliegtuigbouwer in
de Eerste Wereldoorlog. Een filmtheatervoorstelling met livemuziek
over leven en werk van luchtvaartpionier Anthony Fokker.

anthony fokker de vliegende
hollander
theater nomade

15

meervaart: november 2014

zo

16
15:00 uur
rode zaal
€ 39,00

do

20
20:15 uur
rode zaal
€ 25,00

vr

21

20:30 uur
blauwe zaal
€ 17,00

za

22
20:15 uur
rode zaal
€ 25,00

za

22

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

zo

23
16

16:00 uur
rode zaal
€ 15,00

opera

de parelvissers
staatsopera tatarstan
De opera ‘De Parelvissers’ speelt
zich af in een vissersdorpje op het
achttiende-eeuwse Ceylon. In dit
paradijselijke oord zijn de twee
vrienden Zurga en Nadir allebei
verliefd op de priesteres Leila, wat
tot de nodige heftigheid leidt op het
gebied van trouw en verraad.
Bizet roept met zijn prachtige
melodieën een droomwereld op,
zoals in het wereldberoemde duet

‘Au fond du temple saint’.
De Staatsopera van Tatarstan is in
Nederland in twintig jaar uitgegroeid
tot een geliefd operagezelschap met
een kwaliteitswaarborg waar het gaat
om de opvoering van klassiekers,
waaronder ‘De Parelvissers’. Frans
gezongen, Nederlandse boventiteling.
Componist: Georges Bizet • libretto:
Eugène Cormon & Michael Carré •
regie: Vernon Mound

toneel

Een boekhouder en een huisvrouw
ontmoeten elkaar en een vreemde
affaire volgt. De internationale toneelklassieker ‘Same Time Next Year!’ is
nu te zien als ‘Tot volgend jaar!’ Liz
Snoijink en Peter Tuinman zorgen in
deze romantische komedie voor een
ongekend hoog acteerniveau.

tot volgend jaar!
(try-out)
peter tuinman
& liz snoijink
cabaret

de bloeiende
maagden
toen neuken
nog gewoon was

Deze scherpe komedie over de oudste
bezigheid ter wereld geeft hoop aan
iedereen die ooit uit wanhoop de mailbox van zijn geliefde kraakte of zichzelf
met moordlustige gedachten terugvond
aan het aanrecht met een mes. Seks,
geweld, psychologische oorlogsvoering en hier en daar een traan.

toneel

stoner
reinout bussemaker, peter bolhuis e.a.
‘Stoner’ vertelt het hartverscheurend
mooie levensverhaal van een arme
boerenzoon die docent literatuur aan
de universiteit wordt. In de stormen
van zijn huwelijk en zijn werk moet
hij zich staande zien te houden. De
roman van John Williams uit 1965
werd in 2012 opnieuw gepubliceerd
en bejubeld.

Regisseur Ursul de Geer was eerder
verantwoordelijk voor de regie van
succesvolle romans als ‘Gloed’, ‘De
Aanslag’ en ‘Haar naam was Sarah’.
De Geer: “‘Stoner’ is een ode aan
de liefde. Prachtige dialogen, aangrijpende conflicten en vertederende
scènes; een parel op het toneel.”

muziek

In dit nieuwe programma laat gitaarfenomeen Harry Sacksioni zijn snaren
letterlijk dansen met bluesy, subtiel
en opzwepend kersvers repertoire.
Hij speelt zijn vroegere werk als
‘Vensters’, ‘Elixer’ en ‘Meta Sequoia’
plus, highlights van zijn helden The
Beatles, Stevie Wonder en U2.

harry sacksioni
stringdance

meervaart: studio

music generations
talent voor vrijheid

Van opera tot rap, van soul tot beatbox, Music Generations Amsterdam
Nieuw-West maken een programma
over vrijheid, verzet en moed. Crossovers tussen muziek en dans van jong
en ouder in ‘Talent voor vrijheid = vrijheid voor talent’. Met Meral Polat e.a.

26
20:15 uur
rode zaal
€ 22,50

vr

28
20:15 uur
rode zaal
€ 25,00

vr

28

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

za

29

20:30 uur
blauwe zaal
€ 15,00

za

29
20:15 uur
rode zaal
€ 21,00

toneel

taxi taxi
arijan van bavel e.a.

Taxichauffeur John leidt een dubbelleven met een Hollandse én een
Vlaamse vrouw. Ondanks zijn strakke
planning komt hij in de problemen wanneer hij met een hersenschudding in
het ziekenhuis belandt. ‘Taxi, taxi’ van
de grote Britse schrijver Ray Cooney
is een dolkomische deurenklucht.

toneel

de gebroeders karamazov
toneelgroep maastricht
‘De gebroeders Karamazov’ laat zich
lezen als een detective, maar is vooral
ook een ideeënroman waarin alle
tegenstrijdige thema’s van
Dostojevski samenkomen: goed en
kwaad, individu en samenleving,
religie en ratio, schuld en onschuld.
Arie de Mol regisseert het beroemde
en meeslepende verhaal over de vier
broers van wie er één de moord op
hun vader op zijn geweten heeft.

Erik-Ward Geerlings maakt een nieuwe bewerking en verwerkt de thema’s
van Dostojevski’s zwaarlijvige roman
tot een toegankelijke toneeltekst.
Het stuk wordt gespeeld door een
achtkoppig ensemble in een fysieke
speelstijl, vol humor en hartstocht.
Spel: Freek den Hartogh, Martijn van
der Veen, Krisjan Schellinghout, Hans
Trentelman, Lore Dijkman, Jessie
Wilms e.a.

toneel

Deze voorstelling over de schaamteen angstcultuur in de zwarte gemeenschap ten aanzien van aids, portretteert
de liefde van een moeder voor haar
zieke zoon Kelvin. Hij lijdt aan de
ziekte en zijn moeder laat de buitenwereld uit liefde en uit schaamte in de
waan dat hij overleden is.

aan niets
overleden
raymi sambo
& jetty mathurin
cabaret

johan goossens
leer mij de mensen
kennen

meervaart: november 2014

wo

Als leraar op een ROC gaat Johan een
jaar lang door poortjes naar zijn werk.
Van de jongeren die hij lesgeeft, heeft
de helft een taakstraf. En de rest een
enkelband. Geen boeken, maar wel
een pistool. En Johan mag ’t kofschip
uitleggen… “Soft, innemend en snoeihard.” (Dagblad van het Noorden)

dans

like 4 real
ISH & dadara
De juiste hoek voor je selfie, onderweg
een snelle statusupdate en een like
voor die nieuwe band. We zijn een
groot deel van onze tijd bezig met
het vormen van onze online identiteit.
Maar in hoeverre is deze identiteit echt
en is hij van jou, of van de bedrijven
die de virtuele openbare ruimte
runnen?
Zijn we verslaafd aan onze 15 ‘Megabytes of Fame’? En beseffen we nog
de échte waarde van het leuk vinden?
Vonden we elkaars gedachten, werk
en bezigheden niet al leuk voordat
social media bestonden?
‘Like 4 real’ is een dansvoorstelling
van het Amsterdamse gezelschap ISH
en autonoom kunstenaar Dadara. Met
dans, beeldende kunst, muziek en
spel word je meegenomen naar je persoonlijke ‘Spiritual Path to Enlikement’.
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meervaart: december 2014

do
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20:30 uur
blauwe zaal
€ 15,00
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06
20:15 uur
rode zaal
€ 27,50

za
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20:30 uur
blauwe zaal
€ 19,00
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07

15:00 uur
blauwe zaal
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zo

07
20:15 uur
rode zaal
€ 25,00

do

11
20:15 uur
rode zaal
€ 24,00

do-vr

11-12
18

20:30 uur
blauwe zaal
€ 21,50

dans

tusta
samadhi dance
company
muziek

big, black
& beautiful
the concert
wereldmuziek

fuzion
flamenco amazigh

cabaret

haye van der
heyden & erik brey
geen kunst!

‘Tusta’ (Sanskriet voor ‘stof’) is een
intuïtief spel van emotie en dans
waarin patronen en gewoontes worden
doorbroken en dat letterlijk en figuurlijk
stof doet opwaaien. Zo ontstaat ruimte
voor een frisse start, met livemuziek
van Charan en de Indiase musici
Surajit Das en Sandip Bhattacharya.
“Wie hierbij kan blijven stilzitten moet
snel naar een dokter”, concludeerde
De Telegraaf een paar jaar geleden na
het zien van de spetterende, girlpower
soulshow van de Nederlandse ‘sisters
of soul’ Rocq-E Harrell, Lucretia van
der Vloot en Michelle David. Een
show van internationale allure.
FuZion bestaat uit leden van de Nederlands-Marokkaanse band Imetlaâ,
aangevuld met flamencomuzikanten.
Zij vermengen de Berberse Amazighmuziek uit het Rifgebied met traditionele flamenco met een centrale rol
voor de schitterende zang van Erminia
Fernández Córdoba.
De gelauwerde toneel- en scenarioschrijver Haye van der Heyden en
rasentertainer Erik Brey – de Lennon
en McCartney van Purper – bundelen
hun krachten in dit muziekprogramma
vol Nederlands prachtamusement,
close harmony en goochelacts, uit de
tijd dat liedjes nog mooi waren.

muziektheater

the broken circle breakdown

(try-out)

ricky koole e.a.
We maken kennis met Didier en
Elise – ze noemen elkaar Monroe en
Alabama – die het kostbaarste verliezen dat ze hebben. Ze reageren daar
beiden radicaal anders op. De een
wordt woedend, de ander zoekt troost
en een uitweg. Met vier muzikanten
die, net als Monroe en Alabama, gek
zijn op bluegrassmuziek.

In 2008 werd ‘The Broken Circle
Breakdown’ met groot succes in
Vlaanderen opgevoerd. “Een stuk
dat zo intelligent in elkaar steekt, dat
je het wel móet geloven”, schreef
Cutting Edge. Ook de verfilming door
regisseur Felix van Groeningen werd
juichend ontvangen.
Tekst: Johan Heldenbergh & Mieke
Dobbels

muziek

Het is dertig jaar geleden dat ‘Legend’
van Bob Marley werd uitgebracht. De
koning van de reggae groeide na zijn
dood uit tot de ‘Legend’ zoals we hem
nu allemaal kennen. De Rootsriders
brengen een eerbetoon met alle
klassiekers die hem onsterfelijk
hebben gemaakt.

bob marley’s
reggae night
30 jaar legend
cabaret

vrijdag & sandifort
löyly (vr 12 première)

Dat deze twee alleskunners de lach
aan hun kont hebben, wisten we
natuurlijk al jaren en ook in ‘Löyly’
krijgt u weer een stortvloed aan
gemankeerde en absurde types over
u heen. Maar... ‘Löyly’ gaat verder.
Vrijdag en Sandifort gaan met de billen bloot. Op zoek naar echt contact.
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20:15 uur
rode zaal
€ 26,50

za
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14:00 & 16:00 uur
rode zaal
tot 12 jaar
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€ 18,00
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20:30 uur
blauwe zaal
€ 19,00

zo
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20:15 uur
rode zaal
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20:15 uur
rode zaal
€ 15,00

do

18

20:30 uur
blauwe zaal
€ 17,00

wereldmuziek

hafla
daoudia, latifa raafat
& rachid kasmi

In de eerste editie van ‘Hafla’ komen
grote artiesten uit Marokko en
Nederland samen om voor u een
avondvullend programma te brengen.
Een kennismaking met uiteenlopende
muzikanten uit Marokko: Daoudia,
Latifa Raafat en het BelgischMarokkaanse idool Rachid Kasmi.

familie

pluk van de petteflet

4+

naar het boek van annie m.g. schmidt
Pluk en Aagje (gespeeld door kinderen) bouwen samen met Zaza, Dollie
de Duif, Mevrouw Helderder en vele
andere personages uit het beroemde
boek van Annie M.G. Schmidt het
theater om tot een kleurige Petteflet
en Torteltuin. Ze kunnen het niet
alleen... de hulp van de kinderen uit
de zaal is hierbij hard nodig.
‘Pluk van de Petteflet’ is één van de
beroemdste creaties van Annie M.G.

Schmidt en Fiep Westendorp. Ruim
veertig jaar geleden reed dit ventje
met een rommelige bos haar in zijn
rode kraanwagen de kinderliteratuur
binnen, om er nooit meer weg te
gaan.
Liedteksten en muziek: Peter van
de Witte • regie en script: Jasper
Verheugd • spel: Cystine Carreon,
Diederick Ensink, Femke Bouma,
Stijn Westenend e.a.

clubconcert

Beans & Fatback heeft een voorliefde
voor oude muziek uit de zuidelijke
staten van Amerika en vertaalt dit
naar hedendaagse rhythm & blues
georiënteerde popmuziek. Dolf Jansen
over de energieke band: ‘Soul, swing,
seks en schandalig mooie vocalen.’
Excl. pauzedrankje.

beans & fatback
theaterconcert

meervaart: december 2014

vr

toneel

agnes van god
willeke van ammelrooy, noortje herlaar e.a.
Is het een wonder dat de jonge
novice Agnes binnen de muren van
het klooster bevalt van een kind
zonder ooit een man te hebben
aangeraakt?
Dokter Martha Livingstone start een
onderzoek maar moeder overste
neemt Agnes in bescherming. Een
toneelstuk met drie prachtige en
talentvolle theatervrouwen.

Albert Verlinde Entertainment
presenteert het toneelstuk, dat werd
verfilmd met o.a. Jane Fonda. Nu
schitteren Noortje Herlaar (‘Mary
Poppins’, ‘Moeder, ik wil bij de
Revue’), Eva van de Wijdeven
(‘Dunya & Desie’) en toneel- en
filmlegende Willeke van Ammelrooy.
Regie: Paula Bangels

cabaret

Drie uiteenlopende acts van jonge
cabarettalenten plus een virtuoze
presentatie en muziek van Pica DJ:
een prikkelende avond is gegarandeerd. Welke cabaretiers je te zien
krijgt, blijft een verrassing. Misschien
onbekende namen, misschien
festivalwinnaars.

cabarestafette
kersverse talenten

wereldmuziek

karsu dönmez
from new york
to istanbul

Zangeres en pianiste Karsu Dönmez
is 24, maar heeft al op vele podia
gestaan waaronder de Carnegie Hall
in New York, het North Sea Jazz
Festival en het Amsterdamse Concertgebouw. Haar zelfgeschreven songs
zijn een mix zijn van jazz, blues, pop
en etnische invloeden.
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meervaart: december 2014

vr
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rode zaal
€ 25,00

vr
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20:30 uur
blauwe zaal
€ 16,00

za
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20:15 uur
rode zaal
€ 23,00

za
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20:30 uur
blauwe zaal
€ 20,00

zo

21

15:00 uur
blauwe zaal
€ 12,50

zo
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20:15 uur
rode zaal
€ 25,00

di

23

19:30 uur
rode zaal
tot 12 jaar € 13,00
volwassenen € 17,50

wo

24
20

20:15 uur
rode zaal
€ 35,00

toneel

volledig verknipt
laus steenbeke,
ellen pieters e.a.

Een oude man slijt eenzaam zijn dagen in een klein huis. Hij is in gevecht
met zichzelf en de spullen om hem
heen. Als op een dag een vlieg door
’t kapotte raam naar binnen komt,
wordt het hem allemaal te veel. Een
solovoorstelling van René van ’t Hof.

toneel

dag vlieg
rené van ’t hof

Een personalityshow met hilarische
verhalen en prachtige nummers.
Het Parool vindt Groenendijk op zijn
allerbeste momenten een moderne
Toon Hermans en volgens het NRC
Handelsblad is hij “een meesterverteller met een beeldende woordkeus,
stembuigingen en doortrapte mimiek”.

cabaret

richard
groenendijk
met de mantel
der liefde

Perron Geluk is een halte in het midden van niets. Het is er een komen en
gaan van alleenstaanden, meelopers,
hemelbestormers, doemdenkers en
vluchters. Ze verplaatsen zich tussen
verleden en toekomst, tussen gevoel
en verstand en hemel en aarde.

cabaret

schudden
perrongeluk

toneel

hijabi monologen
zuidplein/stage Z

een goed nest
anneke blok
en henriëtte tol

snowwhite en
de 7 breakers
danstheater aya
show

kerst met
een grote k
karin bloemen

Drie generaties Islamitische
vrouwen met uiteenlopende culturele
achtergronden die in het dagelijkse
leven een hijab (hoofddoek) dragen,
vertellen waargebeurde verhalen.
De verhalen zijn divers, herkenbaar,
wereldlijk en spiritueel en ze spelen
zich allemaal af in Nederland.
De zusjes Noor en Eva Denekamp zijn
vijftig, maar hebben niet veel geleerd.
Nadat ze elkaar jaren niet gezien
hebben, loopt een nood-gedwongen
samenzijn volledig uit de hand. De
strijdbijl wordt opgegraven en papa’s
kleine meisjes weten elkaars zwakke
plekken nog steeds te vinden.

toneel

familie

Deze wereldberoemde komedie
speelt zich af in een kapperszaak en
zit vol onverwachte wendingen en
improvisaties. Er wordt een moord gepleegd en om er achter te komen wat
er precies is gebeurd en wie de dader
is, volgt er een reconstructie onder
leiding van twee undercover agenten.

8+

Snow White ontkomt aan haar moordzuchtige stiefmoeder en leert in een
bos alle moves en skills van het breakdansen van zeven ruige b-boy dwergen. Als er een prins opduikt, is Snow
White klaar voor de ultieme battle.
Een spetterende show vol spel, zang,
hiphop, b-boying en moderne dans.
La Bloemen komt op kerstavond met
een hartverwarmende en onvergetelijke avond vol muziek, humor en ontroering. Ze treedt op met Irene Moors,
Leona Philippo (winnares van de ‘The
Voice of Holland’ 2013), nieuwslezeres Margreet Spijker en haar band.
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19:30 uur
rode zaal
tot 12 jaar € 13,00
volwassenen € 18,00

vr

09

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

za
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20:30 uur
blauwe zaal
€ 15,00
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11
14:30 uur
rode zaal
€ 35,00

zo

11

20:30 uur
blauwe zaal
€ 19,00

wo

14

20:30 uur
blauwe zaal
€ 19,00

familie

8+

ali baba en
de 40 rovers
(try-out)
theater terra

‘Ali Baba en de 40 rovers’ is een van
de bekendste sprookjes ter wereld.
Ali Baba ziet hoe een groep rovers hun
grot vol met schatten opent met de
toverspreuk “Sesam, open u!” Zodra ze
wegrijden sluipt Ali Baba naar binnen
en pakt wat goud. Als de rovers dit
ontdekken, gaan ze op zoek...

toneel

restaurant amore
golden palace
In Restaurant Amore is voedsel pure
passie. Iedere avond laaft een bonte
verzameling personages zich aan een
diner dat niet alleen de beste maar
ook de slechtste eigenschappen bij
hen naar boven haalt.
De beroemde kok van het restaurant
wekt oerinstincten als liefde, lust,
wraak en extase op. Eten zal nooit
meer hetzelfde zijn.

Regie: Ingrid Kuijpers • spel: Titus
Boonstra, Gerindo Kartadinata, Julia
van de Graaff e.a.

cabaret

Wat moet je doen na vier programma’s en lovende recensies in de pers?
Gewoon doorgaan en met een nieuw
programma het theater in natuurlijk!
Voor de mensen die Anuar nog niet
kennen: hij is zichzelf, druk, persoonlijk, charmant, brutaal, eerlijk, origineel, eigenwijs maar vooral grappig!

anuar
integer

Bij Restaurant Amore wordt ook een
nagerecht geserveerd: na afloop kunt
u in de foyer uw zintuigen prikkelen
met geblinddoekte proefsessies,
geurexperimenten en kookdemonstraties van plaatselijke meesterkoks.

meervaart: januari 2015

vr

dans

het zwanenmeer
ballet staatsopera tatarstan
De jonge prins Siegfried richt tijdens
een nachtelijke jachtpartij zijn pijlen
op een zwaan, die op dat moment
verandert in een beeldschone jonkvrouw. ‘Het Zwanenmeer’ (1894)
wordt wereldwijd gezien als het
betoverende hoogtepunt van het
klassiek-romantisch ballet. Marius
Petipa en zijn assistent Lev Ivanov
waren op de toppen van hun

kunnen toen zij de choreografie
maakten op de schitterende muziek
van Tsjaikovski. Nog steeds is het een
van de meest uitgevoerde balletten ter
wereld. Het Ballet van de Staatsopera
van Tatarstan is expert op het gebied
van grote klassieke balletten. Met
gratis openbare repetitie. Reserveren
is niet nodig, aanvangstijd wordt nog
bekend gemaakt.

muziek

Caramba: ga mee met de stroom!
Uitverkochte zalen, een geslaagde
tournee door Mexico en de aangrijpende film ‘Met jou heb ik geleerd’.
Hun carrière zit in een stroomversnelling. Laat je meevoeren door
het aanstekelijke enthousiasme van
deze rasmuzikanten.

joris linssen
& caramba
stroom
muziek

akwasi / likeminds
akwasi speelt bram
vermeulen (première)

Tien jaar geleden overleed Bram
Vermeulen. Akwasi Ansah (1988)
kruipt in een huiselijke setting in de
huid van zijn idool. Hij vertelt over
zijn grote inspiratiebron en zingt
bewerkingen van Brams nummers
(van ‘Testament’ tot ‘De Wedstrijd’),
ondersteund door een band.

21

meervaart: januari 2015
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19:30 uur
rode zaal
tot 12 jaar € 15,00
volwassenen € 20,00

vr

16

20:30 uur
blauwe zaal
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20:15 uur
rode zaal
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20:30 uur
blauwe zaal
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vr

23

20:30 uur
blauwe zaal
€ 15,00

za

24
20:15 uur
rode zaal
€ 26,50

za

24
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20:30 uur
blauwe zaal
€ 21,00

familie

8+

ali baba en de
40 rovers (première)
theater terra
clubconcert

stanley clementina
pure the artist,
in concert

‘Ali Baba en de 40 rovers’ is een van de
bekendste en meest vertelde sprookjes
ter wereld. Ali Baba ziet toevallig hoe
een groep rovers hun grot vol met schatten opent met de toverspreuk “Sesam,
open u!” Zodra ze wegrijden sluipt Ali
Baba naar binnen en pakt wat goud.
Als de rovers dit ontdekken, gaan ze
op zoek...
Na meer dan twintig jaar ervaring als
muzikant en zanger (o.a. als begeleider
van Jandino) bracht multi-instrumentalist
en singer-songwriter Stanley Clementina
eind 2013 zijn debuutalbum ‘Reality
Check’ uit, met daarop een bijzondere
mix van r&b, (neo)soul, funk, rock en
Caribbean. Excl. pauzedrankje

musical

een avond met dorus
henk poort, johnny kraaijkamp e.a.
Een musical over het leven van Tom
Manders en zijn alter ego Dorus met
liedjes die niet meer weg te denken zijn
uit ons collectieve geheugen, zoals ‘Bij
De Marine’ en natuurlijk de ‘Twee Motten’. Henk Poort kruipt in de huid van
de beminnelijke zwerver Dorus in het
theatertje Saint Germain des Prés.
Naast Dorus maken we kennis met de
persoon Tom Manders. Een ambitieuze
man die steeds meer wil, niemand anders dan zichzelf vertrouwt en daarom

alles zelf wil doen. We zien hoe een
snor en een brilletje als vermomming,
hem eerst vrijheid bieden, maar hem
langzaam gevangen zetten. ‘Een avond
met Dorus’ wordt een nostalgische
avond die herinneringen aan vervlogen
tijden doet herleven.
Spel: Henk Poort, Johnny Kraaijkamp,
Barbera van der Kaay e.a. • regie: Eddy
Habbema • script: Allard Blom • muzikale
supervisie: Ad van Dijk • choreografie:
Daan Wijnands

muziek

In ‘Geen krimp’ wordt het kwartet Zijlstra
uitgebreid met saxofonist Jan Menu
waardoor de ‘echte’ sound van Zijlstra
weer in volle glorie terug is! Zijlstra blijft
onverdroten en met engelengeduld klare
taal uitslaan, recht in de wind vissend
naar noten en woorden die er toe doen.

zijlstra
geen krimp

toneel

schijn

(2e seizoen)
likeminds |
fahd larhzaoui
cabaret

marc-marie
huijbregts
florissant (2e seizoen)
toneel

hormonologen
(4e seizoen)
winterspelen

Soms moet je liegen om bij de mensen
te kunnen zijn van wie je houdt. Maar
hoe lang kun je leven als iemand die je
niet bent? ‘Schijn’ is een verhaal over
identiteit, geweten en liefde. Acteur
Fahd Larhzaoui zoekt hoe hij zichzelf
kan zijn zonder zijn familie te verliezen.
Een ontroerende coming-out.
Een onweerstaanbaar, aanstekelijk,
kwetsbaar en vilein zelfportret waarbij
Marc-Marie zichzelf onder een vergrootglas en op de snijtafel legt. Zijn grillige
combinatie van automatisme en vakmanschap garandeert zijn contact met
de zaal. Hij wordt begeleid door pianiste
Nettie Krull.
De ‘Hormonologen’– al drie seizoenen
een hit – keren op veler verzoek terug.
Meer dan 90.000 mensen herkenden afgelopen seizoenen zichzelf, hun moeder,
man, dochter, vriendin én buurvrouw in
deze rake en humorvolle voorstelling.
De verkoelende waaier ligt klaar.
Regie: Yvonne van den Hurk.
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show

grubb

(première)
gypsy roma urban balkan beats

‘GRUBB’ is gemaakt door Romajongeren (14-20 jaar) uit Servië, ondersteund door internationale kunstenaars.
De traditionele Roma-muziek wordt als
basis gebruikt voor de hiphop en rap
van nu met thema’s als vriendschap, de
eerste liefde, hun dagelijkse strijd tegen
armoede en de vooroordelen.
‘GRUBB’ is begonnen tijdens muziek- en
dansworkshops van de GRUBB School.
Het is de eerste voorstelling van een

groep jongeren wiens stem nooit eerder
werd gehoord; 25 artiesten, waaronder
een band, dansers, zangers en rappers.
Geïnspireerd door het buitengewone
talent van deze jonge artiesten sloten
internationaal gerenommeerde kunstenaars zich vrijwillig aan bij de groep. Als
mentor halen zij het beste in de jonge
Roma’s naar boven. De show werd
bedacht en geregisseerd door de
Canadese regisseur Serge Denoncourt.

cabaret

Hoe geef je leiding aan de lastigste
persoon in de wereld, namelijk jezelf?
Hoe ga je om met verlangens en
gevoelens, eenzaamheid, dromen en
jaloezie? Hou je jezelf groot, of omarm
je de onverschilligheid? ‘Roedel’ is een
hilarisch verslag over het pad naar
leiderschap in bange dagen.

lenette
van dongen
roedel (2e seizoen)
cabaret

nathalie baartman
louter (try-out)

meervaart: januari 2015

di

Nathalie houdt zich vast aan haar
wortels, de liefde en elke ochtend pap.
Onhandig, doch charmant. ‘Ik kan
vandaag zo moeilijk weggaan’, zingt ze
in vibrato. Maar als ze de grip verliest,
wat dan? Met louter Nathalie weet je
het nooit zeker. Ze is bloedeigen en
schaamrood eerlijk. Dus kom maar
achterom.

toneel

de verleiding van een moordwijf
sanne vogel/nienke römer e.a.
In deze duivels geestige komedie draait
het om Nicky, Deborah en Molly die al
jaren veel van hun echtgenoten tolereren. Bij alle drie balanceert hun huwelijk op de rand van de afgrond. Als de
mannen zichzelf per ongeluk insluiten
in de vrieskast, moeten de vrouwen een
macabere beslissing nemen.
Zit je niet allemaal wel eens op een punt
in je relatie, waarin je elkaar liever kwijt
dan rijk bent? Dat je beseft dat je partner meer een blok aan je been is gewor-

den dat je elke dag maar meesleept?
Nicky’s echtgenoot is aangeklaagd
voor verduistering, Molly’s echtgenoot
stalkt haar elke seconde van de dag en
Deborahs man gaat haar verlaten voor
een andere vrouw. De vrouwen zijn hun
kerels behoorlijk beu. Zullen ze hun
mannen voor eeuwig in de kou laten
staan, of hen toch maar ontdooien?
Spel: Sanne Vogel/Nienke Römer,
Camilla Siegertsz, Sarah Chronis •
regie: Caroline Frerichs

wereldmuziek

Waar was jij toen ‘Free Nelson Mandela’
werd gezongen? Wat is het verhaal
achter ‘Big Yellow Taxi’ van Joni Mitchell
of ‘West Wind’ van Miriam Makeba?
Terwijl Mark Rutte rustig slaapt gaan de
dames de barricade op, ze zingen liedjes
die verandering teweeg hebben gebracht
en vertellen het verhaal erachter.

leoni jansen
& izaline calister
barricade - de kracht
van (protest)songs
cabaret

jan j. pieterse,
gerard van
maasakkers e.a.
club sandwich brabant

Een goed gevuld programma met het
beste wat Brabant te bieden heeft.
Gerard van Maasakkers, Karin Bruers
en Frank van Pamelen schotelen u een
gevarieerd programma voor van jong
talent en oudgedienden met nieuw
materiaal, gepresenteerd door
masterchef Jan J. Pieterse.
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rode zaal
€ 30,00

do
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do
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24

20:30 uur
blauwe zaal
€ 15,00

show

the original usa gospel singers
oh happy day
The Original USA Gospel Singers verstaan de kunst om u laten voelen wat
gospel zo bijzonder maakt: emotie,
geloof en pure levensvreugde. Om
bij deze energieke gospelshow stil te
blijven zitten, valt dan ook niet mee.
De zangers en zangeressen van dit
gezelschap brengen vele gospelklassiekers, ondersteund door een

geweldige liveband. Het repertoire
omvat nummers als ‘Down By The
Riverside’, ‘Oh Happy Day’, ‘Hail Mary’
en ‘I Will Sing Hallelujah’. De Original
USA Gospel Singers worden geroemd
om hun schitterende koorzang en
fantastische solisten. Zij zullen u niet
de zaal laten verlaten voordat u de
gospel voelt in uw hart.

show

fourtina
nurlaila karim & band
‘Fourtina’ is een zinderende show vol
passie, rock, soul en blues over de
rocklegende Tina Turner. Een regelrechte muzikale ode aan de ouder
wordende vrouw, die nog steeds
dromen en passies heeft.
Nurlaila wordt bijgestaan door vier
danseressen, drie backing vocals
en een achtkoppige band.

Een theaterbeleving vol energie en
emotie met een schitterende lichtshow. No matter what happened! No
matter how old you are…
Muzikale leiding en muziek: Mike
Schäperclaus (bekend van ontelbare
tv- en concertprogramma’s) •
liedteksten: Nurlaila Karim,
Tina Turner & Ike Turner

wereldmuziek

In haar nieuwe programma laat Maria
de Fátima meer van zichzelf zien.
Naast haar eigen songs maakt de
zangeres verrassende muzikale uitstapjes. Zo laat zij haar versies horen
van haar favoriete popsongs en van
het beroemde ‘Concierto de Aranjuez’
van Rodrigo.

maria de fátima
40 jaar fado

dans

2fold h/y hanuman/yah
samadhi dance
company
cabaret

maarten ebbers
& nina de la croix
meer hebben we
niet nodig
cabaret

de partizanen
debuutprogramma

Voor dit danstweeluik werkt het gezelschap met gastchoreograaf Ederson
Rodrigues Xavier op livemuziek van
Arnold Marinissen en cross-over
componisten Ólafur Arnalds en Nitin
Sawhney. Diverse stijlen, disciplines
en culturen smelten samen tot een
magisch geheel.
U houdt van minimaal? Dat kan. Daar
zijn Maarten en Nina voor. Simpel.
Eenvoudig. Goed, maar niet gek.
Of nou ja, een beetje dan. Het zijn
tenslotte cabaretiers. Droger dan kurk.
Maar vooral muzikaal. Zéér muzikaal.
Prachtige liedjes. Ze hebben een
gitaar. Ze hebben elkaar.
Droogkomische sketches met groot
gevoel voor taal, dat bieden De
Partizanen u. Kenners noemen het
cabaret, Merijn Scholten en Thomas
Gast noemen het een beweging waar
je bij kunt horen. Laat je overtuigen
van de weldadige werking van een
geheel verzorgd avondje Partizanië.

07-08
za 19:30 uur
zo 14:30 uur
rode zaal
tot 12 jaar € 19,00
volwassenen € 25,00
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20:30 uur
blauwe zaal
€ 15,00
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20:15 uur
rode zaal
€ 29,00

do
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do

12
20:15 uur
rode zaal
€ 28,00

vr
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20:30 uur
blauwe zaal
€ 10,00

za

14

14:30 & 19:30 uur
rode zaal
tot 12 jaar € 17,00
volwassenen € 21,00

familie

8+

de zere neus van bergerac
ro theater
Een welriekend sprookje over
klunzige feeën, dappere dichters,
oenige vechtersbazen en een
belachelijke neus. Arjan Ederveen en
Pieter Kramer toveren het klassieke
verhaal van Cyrano de Bergerac om
in een vrolijke komedie met zang,
dans, prachtige decors en heel veel
haastverkledingen. In de Ware Wereld
krijgt elke baby bezoek van de Baby-

Fee uit Regenboogland. Kundig strooit
ze drie wensen uit over de pasgeboren
kindjes. Alleen haar administratie laat
te wensen over. Op een dag staat een
dubbele afspraak in haar agenda en
dan gaat het mis. Voor iedereen van
8 tot 108 jaar.
Met: Arjan Ederveen, Jack Wouterse,
Wart Kamps, Sylvia Poorta, Sarah
Bannier e.a.

muziektheater

Deze muzikale, absurdistische vertelling gaat over twee wereldvreemde
broers en een meisje van plezier
die losraken van de maatschappij.
Samen creëren zij een werkelijkheid
die bestaat uit fantasie, herinnering en
geloof. Geïnspireerd op het boek ‘De
heilige Antonio’ van Arnon Grunberg.

schotland
orkater /
de nieuwkomers

Dertig jaar geleden veroverde Danny
de Munk de harten van het publiek
als Ciske de Rat. Na optredens in
musicals, films en eigen shows is hij
nu weer terug in zijn geliefde theater.
Met zijn swingende liveband brengt hij
zijn hits, nieuwe songs en nummers
van zijn muzikale helden.

muziek

danny de munk
twee zachte armen
om je heen

Twee voorstellingen over bloedverwanten. In ‘Vaders’ maken we
kennis met een vader en zijn
opgroeiende dochter. Hij laat haar
plotseling in de steek. In ‘Gene’
komen twee jonge vrouwen tot de
ontdekking dat ze een gemeenschappelijke geschiedenis hebben.

dans

ISHues
vaders/gene
ISH
cabaret

de troupe van joep
boer zoekt betere vrouw

op sterk water

het wonderbaarlijke
improvisatieavontuur

pippi langkous
de theaterfamilie

Deze feelgood voorstelling van het
fonkelnieuwe gezelschap rond
Joep Onderdelinden heeft een goed
verhaal, cabareteske uitstapjes,
herkenbare liedjes, hilarische dansjes
en topacteurs die je steeds op het
verkeerde been zetten.
Met: Wimie Wilhelm & Wil van der Meer
De mannen van Nederlands beste
impro-cabaretgroep nemen u mee op
een ongelooflijke ontdekkingsreis.
Met snelle, intelligente, hilarische
en muzikale improvisaties scheren
ze langs de rafelranden van de
fantasie en tot voorbij de horizon
van de verbeelding.

cabaret

familie

meervaart: februari 2015

za-zo

6+

In deze daverende familievoorstelling
zet het beroemde meisje met de
oranje vlechten de boel flink op zijn
kop. Met Tommie en Annika, haar
aapje Meneer Nilsson en het paard
Witje beleeft ze een reeks wervelende
avonturen. Gebaseerd op de verhalen
van Astrid Lindgren.
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20:30 uur
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20
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20:15 uur
rode zaal
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20:30 uur
blauwe zaal
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22

26

14:30 uur
rode zaal
tot 12 jaar € 7,50
volwassenen € 12,50

Het wordt je lichtgroen en roze voor
je ogen, gillende meisjes, de geur van
Nederwiet en je voelt je plotseling ruim
dertig jaar jonger. Een vette reggaebas dringt je gehoor binnen. Nee, je
bent niet op Jamaica. Dit is onvervalste reggae en ska van eigen bodem.
‘Doe maar. Alsof’. Excl. pauzedrankje.
		

clubconcert

toe maar
doe maar alsof

In ‘Xander Omarmt’ zoekt De Buisonjé
alle uithoeken van het begrip vriendschap op. Gebaseerd op ingezonden
brieven, mails en waargebeurde
verhalen, wordt het publiek direct
betrokken bij alle emoties die horen
bij relaties, vriendschappen en
verloren of verboden liefdes.

muziek

xander de
buisonjé
xander omarmt

Het werk van choreografe Conny
Janssen staat bekend als theatraal,
krachtig en ontroerend. Haar nieuwe
voorstelling wordt een groot avontuur
vol bekende gezichten én nieuwe
talenten, een overrompelend toneelbeeld, daverende livemuziek en
Janssens meeslepende danstaal.

dans

conny janssen
danst
nieuwe voorstelling
met livemuziek

In ‘Horror’ denken de personages
hun virtuele leven onder controle te
hebben, maar die parallelle wereld
wordt steeds werkelijker en neemt hun
bestaan langzaam over. Ahlbom
creëert met ‘Horror’ een duistere
wereld zonder tekst, waarin virtuele
krachten een reële bedreiging vormen.

toneel

horror
jakop ahlbom

muziek

ellen ten damme
thuis bij ellen
Zin in een vrolijke happening in de
intiemst mogelijke setting? Kom dan
‘Thuis bij Ellen’. Ze gaat helemaal los
voor u, zoals alleen Ten Damme dat
kan, vooral als ze thuis is. We zien
de veelzijdige diva op haar woonboot
Villa Kakelbont, met haar ekster ‘Arie
de nepkanarie’. Ze hangt aan de
deurpost, oefenend voor de nieuwe
Ziggo Dome-show, terwijl ze grappen

maakt, waargebeurde verhalen vertelt
of verdrietig in een hoekje zit,
mijmerend over alles wat mislukt is.
Als een muzikale en zingende Pippi
Langkous neemt ze u mee langs
hoogtepunten en afgronden uit haar
leven en onthult ze haar slaapkamergeheimen. Wie weet zit u aan het
einde van de avond wel samen met
Ellen op de bank. Gezellig!

cabaret

Speelman en Speelman kleuren niet
altijd netjes binnen de lijnen. Wie van
het pad af gaat, ziet immers meer.
In ‘Lach het weg’ proberen ze met
mooie liedjes, absurde scènes en een
gulle lach de wereld om zich heen
te begrijpen. Want alleen muziek en
humor kunnen ons redden.

speelman
en speelman
lach het weg
familie

vetter dan vet!
vet kindercabaret

6+

Het gaat in ‘Vetter dan vet!’ over loze
beloftes van je ouders, over vet coole
beugelbekkies, over opschieten en
het nieuwe jongetje in de groep. Met
herkenbare sketches en vetleuke
liedjes om mee te zingen! Ze waren al
vet, maar nu zijn ze ‘Vetter dan vet’!
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vr
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za
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20:30 uur
blauwe zaal
€ 16,00

Opera doods en saai? Pocket Opera
maakt het alive and kicking!
Hun vijfde voorstelling wordt weer
een sprankelende avond vol aria’s,
duetten en complete scènes uit
verschillende opera’s. Dit keer gaan
ze op zoek naar het bruisende leven.

opera

operAlive
pocket opera

familie

2+

het peuterfestival
verwondering,
vertedering en vermaak

Frank Boeijen staat al dertig jaar
garant voor poëtische en persoonlijke
teksten, meeslepende en wondermooie melodieën en een warme,
krachtige stem. Nederland leerde hem
in de jaren tachtig kennen met klassiekers als ‘Zwart wit’, ‘Kronenburg
Park’ en ‘Zeg me dat het niet zo is’.  

muziek

frank boeijen
in concert 2015

familie

4+

wiplala weer
het filiaal

cabaret

begijn le bleu
speciaal voor u!

muziek

slagerij van
kampen
beats ‘n brass
cabaret

total los
los muziektheater

toneel

george en eran
lossen wereldvrede op
theater rast

Een echt festival waarbij peuters
de weg bepalen en (groot)ouders
mee mogen. Er zijn drie intieme
voorstellingen te zien, in ieder geval
verschijnt Ageeth de Haan. In de foyer
duiken theatrale verrassingen op
die uitdagen tot spelen en er is een
loungehoek.

Wiplala kan tinkelen, een soort toveren.
Alleen heeft hij het niet helemaal
onder de knie. Onder begeleiding van
een liveband brengen zeven acteurs
de spannende avonturen van het
beroemde, piepkleine mannetje tot
leven. Naar het gelijknamige boek
van Annie M.G. Schmidt.

meervaart: februari 2015

zo

“Vanavond speel ik de sterren van
de hemel voor u. Speciaal voor u.”
Verwacht u vooral niet te veel van
deze belofte, Begijn Le Bleu doet al
jaren waar hij zin in heeft. Zijn typetjes
zijn voorzien van een scherp randje
en zijn verhalen kun je in de traditie
van Dario Fo’s vertellingen plaatsen.
De altijd al opzwepende drums
worden in deze show aangevuld
met stuwende blaaspartijen. Drums,
percussie, toetsen en blazers,
indrukwekkend slagwerk, een beetje
salsa, een extra beetje etno-jazz, maar
vooral veel swing. Soms energiek, dan
weer ragfijn en verstillend.
De meiden van Los schakelen een
tandje bij en gaan sneller en harder
dan ooit, ze gaan ‘Total Los’! Hun
muzikaliteit, prachtige teksten en
fysieke uitspattingen brachten VARA
HumorTV er al toe ze tot ‘Meest Veelbelovend Talent’ te bestempelen.  

Een humoristische voorstelling over
het Midden-Oosten met de Syrische
Hollander George en de Israëlische
Nederlander Eran. Ze kwamen ooit
samen in de productie ‘Hamlet’
terecht en buigen zich nu samen over
de problemen in het Midden-Oosten.

27

meervaart: maart 2015

zo

01

14:30 uur
blauwe zaal
€ 15,00

zo

01
20:15 uur
rode zaal
€ 30,00

wo

04

15:00 & 19:00 uur
rode zaal
€ 31,00

do

05

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,00

vr

06
20:15 uur
rode zaal
€ 24,00

vr

06

28

20:30 uur
blauwe zaal
€ 15,00

kleinkunst

de getergde
mannen
dat hakt er in zeg!
show

magic of motown
stop in the name of love

Drie topfiguren uit de kleinkunst
steken de koppen bij elkaar: Evert de
Vries, Rob van de Meeberg en Martin
van Dijk. Ze treffen elkaar in Café
van Dijk. Kennen ze elkaar? Duidelijk
is dat ze op iemand wachten. Wat
ze voor het voetlicht gooien hakt er
stevig in.
‘Magic of Motown’ is een verpletterende show, waarin de beroemdste
Motown-songs worden gebracht,
inclusief oogverblindende looks en
kostuums. Het belangrijke platenlabel
was een hitfabriek van formaat,
met bands als The Four Tops,
The Supremes en Stevie Wonder.

familie

6+

waanzinnig gedroomd
kinderen voor kinderen
Een musical met de vrolijke, licht
chaotische energie die kinderen
eigen is en waarin ze hun eigen
leefwereld weerspiegeld zien. Het zijn
hún verhalen, en het feit dat die verhalen serieus worden genomen geeft
hen het gevoel dat hun wereld er óók
toe doet. Een wereld vol verbeelding
met ruimte voor dromen. Het verhaal:
Guus is een leuke, slimme jongen
van tien jaar. Hij houdt van voetbal,

van muziek maken met zijn vader Leo
en héél soms van knuffelen met zijn
moeder. Alles verandert als de vader
van Guus overlijdt, hij wordt in één
klap volwassen. Krijgt Guus de kans
weer echt kind te zijn?
De eerste ‘Kinderen voor Kinderen’
familiemusical! voor jong en oud, vol
liedjes uit het 35 jarige bestaan.
Script: Roeland Fernhout & Ulrike
Buerger-Bruijs • regie: Ruut Weissman

toneel

Een man vertelt het verhaal van een
stormachtige relatie en het noodlot dat
hem trof. Hij trekt zijn sportschoenen
aan en probeert letterlijk van alles weg
te lopen. Maar door te rennen gaat hij
weer ademen en wordt hij terug het
leven in gedwongen. Solovoorstelling
gespeeld door Stefan de Walle.

op een mooie
pinksterdag
nationale toneel
muziek

do
uncovered
Wie denkt aan DO denkt aan dat
vrolijke blonde meisje van ‘Heaven’,
luchtige pop liedjes en mierzoete
ballades. Maar wie is die vrouw in die
glamour jurk? In deze intieme voorstelling geeft ze zich bloot en neemt
ze je mee op reis door haar gevoelsleven, intense emoties, grootste
angsten en diepste verlangens.
Ogenschijnlijk gaat alles haar voor

de wind. Een wereld hit met ‘Heaven’,
1ste album krijgt Platina, Awards in
binnen en buitenland, nummer 1-hits
‘Voorbij’ (duet met Marco Borsato)
en ‘Hij gelooft in mij’. Al meer dan 10
jaar heeft ze een succesvolle carrière
in de muziek. Nu komt de charmante
Brabantse zangeres met een theatertour genaamd ‘Uncovered!’: onbedekt;
onverhuld, naakt, zuiver.

cabaret

Na vier avondvullende voorstellingen
mag Spalburg zichzelf gerust een baas
noemen. En dat doet hij dan ook. Maar
wie is er eigenlijk nog een baas? Wie
heeft het nog echt voor het zeggen?
In ‘Baas’ zegt Jeffrey waar het volgens
hem op staat, zonder gemaar. Of dat
ook lukt? U zult verbaasd staan.

jeffrey spalburg
baas
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show

unforgettable
the fifties and sixties

cabaret

silvester
regels zijn regels

Vrouwen, trek je polkadot jurk uit
de kast; mannen, zet je hoed op.
Maak je klaar voor een avond vol
humor, livemuziek en dans! Patrick
Karijowidjojo, Vivian Gomez Cardoso
en een jazzband nemen je mee door
de jaren vijftig en zestig.
Choreografie: Isabelle Beernaert
Regels. Je kunt ze breken. Je kunt
er schijt aan hebben. Je kunt er naar
leven. Je bent ze op dit moment aan
het lezen. Regels. Wie verzint die ondingen en hoe bepalen ze ons leven?
Sommigen van ons zijn er meeloper
door geworden, anderen anarchisten.
De grote vraag is: Wie ben jij?

muziek

mary black
farewell tour
De Ierse zangeres Mary Black is een
van de Godmothers van de Ierse
muziek. Een zangcarrière van meer
dan dertig jaar leverde haar tien
succesalbums en een uitpuilende
prijzenkast op. Ze deelde podia,
tv-shows en opnamestudio’s met
gerespecteerde internationale
artiesten. Haar warme en vibrerende
stem heeft de zangeres fans over de
gehele wereld opgeleverd, een beter

ambassadrice kan Ierland zich niet
wensen. Ze wordt vaak gezien als
representant van de folk, maar in
werkelijkheid ligt haar werk dichter
bij dat van eigentijdse songwriters en
klinkt ze soms zelfs poppy. Wie haar
graag nog eens aan het werk wil zien,
moet nu zijn kans grijpen: Mary Black
stopt met toeren en geeft met dit
concert een afscheidsgroet in stijl.
Special guest: Roisin O.

cabaret

Zes cabaretvoorstellingen maakte
ik, ik vocht er voor, schopte ertegen,
ik zocht en zocht en vond gelukkig
niets, ging op mijn bek, hard, en won
prijzen. Ontroerd heb ik, gedanst,
gelogen. En toen, rust. Ik was er even
niet. Waarom doet er niet toe. Ik ben
er weer. En ik kan niet wachten.

eric van sauers
ontroert

meervaart: maart 2015

za

musical

heerlijk duurt ‘t langst
lone van roosendaal e.a.
‘Heerlijk duurt het langst’ van Annie
M.G. Schmidt en Harry Bannink, is
een van de succesvolste musicals
aller tijden met evergreens als ‘Op
een mooie Pinksterdag’, en ‘Zeur
niet’. Vijftig jaar later kunt u opnieuw
genieten van de verwikkelingen rond
het echtpaar Marian en Ido en hun
dochter Pinkie. Marian gooit haar man
het huis uit als ze merkt dat hij vreemd
gaat. Als dochter Pinkie echter naar

Turkije dreigt te emigreren met haar
vriend Ali, doet het in onmin levende
echtpaar verwoede pogingen dochterlief op ander gedachten te brengen.
Regie: Paul van Ewijk • choreografie: Barrie Stevens • spel: Lone van
Roosendaal, Chris Tates, Alfred van
den Heuvel, Rosalie de Jong, Dick
Cohen, Nikki van Ostaijen, Stefan de
Kogel, Arie Cupé en Hilke Bierman •
met live-orkest

toneel

In een prachtige stijl beschrijft Marion
Bloem de Indische gemeenschap in
haar roman ‘Geen gewoon Indisch
meisje’. Met eenvoudige theatrale
middelen en muzikaal ondersteund
door de virtuoze gitarist Erwin van
Ligten roept Bloem de Indische familie
uit haar debuut tot leven.

geen gewoon
indisch meisje
marion bloem en
erwin ligten
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toneel

kuyper en
wilhelmina
helmert woudenberg
e.a.
kleinkunst

diederik
van vleuten
daar werd wat groots
verricht (reprise)
clubconcert

lieve bertha
met band
ongekust
muziek

tandem
liesbeth list
& annemarie oster
toneel

hollandse luchten
II: jesaja
sadettin kirimiziyüz
& saar vandenberghe
muziektheater

spijkers!
joost spijkers & band

cabaret

max van den burg
amok

muziek

vive la france
‘en route’ door het land
van de chansons

Eind negentiende eeuw lijkt de eerste
audiëntie tussen koningin Wilhelmina
en Abraham Kuyper vlekkeloos te verlopen maar de streng gereformeerde
politicus beschouwt een vrouw op de
troon tegen Gods wil. Er ontstaat een
verborgen strijd tussen twee sterke,
tomeloos ambitieuze tegenstanders.
Op verzoek van velen herneemt
Van Vleuten zijn monumentale en
aangrijpende vertelling over de val
van Nederlands-Indië. Hij is uw gids
op een reis door het veelbewogen
levensverhaal van zijn oudoom
Jan, de planter die de Tweede
Wereldoorlog op zich af ziet komen.
Hun meerstemmige zang, gevatte
poëtische teksten, innemende
persoonlijkheden en theatrale
performance zorgen voor de magie
van Lieve Bertha. Winnaars Publieksprijs categorie Singer-Songwriter van
de Grote Prijs van Nederland 2012.
Excl. pauzedrankje.
Lief, leed, vallen en opstaan, humor
en hartstocht, een programma met
liederen uit het repertoire van Liesbeth
List en korte humoristische verhalen
van en door Annemarie Oster.
Twee hartsvriendinnen met gedeelde
ervaringen en herinneringen, begeleid
door Ton Snijders.
Sadettin Kirimiziyüz zet zijn onderzoek voort naar hoe Nederlanders
samenleven. Hij zoekt het letterlijk
dicht bij huis. Samen met zijn partner
Saar Vandenberghe duikt hij in de
levensverhalen van zijn buren met
wie hij in het Voormalig Handelsbladgebouw woont.
Joost Spijkers (Ashton Brothers) zingt,
danst en vertelt in zijn eerste eigen
voorstelling over zijn leven en liefdes
tot nu toe. Een persoonlijk en openhartig muziektheater-avontuur, bizar
en romantisch, over leven en dood,
oorlog en vrede, liefde en verlies.
De BalkanBlues in het Nederlands.
Gewapend met een gitaar en niet
bang voor imitaties of typetjes,
dendert Max van den Burg in zijn
derde show over de bühne in een
wanhopige poging om de lach aan
z’n kont vóór te blijven. Explosief,
muzikaal en theatraal, en vooral:
100% Max.
Langs de velden met zonnebloemen en
lavendel, de périphérique, knapperige
croissants, heerlijke wijnen, geurende
kazen, oude châteaux, bric-à-brac
marktjes, pittoreske dorpjes en natuurlijk de vele chansons. Een charmante
Franse avond vol herkenning, een
ware, nostalgische ‘Tour de France’!
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cabaret

#aanstormend
kim van zeben,
miss molly & me e.v.a.

‘Carmen’ is het bekendste werk van
de Franse componist Georges Bizet
(1838-1875), mede door de ‘Habanera’,
de aria waarmee Carmen haar entree
maakt. Het werk veroorzaakte een
enorme schok vanwege de ongekende
passie van Carmen en de tragische
afloop. Nederlandse boventiteling.

opera

carmen
staatsopera tatarstan

Sommige mensen worstelen eindeloos met hun cv, want zonder ervaring
kom je nergens meer. Bij de energieke
Soundos zit ervaring in haar genen.
Messcherp, ijzersterk en geboren
met ervaring maakt ze korte
metten met je onervarenheid,
vragen en vooroordelen.

cabaret

soundos
geboren met ervaring

familie

6+

de terugkeer van
hans en grietje
orkater en holland
symfonia
toneel

eelt
chris comvalius
en john buijsman
wereldmuziek

fernando
lameirinhas e.a.
noir
cabaret

sara kroos
van jewelste

cabaret

droog brood
kissy kissy

In een wisselende samenstelling kun
je genieten van de talenten Kim van
Zeben, Miss Molly & Me, Yentl & De
Boer, Pieternel Osinga, Team Peter,
Nabil Aoulad Ayad en Matroesjka:
sterren in de dop op het gebied van
cabaret, muziek, stand-up en kleinkunst. Dat wordt een spannende avond.

meervaart: maart 2015

za

Vader heeft geen werk en moeder
heeft wel wat beters te doen.
Ergens langs de snelweg laten zij
hun kinderen achter. Hans en Grietje
hebben geen idee waar ze zijn. Op
zoek naar een dak boven hun hoofd
ontmoeten ze de wonderlijkste figuren.

Een stel is na veertig jaar huwelijk op
elkaar uitgekeken. Werk, kinderen en
de dagelijkse sleur vormden jarenlang
een perfect excuus om de leegte te
ontkennen. Maar als de man zijn 65e
verjaardag niet wil vieren, slaat zijn
Surinaamse vrouw terug. En dan is
het feest!
Lameirinhas verdiept zich met twee
Afrikaanse topmuzikanten, Mola Sylla
en Zou Diarra, in het thema zwart.
Het is de kleur van somberheid en
dood, maar het donker herbergt ook
grote schoonheid. Vrolijke exotische
Afrikaanse klanken en Portugese fado
en westerse muziek.
Sara vertelt herkenbaar en hilarisch
over het stuntelen dat we allemaal
doen in dit leven. Met zelfspot en
een scherpe blik praat ze over de
onhandigheden die we allemaal
kennen; in je gezin, met je ouders,
in je liefdesleven en in alles wat het
leven zo mooi, maar lastig maakt.
Deze nieuwe humorparel van lachformatie Droog Brood mag je eigenlijk
niet missen. Bas Hoeflaak en Peter
van de Witte leerden elkaar kennen
op de Academie voor Kleinkunst te
Amsterdam. Ze wonnen in 2000 het
Amsterdams Kleinkunst Festival.
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cabaret

ilse warringa & niek barendsen
& paren &
Zangeres en actrice Ilse Warringa
en cabaretier Niek Barendsen laten
in ‘& Paren &’ een bonte stoet aan
beroemde en beruchte paren voorbijkomen; van Adam en Eva tot Adolf en
Eva, van John en Yoko tot Victor en
Rolf, van Hella en Freek tot Charles
en Diana. Nooit eerder kreeg u de
kans om even bij de Van der Valkjes,

de Ceauşescu’s, de Obama’s en de
Osama’s naar binnen te kijken. En
wat blijkt: thuis zijn ze eigenlijk net als
wij allemaal. Kom dus vooral met uw
partner, misschien ziet u ook uw eigen
relatie weerspiegeld.
‘& Paren &’ is een cabaretvoorstelling
met toneeltrekjes en de opvolger van
het succesvolle ‘Nest, Tafel en Bed’.

muziek

pearl jozefzoon, jan rot & tango extremo
de mattheus passie
De in 1728 door Johann Sebastian
Bach geschreven legendarische
‘Matthäus Passion’ wordt uitgevoerd
in een eigentijdse klassieke muziek
/ tango-setting. Jan Rot zal op eigen
wijze de rol van Evangelist op zich
nemen, Pearl Jozefzoon de
recitatieven en aria’s en Tango
Extremo de muzikale omlijsting.
Pearl Jozefzoon, vooral bekend van
het eerste seizoen van ‘The Voice

of Holland’ en als winnares van
het televisieprogramma ‘Matthäus
Masterclass’, zal voor het eerst in
haar stormachtige carrière op deze
bijzondere manier te zien zijn in de
Nederlandse theaters. Tango Extremo
(Ben van den Dungen, Tanya Schaap,
Rob van Kreeveld, Marc van Rooij
en Oleg Fateev) voegt een LatijnsAmerikaanse dimensie toe aan deze
Paasvoorstelling.

muziek

Een warme, gloedvolle stem met een
rauw randje, zingend over de liefde,
afscheid en duivelse dillema’s. Beatrice
werd door Maarten van Roozendaal
aangespoord om in het Nederlands te
gaan schrijven. Ze werkte al met Paul
de Munnik en Marcel de Groot. Nu is
er haar derde album ‘Heelhuids’.

beatrice
van der poel
heelhuids
toneel

impro
nachtgasten

cabaret

jetty mathurin
#LOL

cabaret

VARA leids
cabaretfestival
finalistentour 2015

Nachtgasten is dé improvisatiehit van
Nederland: na meer dan 200 voorstellingen en gastacteurs kan het publiek
nog steeds niet genoeg krijgen van de
spelers, die er al improviserend achter
moeten zien te komen in welk verhaal
ze zich bevinden.

Als Jetty het podium betreedt,
verandert de zaal in no time in
een gezellige huiskamer, waarbij
ze uiteraard zelf in de meest
comfortabele praatstoel zit. In het
interactieve ‘#LOL’ keert ze meer
dan ooit terug naar haar basis als
vertelkunstenaar.
Speciaal voor jou doen de drie
finalisten de finaleavond nog
eens over, maar dan zonder de
gebruikelijke zenuwen rond de
dans om de prijzen. Laat je lekker
verrassen door de fine fleur van de
nieuwste generatie cabaretiers.
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muziektheater

een pure
formaliteit
orkater i.s.m.
cello8tet amsterdam
cabaret

rayen panday
vrijspraak

Een beroemde schrijver wordt verdacht van moord. Gaandeweg de
verhoren ontstaat er een bijzondere
band tussen hem en zijn ondervrager,
die een groot bewonderaar van hem
blijkt te zijn. Beiden mannen leggen
hun ziel bloot, maar dan neemt het
verhaal een bizarre wending...
In zijn tweede voorstelling wil Rayen
niet alleen vrij zijn, maar zich vooral
ook vrij voelen. Want wat doe je als je
eindelijk vrijgesproken bent van al je
verplichtingen? Alles wat je leuk vindt
natuurlijk! Althans, dat zou je denken.
Lukt het hem om zich vrij te laten
spreken door de jury?

musical

onder de
groene hemel
rené van kooten e.a.

meervaart: april 2015

za

Het is1969. Een keurige gymnasiaste
ontmoet een kunstenaar uit de grote
stad. Als echte hippie streeft hij naar
vrijheid in alles, zij zoekt naar nieuwe
waarden in een wereld die op z’n kop
staat. Aan de basis van dit verhaal
over een onmogelijke liefde, ligt het
schitterende oeuvre van grootmeesters
Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh,
nog immer populair bij jong en oud.
Een musical met de hits van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh, met
liveband o.l.v. gitarist Marcel de Groot.
Boudewijn de Groot: “Een spannende
aangelegenheid, ik ben ontzettend
benieuwd. Aan de makers en de uitvoerenden zal het niet liggen. En aan
de liedjes...”
Regie en tekst: Koen van Dijk • spel:
René van Kooten, Anne-Mieke Ruyten,
Thomas Cammaert, Sophie Veldhuizen, Jan Elbertse, Hanneke Last,
Myrthe Boerebach, Simon Daniël
Brommer, Eline Havenaar e.a. • liveband o.l.v. Marcel de Groot •
arrangementen: Jeroen Sleyfer

vr t/m zo
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meervaart: studio

festival 4west
4west eindpresentaties

wereldmuziek

eliades ochoa
buena vista social club®
presents:

De (muziek)theater-, dans- en zanggroepen van 4West presenteren
spetterende en ontroerende
optredens. In de foyer vinden leuke
activiteiten plaats én kun je binnenlopen bij de expositie van onze
ateliergroepen. Op zondagmiddag
sluiten we het feestelijk af!
Eliades Ochoa is geboren op het
Cubaanse platteland en woont sinds
1958 in Santiago de Cuba, de bakermat van de Cubaanse son. Hij werd
wereldberoemd bij de Buena Vista Social Club®. Hij is de stem van de alom
bekende hits ‘El Cuarto de Tula’ en
‘Chan Chan’. Met begeleidingsband.
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muziek

glennis grace
live in concert

toneel

11 suggesties voor
het dagelijks leven
kees roorda
& stefano odoardi
show

we zullen
doorgaan!
vuile huichelaar 4
cabaret

greg shapiro
part-time hypocrite

cabaret

rené van meurs
voor de storm

muziek

percossa
the real deal

muziek

spinvis
oogcontact van
de eenzaamste soort
toneel

de vrek
kenneth herdigein e.a.

Afgelopen seizoen was de overweldigende stem van Glennis Grace
voor het eerst in het theater te horen.
De lovende recensies, enthousiaste
reacties en volle zalen smaakten naar
meer en dus gaat Grace opnieuw
op tournee. Ze neemt u mee op een
muzikale reis door haar leven.
De tobberige Victor (44) ontmoet de
mysterieuze Ariëlle. Aan de hand
van haar elf suggesties voor het
dagelijkse leven, hervindt hij zijn geluk
en beleeft hij een stormachtige affaire.
Een prachtig vormgegeven sprookje
met indrukwekkende filmbeelden en
meeslepende muziek.
Ook al zitten we in de lotushouding,
eten we vega en bouwen we aan een
schoon karma; de doodgewoonste
dingen brengen vrouwen tot zingen.
Na het succes van ‘Vuile Huichelaar
1, 2 en 3’ zijn Saskia van Zutphen en
Paulette Willemse terug met hun
heerlijke meezing-cabaretvoorstelling.
Greg Shapiro is zelf de ‘Part-time
Hypocrite’. Hij legt in zijn vierde show
zijn eigen halfbakken pogingen om
een idealist te zijn op de fileertafel.
“Hij dendert met 130 km per uur door
de poldercultuur”, schreef Het Parool
over de ‘American Nederlander’.
Engelstalige voorstelling.
Wat ﬁjn dat wij, als beschaafde
mensen onder elkaar, lekker warm
binnen zitten. Voor de storm losbarst.
René van Meurs maakt zijn debuut
met een ongeëvenaarde hoeveelheid
grappen, scherpe observaties,
perfecte timing en flinke dosis
zelfreflectie.
Vier mannen, acht vuisten op tafel
en een nieuw spektakel! De mannen
van Percossa zijn meer dan ‘rebels of
rhythm’ en nemen zaal na zaal voor
zich in met hun theatrale vondsten.
Met regiegrootheid Jos Thie (Jochem
Myjer, Armin van Buuren) gaan ze
deze keer de diepte in.
De afgelopen jaren was Spinvis vooral
te zien in grote producties met een
uitgebreide bezetting. Nu gaat hij
voor de tweede keer op tournee langs
theaters met een persoonlijk, intiem
programma met oud, ouder en nieuw
materiaal.
Begeleiding: Saartje Van Camp
In deze karakterkomedie van Molière
zien we hoe een man zijn menselijkheid verliest omdat hij de munt verkiest boven zijn zoon. De enige liefde
die hij voelt is zijn liefde voor geld. Hij
is rijk en lijkt succesvol, maar eindigt
in eenzaamheid. Regisseur Hans van
Hechten maakt het stuk eigentijds.
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Hij slaapt niet meer. Zonder een oog
dicht te doen gaat de nacht over in de
dag. Al wekenlang. Het zet hem in een
sluimerstand en laat hem dromen met
zijn ogen open.
Theaterkrant.nl (****): “Op zijn beste
momenten doet zijn zonderlinge kijk op
de wereld denken aan Hans Teeuwen.”

cabaret

henry van loon
sluimer

In haar vierde solo zingt Lucretia van
der Vloot – bekend van onder andere
Big Black & Beautiful – de mooiste
liedjes uit haar bijna vijfentwintigjarige
theatercarrière, aangevuld met nieuwe
songs. Haar wapens: een gouden
keel, een ontwapende performance en
pianist Rob van Zandvoort.

muziek

lucretia
van der vloot
altijd alles
jazz

eric vloeimans e.a.
oliver’s cinema

cabaret

lieneke le roux,
pamela teves e.a.
powervrouwen 2,
een revue van nu

Trompettist Eric Vloeimans behoort tot
de top van de Europese muziekscene.
Met accordeonist Tuur Florizoone en
cellist Jörg Brinkmann formeerde hij
Oliver’s Cinema. Het trio verstrengelt
het lenige cellogeluid, de accordeon
improvisaties en de fluwelen tonen
van de trompet tot filmische muziek.

meervaart: mei 2015

vr

Komische sketches en herkenbare
liedjes, door steengoede actrices
en cabaretières. Alles draait om
damesdingen met een gezonde dosis
zelfspot. Van relaties en carrière tot
lichamelijk verval en alles dat het
leven van een vrouw verrijkt en
soms verarmt.

musical

hartsvrienden (blood brothers)
vera mann, jim bakkum e.a.
‘Hartsvrienden’ vertelt het verhaal
van de tweelingbroers Mickey en
Edward, die bij hun geboorte
worden gescheiden en opgroeien
in verschillende milieus. Het lot
herenigt ze en er ontstaat een
hechte vriendschap. De spanningen
lopen echter hoog op wanneer ze
verliefd worden op dezelfde vrouw,
met aangrijpende gebeurtenissen
tot gevolg.

De musical ‘Blood Brothers’ is al jaren
een enorm succes in de UK en de
USA. Humor en emotie komen samen
in een moderne interpretatie van het
oorspronkelijke verhaal, met een bijzondere en verrassende sterrencast.
Spel: Vera Mann, Jim Bakkum,
Guido Spek, Yes-R, Maike Boerdam,
Jonathan Demoor, Bente van den
Brand, Jacqueline Aronson e.a. •
regie: Eddy Habbema

familie

‘BOY 7’ is een spannende familievoorstelling naar de ijzersterke bestseller van Mirjam Mous. Een jongen
wordt wakker op een grasvlakte en
weet niet hoe hij daar gekomen is,
waar hij vandaan komt of hoe hij heet.
Hij gaat op zoek naar zijn verleden en
ontdekt de verschrikkelijke waarheid…

boy 7

12+

live on stage

cabaret

kees van amstel
jong, hip, fris en
andere gruwelijkheden

Kees van Amstel gaat vooral op zoek
naar de lelijke kanten van het leven
en het onderscheid tussen nep en
echt. Want zeg nou zelf, achter alle
hip en trendy van tegenwoordig schuilt
toch een hoop treurigheid. Kun je nog
opscheppen over je nieuwe iPad als je
oma er óók een heeft?
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show

de fabulous
sneakerboyz
roy julen
cabaret

murth mossel
louter liefde (2e seizoen)

toneel

een sneeuw
het toneel speelt
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meervaart: studio

13-17

productiegroepen
4west
eindvoorstellingen
van het jaar
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cabaret

roué verveer
FF wat anders
(2e seizoen)

cabaret

jandino
hoe dan ook

cabaret

oeloek
prille roest (2e seizoen)

muziektheater

gloria
orkater /
de nieuwkomers

Na successen met onder meer
‘So You Think You Can Dance’ en de
dansfilm ’Body Language’(2011), komt
Roy Julen met een eigen theatershow.
Een cabaretier en zeven dansers
geven hun visie op de liefde, met
humor, vette hiphop, pop- en klassieke
muziek en emotionele moderne dans.
Murth leeft voor twee dingen: de lach
en de liefde. Lachen is gezond maar
zijn vierde voorstelling gaat vooral
over de noodzaak van liefde, voor
jezelf, voor de ander, voor elkaar. Het
maakt de wereld een stukje mooier en
warmer. Er valt genoeg te lachen met
af en toe een tikje ontroering.
‘Een Sneeuw’ is een typisch Hollands
familiedrama dat zich eind jaren
zeventig afspeelt. Drie generaties
komen samen om de verjaardag te
vieren van een man die niet kan praten.
Het centrale thema is troost. Een van
de belangrijkste Nederlandse toneelstukken van de afgelopen 70 jaar.
De meest ervaren spelers en dansers
van 4West werken een jaar lang met
een regisseur of choreograaf aan een
voorstelling. Hierin wordt bestaand
repertoire en eigen inbreng van de
spelers en makers op verfrissende
wijze gecombineerd. Het programma
wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Roué gooit na vijf succesvolle voorstellingen het roer om. Definitief. Nóg
grappiger. Nóg sneller. Frisser. Ga
er goed voor zitten, want het tempo
is hoog. Roué ontroert en verbaast,
ontwart en stelt vragen. Tijden
veranderen. Daarom: ‘FF wat anders’.
Wel zo verfrissend.
Er komt ‘Hoe Dan Ook’ een nieuwe
show. Het gaat ‘Hoe Dan Ook’
spetteren. Hij zal u ‘Hoe Dan Ook’
overdonderen. U gaat ‘Hoe Dan Ook’
genieten. U moet dus ‘Hoe Dan Ook’
komen. Want hij zal er ook zijn.
Hoe Dan Ook ...!!!

In ‘Prille Roest’ verheffen onhandige
figuren stuntelen tot kunst. Het is erop,
maar meestal eronder. Slagen was
nog nooit zo kansloos en falen was
nog nooit zo raak. En bij twee kaartjes
krijg je op de avond zelf de dvd van
hun eerste voorstelling cadeau! En dat
allemaal voor een tientje!
‘Gloria’ neemt je mee in een
sprookjesachtige wereld vol hebzucht,
machtswellust en de opmerkelijke
klanken van een hammond-orgel.
De eerste muziektheatervoorstelling
van regisseur Eva Tijken en dramaturg Floor Houwink ten Cate is een
komedie met krachtige idealen.
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14:00 & 16:30 uur
rode zaal
tot 12 jaar € 18,00
volwassenen € 21,00

vr

29
20:15 uur
rode zaal
€ 20,00

zo

31
20:15 uur
rode zaal
€ 25,00

wo

03
20:15 uur
rode zaal
€ 23,00

za

06
20:15 uur
rode zaal
€ 21,00

za

06

20:30 uur
blauwe zaal
€ 18,50

do t/m za

18-20
20:15 uur
do 18 try-out
vr 19 première

zo

21
14:30 uur
rode zaal
€ 25,00

familie

8+

minoes
kim van zeben,
sytske van der ster e.a.
cabaret

micha wertheim
micha wertheim
voor zichzelf
cabaret

jörgen raymann
& brainpower
twee-eiig
cabaret

pieter derks
zo goed als nieuw

cabaret

de LULverhalen
2015
howard komproe e.a.
kleinkunst

louise korthals
zonder voorbehoud

Juffrouw Minoes ziet eruit als een
dametje maar gedraagt zich als een
poes. Dat is niet zo gek want ze is er
zelf een geweest! Dankzij de buurtkatten helpt ze journalist Tibbe aan
interessant nieuws voor de krant. Het
populaire kinderboek van Annie M.G.
Schmidt voor het eerst in het theater.
De afgelopen tien jaar heeft Micha
Wertheim er alles aan gedaan om
het zijn publiek naar de zin te maken.
Voor het publiek was dat fijn, maar
was het ook een gelijkwaardig relatie?
Precies. Daarom heeft Micha besloten
dat hij deze keer de rollen om gaat
draaien en voor zichzelf speelt.
Raymann (Suriname), economie
gestudeerd en in de ‘witte’ wereld
van het cabaret beland, Brainpower
(Nederland), communicatiewetenschap gestudeerd en beland
in de ‘zwarte’ wereld van de rap
en hiphop. Samen een twee-eiige
eenling.
In zijn zesde theatervoorstelling
hanteert hij de stijl die zijn handelsmerk begint te worden: vriendelijk
van toon, maar vol scherpe grappen
en confronterende vragen. Altijd fris
commentaar op het laatste nieuws
van de dag. Maar ook met mooie
liedjes en fantasierijke verhalen.

meervaart: mei | juni 2015

zo

Verhalen verteld vanuit mannelijk
perspectief, energie en/of emotie.
Naast grappen is er ook ruimte voor
een gevoelige snaar. Elke avond een
andere line-up met bekende namen.
Presentatie: Howard Komproe.
Voor mannen én vrouwen!

Louise, winnaar van de Neerlands
Hoop 2013, is pas net begonnen en
nog lang niet uitgeraasd. Er gloeit
een groot, hongerig, bijna wreed
verlangen in haar hart en op haar
stembanden. Tijd voor een tweede
programma dus, zonder voorbehoud.

opera

wolven

(vr 19 première)
opera theater amsterdam

Opera-aria’s van Richard Wagner, een
ronkend symfonieorkest en een groep
jonge mannen die de longen uit hun lijf
zingen, rennen, springen en zingen op
het podium om hun eigen verhaal te
vermengen met dat van de helden uit
‘Der Ring Des Nibelungen’.
Jongens met een randje, die met justitie in aanraking zijn geweest en weer
proberen mee te doen met de samen-

leving. Ze laten zien dat zij meer
kunnen dan wat men van ze denkt.
Deze spraakmakende, prachtig vormgegeven operatheatervoorstelling is
exclusief te zien in de Meervaart.
Muziek: Richard Wagner • concept &  
regie: Charles Hens • choreografie:
Nita Liem • orkest: De Nieuwe
Philharmonie Utrecht onder leiding
van Johannes Leertouwer
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meervaart: jeugdtheater

1+

4+

zo 28 september
11:00 & 15:30 uur

ma 13 oktober 14:00 uur

muziekvoorstelling.nl

ila van der pouw

een ladder naar
de maan

woei!

3+

wo 15 oktober 14:00 uur

theater sonnevanck en
nationale reisopera

theater gnaffel /
de firma rieks swarte

gedonderdag

4+

do 16 oktober
11:00 & 15:30 uur

zo 9 november
11:00 & 15:30 uur  

zo 16 november
14:00 uur

4hoog

oorkaan

stip producties | sanne zweije

hut

glimp

6+

di 14 oktober 14:00 uur

sissi

2+

4+

6+

zo 23 november 14:00 uur

het nut van tantes

mier

2+

pieter tiddens en servaes
nelissen

5+

6+

zo 30 november
14:00 uur

zo 18 januari
11:00 & 15:30 uur

zo 25 januari
14:00 uur

zo 15 februari
14:00 uur

tg winterberg

anne-beth schuurmans

plan d- / andreas denk

pieter tiddens		

in de maneschijn

wonderzoekers

6+

buurman in de winter

5+

wo 25 februari
14:00 uur

zo 08 maart
14:00 uur

drumdrumdrum.nl

hetpaarddatvliegt

unieke zaken

paniekman

4+

zo 5 april
14:00 uur

zo 26 april
11:00 & 15:30 uur

maas theater en dans

meneer monster

foutje!

de gruffalo

4+

zo 22 maart 14:00 uur

dit is geen droom

3+

supermam (première)

4+

ma 23 februari
14:00 uur

banbankuné
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8+

biggels en tuiten

theater gnaffel / tryater

Een
voorstelling
kost maar
euro!

5

en eind augustus
komt er een apart
jeugdoverzicht uit,
vraag het aan via
info@meervaart.nl
of haal het op bij
de kassa!

acties en kortingen

Via www.meervaart.nl kunt u 24 uur per dag online
kaarten kopen en uw toegangsbewijzen printen. De
betaling gaat met Ideal (aangesloten banken: ABNAMRO, ING, Fortis, Rabobank, Triodos en SNS Bank)
of met een creditcard (Mastercard of Visacard)
U kunt uw kaarten ook aan de kassa kopen. De kassa
is open van maandag tot en met zaterdag van 12.00
tot 16.30 uur plus 1 uur voor aanvang van de voorstellingen. De prijs van alle kaartjes is inclusief 6% BTW,
garderobe, pauzedrankje en verwerkingskosten, tenzij
anders vermeld.

Het is mogelijk dat er voor bepaalde voorstellingen een
kortingsactie komt. Er is geen restitutie op reeds verkochte kaarten mogelijk. Acties gelden niet in combinatie met andere kortingen.
• email agenda: een keer per maand met maandoverzicht en 2 aanbiedingen.
• cjp | cultuurkaart: 50% korting op alle voorstellingen.
• studenten: op vertoon studentenkaart aan kassa 50%
korting vanaf 2 dagen voor de voorstelling.
• stadspas: € 10,- korting met bon voor een willekeurige
voorstelling in die maand, aan de kassa, tot nadere
orde geldig vanaf maandag 25 augustus tot 1 januari
2015.

bereikbaarheid
De Meervaart is goed bereikbaar met de auto en het
openbaar vervoer (lijn 1 vlakbij, lijn 17 voor de deur).
Kijk op onze website voor uitgebreide routebeschrijving. We verzoeken u gebruik te maken van de ParkKing parkeergarage, Osdorpplein 249. In de Meervaart
bij de bar kunt u tegen gereduceerd tarief (€ 2,50) uw
inrijkaart laten scannen.
Meer info www.parkking.nl

verhinderd of te laat
U kunt zonder enig bezwaar iemand anders de voorstelling laten bezoeken. Het retourneren van kaartjes is
mogelijk tot 2 dagen voor de voorstelling (kosten € 4,00
per kaartje). Na aanvang van de voorstelling wordt er
geen publiek meer toegelaten in de zaal.

minder validen
De Meervaart is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. U
kunt deze plaatsen alleen telefonisch of aan de kassa
bestellen (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.

voorstellingen
Bij familie- en 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. Het is niet toegestaan om foto-,
film-, video- of geluidsopnames te maken. We verzoeken u dringend om uw mobiele telefoon uit te zetten.
De Algemene Bezoekersvoorwaarden Amsterdamse
Podia zijn van toepassing. Een pdf is te downloaden
op www.meervaart.nl (kopje info/algemeen) en er ligt
een exemplaar bij de kassa.

podium cadeaukaart
In de Meervaart kunt u de Podium Cadeaukaart kopen.
Zowel aan de kassa als online kunt u met deze kaart
betalen.
Meer informatie op www.podiumcadeaukaart.nl

meervaart: informatie

kaartverkoop

restaurants in de buurt
• Grand Café Sloterplas: 020-4102010
www.grandcafesloterplas.nl
• Osdorpplein 126: Mc Donalds, 20% korting op
vertoon kaartje van die dag.
• Tussen Meer 66: Turks restaurant SAHAN
020-3343286 www.restaurantsahan.nl
Kom op tijd en vermeld bij reservering aan het
restaurant dat u naar de Meervaart gaat.

inleidingen
en workshops
Bij een aantal voorstellingen, opera’s en concerten ziet
u een stempel voor een inleiding of een workshop. Dat
betekent dat er een inleiding of een workshop gegeven
wordt door de regisseur, een muziekdeskundige of een
theater/dansspecialist. De inleidingen en workshops
zijn meestal 3 kwartier voor aanvang van de voorstelling. U hoeft zich niet op te geven voor de inleidingen,
als u op tijd komt kunt u zich bij de garderobe aanmelden en de inleiding of workshop gratis bijwonen.
Mensen die een kaartje hebben gekocht voor de voorstellingen krijgen in de week voor de voorstelling een
reminder per email.
Bij de jeugdvoorstellingen vanaf 4 jaar zijn er na afloop
workshops. Die kosten € 2,50 p.p.
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meervaart: informatie

smaakboulevard in
de meervaart
Bij veel voorstellingen is er een Smaakboulevard in de
Meervaart: Kom gezellig eten vóór de voorstelling. Kijk
op www.meervaart.nl voor de geselecteerde avonden
en reserveer online.

email agenda
Uw emailadres is voor ons heel belangrijk. Een keer
per maand sturen we een agenda per email met daarin
twee aanbiedingen met 50% korting (voor de jeugd en
voor volwassenen). Ook wordt uw emailadres gebruikt
voor leuke extra’s zoals uitnodigingen voor inleidingen, de smaakboulevard en speciaal nieuws over een
voorstelling waar u kaarten voor hebt. Daarnaast wordt
uw email gebruikt om u op de hoogte te stellen van
een afgelaste voorstelling. Is uw emailadres (nog) niet
bekend of is het tussentijds gewijzigd: geef het door bij
prmail@meervaart.nl

meervaart: congres
De kracht van de congresfunctie van de Meervaart
ligt vooral in de flexibiliteit van de organisatie en het
gebouw. Klanten kiezen voor de functionaliteit van
het congrescentrum (met 10 vergaderzalen) in combinatie met de theatertechnische voorzieningen van
de theaterzalen, waardoor presentaties meer tot de
verbeelding spreken. Daarbij is de Meervaart door haar
ligging goed bereikbaar met het openbaar vervoer en
via de directe toegangswegen vanaf de A10, A9 en A4.
Interesse: sales@meervaart.nl of 020-4107700

colofon
Redactie:
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Willemien van Lith,
Nikky Ligthart
Programmering:
Andreas Fleischmann,
Wendy Draaijer,
Christiaan Mooij, Lynn Bartels
Redactie en productie: KW Theaterpromotie
Opmaak:
Inti Vormgeving
Drukwerk:
Habo DaCosta
Met dank aan:
Stadsdeel Nieuw-West, Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling,
Stadspas
Foto omslag:
Sabrina Starke, 17-10-2014
(©fotofloor.com)

fotografen
#HEKJE, 75B, Aart Jan Bergshoeff, Adrienne Korzilius, Alek Bruessing, Anna van Kooij, Annaleen Louwes, Anne Reitsma, Anne-Christine van Doesburg, Annemieke van der Togt, Arjan
Bennink, Arno Bosma, Astrid Verhoef, Axel Scheffer, Bart-Jan Oosting, Bas Losekoot, Ben van
Duin, Bimala Naysmith, Bob Bronshoff, Bob Goedewaagen, BuroRust, Caroline Vincart, Cees
de Vries, Cigdem Yuksel, Corb!no, Curly & Straight, Danny Ellinger, DBXL, Dik Nicolai, Donald
Beekman, Eddy Wenting, Erik de Wildt, Esther de Boer, Eva Broekema, Femke Teussink,
Fenna van der Vliet, Fiep Westendorp, Floris Bax, Flow Design, fotofloor.com, Francis Sling,
Frédérique Ménard-Aubin, Frederique Vlamings, Geert Gratama, Gerard Ausems, Gijs Kuijper, Govert de Roos, Hans Thissen, Hans Verlaat, Henry Krul, Hessel Stuut, Husne Afsar, Ilja
Meefout, Inés Cuesta, Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Ivan Wolffers, Jaap Reedijk,
Jan-Martin Wilschut, Jean van Lingen, Jennet Sintenie, Jochem Jurgens, Joël Frijhoff, Joost
de Haas, Joost van Grinsven, Joris van Bennekom, Jouk Oosterhof, Katinka Krijgsman, Karen
Scheffers, KINGLEAR, Klaas Koppe, KLAPSTUK Beeldmakers, Koen Blanckaert, Koen
Wouterse, Koller Creative, Laura Oldenbroek, Leo van der Maas, Leo van Velzen, Leonid
Antonia, Liselore Chevalier, Lo Andela, Loe Beerens, Lott’s, Lotte van Dijk, Marc de Groot,
Marc Roodhart, Marcel van den Bergh, Marijke de Gruyter, Mart Boudestein, Marte Visser,
Martijn Beekman, Max Velthuijs, Merlijn Doomernik, Michel Rijk, Mieke Struik, Ministerie van
Beeld, Mounir Raji, Nick van Ormondt, Noa Verhofstad, Otto van den Toorn, Patrick Hesdahl,
Paul Posse & MG!C, Paul Roos, Paul Tolenaar, Paulina Matusiak, Pepijn Oldenburg, PIEK,
PR Cook a Dream, PR FuZion, PR Lieve Bertha, PR Magic of Motown, PR Original USA
Gospel Singers, Rachid Pardo, Raul Neijhorst, Ray Christian, Remco Swart, Rene Walkiers,
Richard Zandberg, Robin de Puy, Roland Koek, Roswitha Geleijns, Roxanne Hellevoort, Roy
Beusker, Sandra den Boer, Sanne Helgenberger, Saris & den Engelsman, Sofie Knijff, PR
Staatsopera van Tatarstan, Stephanie Pistel, Studio Jona, Tarona Leonora, Thomas Heeren,
Tim Knol, TVG Design, Vera de Niet, Willem Schalekamp, William Rutten, Wim Lanser, X&L,
Zoë Jonker en Zoran Lesic.

Nieuw-West is het jongste stadsdeel van
Amsterdam. Daarom is er - naast Meervaart:
Theater en Meervaart: Congressen – sinds
vorig jaar Meervaart: Studio. Die organiseert
cursussen, projecten en evenementen
voor kinderen en jongeren, gericht op het
ontwikkelen van creatieve vaardigheden.
Jong talent bieden we coaching en een

professioneel podium. Ook scholen kunnen
bij Meervaart: Studio terecht voor voorstellingsbezoek en actieve programma’s. Jaarlijks helpt
Meervaart: Studio ca. 5.000 jonge deelnemers
een stapje op weg in hun creatieve ontwikkeling.
Hieronder een greep uit het aanbod van
Meervaart: Studio

Jeugdtheaterschool 4West

Kunstbende Amsterdam

Studio West

Express Your Best

Creatieve cursussen
(muziek)theater, dans, atelier
4 tot 14 jaar
www.4west.nl

Workshops, masterclasses en evenementen
op het gebied van dans, film, muziek en theater
voor jongeren van 14 tot 25 jaar
www.studiowest.nl

meervaart: studio

meervaart: studio

Talentenjacht voor Amsterdamse jongeren
13 tot 18 jaar
www.kunstbende.nl

Creatief workshoptraject van 12 weken in drie
wijken in samenwerking met Ymere en het
lokale jongerenwerk
www.expressyourbest.nl
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woonplaats:

m/v

op naam van:

tijd:

rang 1 aantal:
aantal:

kinderprijs

€

Formulier opsturen naar de Meervaart, Antwoordnummer 46145, 1060 WB, AMSTERDAM (postzegel niet nodig).

totaal:

email agenda O ja O nee

bedrag:

handtekening:

O per post

totaal kaarten:

Het kan circa twee weken duren voordat u van ons bericht krijgt. De kaartjes worden gemaild of opgestuurd (als er geen emailadres is)

Bestellingen via het bestelformulier worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

voorstelling:

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

opmerkingen:

datum:

bestelling:

IBAN nummer:
datum:

ik wil de kaarten graag O per mail

e-mailadres:

mobiel:

telefoon:

meervaart: bestelformulier

Door ondertekening van dit formulier machtig ik de Meervaart voor een éénmalige automatische incasso van het totaalbedrag.

eenmalige machtiging

postcode:

adres:

naam:

klantnummer:

blokletters a.u.b.

like
ons
volg
ons

tweet
ons

www.facebook.com/meervaart
www.twitter.com/meervaart

meervaart: smaakboulevard

kom gezellig eten
in de meervaart
vóór de voorstelling

kijk op www.meervaart.nl
voor de geselecteerde avonden
en reserveer online

