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DE CABARET 
CLUB
GARANTIE € 1.350,-

DRERRIES
GARANTIE € 2.400,-

JAVIER  
GUZMAN
GARANTIE € 1.750,-

JEROENS 
CLAN
GARANTIE € 1.350,-

MARCO
LOPES
GARANTIE € 1.150,-

MARJOLIJN 
VAN KOOTEN
GARANTIE € 1.500,-

MARLON 
KICKEN
GARANTIE € 1.500,-

NABIL
GARANTIE € 1.500,-

SAMIR
FIGHIL
GARANTIE € 1.150,-

VICTOR 
LUIS VAN 
ES
GARANTIE € 1.150,-

FOREVERLY 
BROTHERS
GARANTIE € 1.400,-

what The summer’what The summer’wha

I summer’s almost stumbled out of 
bed I got ready for the struggle I 
smoked a cigarette And I tightened 
up my gut I said this can’t be me Must 
be double And I can’t forget,I can’t 
et I can’t forget but I don’t remem-
be double And I can’t forget,I can’t 
et I can’t forget but I don’t remem-
be double And I can’t forget,I can’t 

ber what I’m burning up the road I’m 
heading i can’t forget I got this old 
address Of someone that I knew It 
was high and fi ne and free Ah, you 
should have seen us And I can’t for 
was high and fi ne and free Ah, you 
should have seen us And I can’t for 
was high and fi ne and free Ah, you 

it I can’t forget I can’t forget but I 
don’t remember who I’ll be there to-
day With a big bouquet of cactus I got 
this rig that runs on memories And I 
day With a big bouquet of cactus I got 
this rig that runs on memories And I 
day With a big bouquet of cactus I got 

omise cross HEart, AND I can’t forget 
They’ll never catch us But if they do, 
omise cross HEart, AND I can’t forget 
They’ll never catch us But if they do, 
omise cross HEart, AND I can’t forget 

just tell them it was me Yeah I loved 
They’ll never catch us But if they do, 
just tell them it was me Yeah I loved 
They’ll never catch us But if they do, 

you all my life And that’s how I want 
to end it The summer’s almost gone 
The winter’s tuning up Yeah, the sum-
mer’s gone But a lot goes on fore-
The winter’s tuning up Yeah, the sum-
mer’s gone But a lot goes on fore-
The winter’s tuning up Yeah, the sum-

ver And I can’t forget, I can’t forget 
I can’t forget but I don’t remember 
ver And I can’t forget, I can’t forget 
I can’t forget but I don’t remember 
ver And I can’t forget, I can’t forget 

what The summer’what The summer’wha

LEONARD
bed I got ready for the struggle I 

LEONARD
bed I got ready for the struggle I 
smoked a cigarette And I tightened LEONARDsmoked a cigarette And I tightened 
up my gut I said this can’t be me Must LEONARDup my gut I said this can’t be me Must 
be double And I can’t forget,I can’t LEONARDbe double And I can’t forget,I can’t COHEN

TributeBand  

omise cross HEart, AND I can’t forget I can’t forgetomise cross HEart, AND I can’t forget 

LEONARD  
COHEN 
TRIBUTE
GARANTIE € 3.750,-

NEIL 
DIAMOND 
MEMORIES
GARANTIE € 3.250,-

HANDSOME 
JOHNNY
GARANTIE € 1.450,-

JETT REBEL
REEDS VOLGEBOEKT

MIJN MAN 
BEGRIJPT 
ME NIET
IN OVERLEG MET SENF

BRAM 
BAKKER
GARANTIE € 1.250,-

FERNANDO
HALMAN
GARANTIE € 750,-

LISA 
STAAL
GARANTIE € 750,-

MAD 
SCIENCE
GARANTIE € 2.500,-
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OVERZICHT PRODUCTIES FINE LABEL
1,5 METER SITUATIE IN OVERLEG

06 29 057 586
06 29 743 988
06 51 244 740

DRIES FLORIS
MEREL SENGERS
MAAIKE VINCK

DRIES@FINELABEL.NL
MEREL@FINELABEL.NL
MAAIKE@FINELABEL.NL



CABARET 

DE CABARET CLUB
DRERRIES

JAVIER GUZMAN
JEROENS CLAN 
JULES KEERIS
MARCO LOPES

MARJOLIJN VAN KOOTEN
MARLON KICKEN

NABIL
SAMIR FIGHIL

VICTOR LUIS VAN ES
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De 
Cabaret

SEPTEMBER 2021 T/M MEI 2022 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 1.350,- | AR 0%

DE CABARET CLUB
Wat bekt dat lekker, nietwaar? De Cabaret Club, een ontzettend leuke avond voor de cabaretiers en zeker ook 
voor het publiek. Het publiek wordt verwend en krijgt minimaal drie verschillende cabaretiers in een feestelijke, 
intieme setting voorgeschoteld. Een ervaren spreekstalmeester kletst de avond vakkundig aan elkaar. Fine Label 
werkt samen met andere impresario’s om telkens weer de beste en de leukste line-up te realiseren. Ook 
nodigen we graag (in overleg) cabaretiers uit die later in het seizoen reeds geprogrammeerd zijn. Hierdoor 
fungeert De Cabaret Club ook als preview in optima forma. De Cabaret Club is laagdrempelig. Een mix van 
aanstormend talent gecombineerd met ervaren ‘oude rotten’ zorgt voor een ultieme balans in de line-up. Drie 
cabaretiers op één avond, met spreekstalmeester; De Cabaret Club.
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SEPTEMBER 2021 T/M MEI 2022 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 2.400,- | AR 10%

DRERRIES
3D

Drerries is straattaal voor ‘de jongens’. Vier klasbakken met Marokkaanse roots versmelten ondanks de haast 
botsende karakters in een verbroederende giga-humoristische productie. Iedere deelnemer heeft een fikse 
achterban, maar in gezamenlijkheid spreken ze een hele, hele grote groep aan. De kaartjes voor de eerste 
try-outs vlogen werkelijk over de toonbank. Een inclusieve productie pur sang, in optima forma, een absolute, 
onbetwiste ‘must have’ voor uw theater.

OVER DRERRIES - OMAR | RACHID | SAMIR | NABIL
Omar Ahaddaf is bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol in de Videoland hitserie Mocro Maffia, maar 
zijn carrière als maker en acteur begon al op jonge leeftijd. De honger naar artistieke uitdagingen leidde hem 
uiteindelijk naar Nederland. Ook hier werd hij met open armen ontvangen. Omar had zijn verblijfsvergunning 
nog niet binnen of hij werd al uitgeroepen tot winnaar van Het Leids Cabaret Festival.

Rachid Larouz was te zien bij de legendarische Comedy Factory show en wekelijks te zien als de populairste 
slagerszoon van het land in tv-programma Raymann is Laat.  Tegenwoordig tourt hij door Nederland als 
motivational speaker. Rachid wisselt zware onderwerpen af met komische anekdotes en doet dat met zoveel 
passie en humor dat het publiek vanaf de eerste zin aan zijn lippen hangt.  

Samir Fighil is een cabaretier uit het o zo mooie Nijmegen. Tegenwoordig mag Samir zich scharen in het 
illustere rijtje van Persoonlijkheidsprijswinnaars van het Cameretten festival. Bovendien is hij al jarenlang de 
man achter het succes van de Eastside Comedy Night.  

Nabil Aoulad Ayad besloot op zijn 19e te verhuizen naar amsterdam, om daar zijn droom na te jagen in theater 
en televisieland. Hij begon vrij snel bij ISH als beatboxer en danser en besloot daarna in een toneelstuk te 
spelen (rzpkt) waardoor hij ook te zien was in meerdere televisieseries (ONM, De Co-assistent, Deadline, Van 
Speijk). In 2015 werd hij finalist op Het Leids Cabaret Festival. In de finalisentour won hij het publiek voor 
zich waardoor hij besloot direct solo te gaan met zijn eerste avondvullende programma ‘Tijdmachine’. En met 
succes! Zijn tweede voorstelling, die volgens recensent Patrick van den Hanenberg keuze van de criticus werd en 
bekroond met een mooie recensie met de titel “Alweer een toptalent uit Brabant”. Momenteel try-out hij met zijn 
derde programma ‘Absurd’ en is zijn eerste theatershow te zien op Netflix en Videoland.
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SEPTEMBER 2021 T/M DECEMBER 2021 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 1.750,- | AR 10%

JAVIER GUZMAN 
OUDEJAARSCONFERENCE 2021

Javier maakte eerder in 2016, 2018 en 2020 een oudejaarsconference. In 2021 maakt hij zijn vierde 
oudejaarsconference. 

OVER JAVIER GUZMAN
Javier Guzman (1977) is cabaretier, stand-up comedian en acteur. Hij is geboren op Gran Canaria en is op 
jonge leeftijd met zijn moeder en broertje Emilio naar Nederland geëmigreerd. In 1998 studeerde hij aan de 
Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. In het derde jaar van deze opleiding (2002) won hij zowel de jury- 
als publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. In 2003 studeerde hij af en zette hij zijn carrière voort op de 
planken, televisie en het witte doek. Hij is ondertussen niet meer weg te denken uit de Nederlandse en Vlaamse 
theaterscene. Inmiddels heeft hij maar liefst zes sinterklaasconferences, drie oudejaarsconferences en negen 
avondvullende theaterprogramma’s op zijn naam staan.
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SEPTEMBER 2021 T/M MEI 2022 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 1.350,- | AR 10%

JEROENS CLAN 
TERE ZIELTJES

Jeroens Clan geeft zich bloot. Na een succesvol finalistentournee van het Leids Cabaret Festival 2018 gaan de 
maskers af. Jip de Poorter, Matthias Tuns en Bram Kroon laten de mens achter de artiest zien. Met hun 
debuutvoorstelling ‘Tere zieltjes’ veroveren deze gevoelige jongens een plaatsje in jouw hart. Zo bouwen ze 
meer publiek op, zitten de zalen straks voller en verdienen ze meer geld.

Een oprechte voorstelling over integriteit en imperfectie in een samenleving die steeds verder bla bla bla.

OVER JEROENS CLAN
Jeroens Clan is een cabaretgroep bestaande uit Jip de Poorter, Matthias Tuns en Bram Kroon. Ze kennen elkaar 
sinds de brugklas van de middelbare school, waar ze samen voor het eerst op het podium stonden. In 2018 
stonden ze in de finale van het Leids Cabaret Festival. De jury prees de jongens van Jeroens Clan om hun 
vermogen om ongelooflijk slim de zaal te bespelen met hun snelle scènes en liedjes.

DE PERS OVER JEROENS CLAN 
“De provincie strikes back. Jeroens Clan weet ongelooflijk slim de zaal te bespelen. De jury is ervan overtuigd 
dat de jongens niet alleen Brabant maar heel Nederland tot hun thuis kunnen maken.” - 
Juryrapport Leids Cabaret Festival

“Jeroens Clan gooide hoge ogen met een energieke voorstelling die de zaal flink aan het lachen wist te krijgen. 
Brabantse jongens met een grote bek: het blijft ondanks de ruime ervaring die we daar sinds de debuten van 
Hans Teeuwen en Theo Maassen mee hebben toch iets onweerstaanbaars houden.” - Theaterkrant

“Het cabarettrio maakte een strak gemonteerd programma met een inhoudelijk interessant uitgangspunt.” - 
NRC Handelsblad 
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SEPTEMBER 2021 T/M MEI 2022 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 750,- | AR 10%

JULES KEERIS 
DE UITVERKORENEN

Cabaretier Jules Keeris uit Eindhoven brengt een absurd en fragmentarisch debuutprogramma, bestaande uit 
tal van (on)herkenbare personages en recht-voor-zijn-raap-liedjes. ‘De Uitverkorenen’ is een snelle aaneenscha-
keling van worstelende mensen die iets proberen of pretenderen te zijn, meestal zonder succes. Verwacht geen 
glasheldere rode draad. De belangrijkste verbinding tussen het grote aantal humoristische brokstukken is dat ze 
allemaal in hetzelfde concessievrije brein zijn ontstaan. 

OVER JULES KEERIS
In 2018 studeerde Jules cum laude af aan de Academie voor Theater in Tilburg. De afgelopen jaren verwierf hij 
prijzen en finaleplaatsen op diverse regionale en landelijke cabaretfestivals, waaronder het Amsterdams Studen-
ten Cabaret Festival en het Griffioen/Zuidplein Cabaret Festival. ‘De Uitverkorenen’ is zijn eerste avondvullende 
solovoorstelling en ging in november 2019 in première. 

(PUBLIEKS)REACTIES
‘’Een groot cabarettalent, die Jules.’’ - Eindhovens Dagblad

‘’Jules is een pleziermaker. En pas op: plezier maken is een serieuze zaak.’’ - Martijn Bouwman

‘’Ogenschijnlijk moeiteloos wisselt hij eigenaardige personages af met zijn eigen, sympathieke theaterpersoon-
lijkheid.’’ - Ronald Neggers
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SEPTEMBER 2021 T/M JANUARI 2022 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 1.150,- | 10%

MARCO LOPES 
WEES BLIJ

Na zijn goed ontvangen debuutvoorstelling ‘Moedt’ is Marco terug van nooit weg geweest met zijn tweede 
voorstelling ‘Wees blij’. Ook dit keer weer met een flinke dosis zelfspot, humor en verrassingen.

In ‘Wees blij’ neemt Marco de mankementen van de mens onder de loep. We lachen als een boer met kiespijn 
of knijpen in onze handen om ons dagelijks geluk. En soms lachen we terwijl we moeten janken van binnen. 
We hebben meer met elkaar gemeen dan we soms denken, dus wees blij!

‘Wees blij’ vertelt het verhaal van een jongetje dat geen angst dacht te kennen, maar als 30-plusser genadeloos 
ingehaald wordt. Marco schiet van verwondering in verbazing en van ergernis naar haat en hij is er blij om. 
Want we lopen allemaal een keer ergens tegen aan. Hoog tijd dus om eens ongegeneerd hardop te lachen om 
onze geheimen, angsten en ergernissen.

OVER MARCO LOPES
Marco Lopes is cabaretier, theatermaker en acteur. Hij studeerde in 2015 af aan de Koningstheateracademie 
in Den Bosch met zijn voorstelling ‘Saudade’. In 2015 won Marco de juryprijs tijdens de Comedyhuis Comedy 
Competitie en in 2016 stond hij in de finale van het VARA Leids Cabaret Festival. 

DE PERS OVER MARCO LOPES
“Marco Lopes werd door de jury geprezen om zijn ontroerende zoektocht naar liefde en de perfecte plaatsing 
van zijn grappen over zinloosheid.” - NRC

”Marco laat zien dat hij uitstekend in staat is een coherente voorstelling neer te zetten, die tegelijkertijd aanvoelt 
als spontaan. Hij maakt indruk met subtiel spel en een tegelijk charismatische en charmante uitstraling. Dit is 
een cabaretier om de komende jaren te blijven volgen.” - Jury Leids Cabaret Festival

“Een grote bek maar een gouden hartje.” - Theaterkrant

“Met de fysieke, muzikale intermezzo’s toont hij door een combinatie van poëzie en banaliteit een groot gevoel 
voor theatraliteit.” - Theaterkrant

“Goede binnenkomer! Zijn debuutshow heeft hem zeker op de kaart gezet.” - Theaterkrant
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SEPTEMBER 2021 T/M MEI 2022 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 1.500,- | 10%

MARJOLIJN VAN KOOTEN 
ONGESTOORD

Het psychiatrisch cabaret van Marjolijn van Kooten wordt ongelofelijk goed ontvangen. Tussen de lachbuien 
door voelt haar publiek zich getroost en verbonden door haar relativerende humor en ontroerende liedteksten.

Na het succes van ‘Geen paniek’ en ‘Ik zie de bui al hangen’ is er nu ‘Ongestoord’, alweer boordevol zwarte 
humor.

Wat blijft er van je over als je geen patiënt meer bent? Wat is dan je identiteit? Ben je dan… eh…normaal? 
Wat is dat eigenlijk, normaal zijn? Het gaat nu al een paar jaar zó goed met Marjolijn, dat het bijna eng wordt. 
Maarja, de humor zit toch vaak in tragiek en ellende. Dus kom maar op met die tegenslag; met de moed der 
wanhoop zet Van Kooten haar hangende schouders eronder en maakt er denderende grappen over. Want 
humor blijkt nog altijd het beste medicijn. En Van Kooten heeft de lach aan haar kont hangen! De regie is in 
handen van George Groot.

Deze avond is 100% anti-depressief. Bijwerkingen: lachstuipen en troost. Je knapt er echt van op.

OVER MARJOLIJN VAN KOOTEN
Marjolijn van Kooten leed jarenlang aan een zware angststoornis. In therapie ontdekte ze haar grootste passie: 
cabaret. Ze volgde een theateropleiding en won in 2010 zilver bij het Amsterdams Kleinkunst Festival. Haar 
angst is onder controle. “Nu wil ik andere mensen met angstklachten laten zien dat er hoop is”, aldus Van 
Kooten. Ze schreef eerder al het boek ‘Schijtluis’ over haar angsten en die van enkele bekende Nederlanders. 
Ook heeft ze het script geschreven voor de theaterkomedie ‘Mijn man begrijpt me niet’ die sinds vorig seizoen 
in de theaters te zien is. 

DE PERS OVER MARJOLIJN VAN KOOTEN
“Van Kooten heeft de lach aan haar kont hangen.” - De Volkskrant

“Marjolijn is een originele theaterpersoonlijkheid; een genot om naar te kijken. Ze weet te ontroeren in kleine 
liedjes en weet haar grappen goed te plaatsen.” - De jury van het Amsterdams Kleinkunstfestival

“De ironie en zelfspot druipen er vanaf.” - Trouw
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SEPTEMBER 2021 T/M MEI 2022 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 1.500,- | 10%

MARLON KICKEN 
DRAADLOOS

Om gek van te worden… of om uit je dak te gaan van plezier. Niet ‘gewoon’ Marlon Kicken maar beter, leuker, 
mooier, sexyer, cooler en toch gewoon Marlon.

Marlon moet eerlijk bekennen dat hij de rode draad wel eens compleet kwijt is. Waarom? Hij heeft geen idee. 
Wanneer hij die draad dan weer oppakt? Waarschijnlijk na de show. Als jij na deze hilarische negentig minuten 
ook de draad kwijt bent is dat geen probleem. Dan heb je een leuke avond gehad! Maar als jij het wel snapt… 
PLEASE HELP MARLON!

Marlon Kicken komt met zijn vierde show weer naar het theater om zijn vreugde voor het leven, zijn gekke visie 
en zijn kromme inzichten met veel humor met jou te delen. Heb je nog nooit eerder een show van deze 
comedian gezien? Dan moet jij zeker in de zaal zitten! Hij staat namelijk bekend om zijn geweldige relaxte 
stijl en de interactie met zijn publiek. Geen zaal is te groot of te klein voor deze cabaretier die ieder publiek 
meeneemt en een geweldige avond bezorgt. 

OVER MARLON KICKEN
Marlon Kicken, een zeldzaam gouden combinatie: lange dreadlocks, skateboardend, pratend met een zachte 
‘g’ en ontzettend grappig. Marlon werd geboren in Willemstad op Curaçao, groeide op in Aarle-Rixtel in 
Zuid-Brabant en wordt geprezen om zijn zelfspot, herkenbare verhalen en improvisatietalent! Hij werd 
bekroond met de jury- en publieksprijs van de Culture Comedy Award (beste stand-up comedian van de 
Benelux) en treedt sinds 2009 veelvuldig op in de Nederlandse theaters.
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SEPTEMBER 2021 T/M MEI 2022 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 1.500,- | 10%

NABIL 
ABSURD

Nabil is een veelzijdige en talentvolle theatermaker. Hij speelt piano, zingt, beatboxt, maakt gevatte grappen en 
zet typetjes neer. Na ‘Tijdmachine’ en ‘Monopoly’ vraagt hij zichzelf in zijn derde programma ‘Absurd’ af of hij de 
normale man is in de gekke wereld of andersom? Een programma met grappige observaties, herkenbaarheid, 
irritaties en blinde vlekken.

OVER NABIL
Nabil Aoulad Ayad werd geboren op 7 juni 1984 te Waalwijk en is inmiddels een veelzijdige cabaretier. Hij wist 
al vrij snel dat hij entertainer wilde worden. Hij was vroeger niet weg te slaan bij de talentenjachten op school 
en groeide op met de grappen van Hans Teeuwen en Theo Maassen, die later zijn grote inspiratiebron werden 
op het gebied van cabaret. Hij begon als humanbeatboxer bij theatergezelschap ISH. In 2006 werd hij als 
beatboxer Nederlands kampioen en werd kort daarna gevraagd om op te treden voor de troepen in Afghanistan. 

DE PERS OVER NABIL
“En weer een toptalent uit Brabant.” - Theaterkrant
“Het is anderhalf uur trillen van genot. ‘Monopoly’ is een ongelooflijk rijk programma.” - Theaterkrant
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SEPTEMBER 2021 T/M MEI 2022 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 1.150,- | 10%

SAMIR FIGHIL 
SCHWUNG

Samir wil thuis de perfecte vader en man zijn, op zijn werk de beste ambtenaar en ook nog eens het liefst 
iedereen te vriend houden. Dat gaat natuurlijk fout. Nu is hij niet alleen de kluts maar ook zijn schwung kwijt. 
Met scherpe observaties, herkenbare verhalen en originele typetjes geeft hij een inkijkje in de verschillende 
werelden waarin hij leeft en laat hij zich zonder eromheen te lullen van zijn kwetsbaarste kant zien. 

Hoewel Samir al een tijdje meeloopt en in de leukste theaters van Nederland op het podium heeft gestaan, 
heeft hij geduldig gewacht op het juiste moment voor zijn eerste soloshow. Dat moment kwam na het behalen 
van de Persoonlijkheidsprijs tijdens de laatste editie Cameretten waar de jury lovende woorden sprak over zijn 
natuurlijke podiumperformance en de knappe structuur van zijn voorstelling. Kortom, of hij nou zijn schwung 
kwijt is of niet; Samir Fighil is er helemaal klaar voor.

OVER SAMIR FIGHIL
Samir Fighil is een geboren entertainer. Getogen (met twee zachte G’s!) in keizerstad Nijmegen, komt hij van 
jongs af aan in aanraking met alle lagen van de samenleving. Een uitstekende inspiratiebron, blijkt later, als 
Samir zich de kunst van het imiteren meester maakt. Als mede-organisator en host van East Side Comedynight 
in Nijmegen, slaat Samir namelijk een brug tussen de theaterwereld en mensen die van lachen houden, maar 
zelden naar het theater gaan. Met succes: elke editie is tot nu toe stijf uitverkocht. Samir Fighil is een comedian 
die in een geheel eigen stijl zijn toehoorders keer op keer weet te raken, als zichzelf of als één van zijn vele 
typetjes. Met een breed scala aan herkenbare situaties en verfrissende grappen, weet hij de buikspieren van een 
zeer divers en nog altijd groeiend publiek te trainen.
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SEPTEMBER 2021 T/M JANUARI 2022 | PARTAGE 80/20 | GARANTIE € 1.150,- | 10%

VICTOR LUIS VAN ES 
PLAN B

Voor wanneer je favoriete cabaretier niet langs komt of is uitverkocht, dan is daar ‘Plan B’. Een luchtige 
voorstelling waarin Victor op zoek gaat naar de humor binnen onderwerpen als het klimaat, oorlog, religie en 
zelfontwikkeling. In zijn eerste voorstelling ‘Stille Strijd’ keek Victor meer naar binnen, maar in zijn tweede 
programma kijkt hij naar buiten en de wereld om zich heen. Hij stelt zichzelf de vragen: Hoe mooi is deze 
wereld nu echt? Was dit altijd al het plan? Wat was plan A en wat is in godsnaam plan B? 

OVER VICTOR LUIS VAN ES
In 2015 won Victor de publieksprijs van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival en was hij te zien in het 
voorprogramma van de ‘Sinterklaasconference 2015 Lief & Laf’ van Javier Guzman. Vervolgens behaalde hij in 
2016 hij de finale van Cameretten. Vorig seizoen ging Victors eerste avondvullende voorstelling ‘Stille Strijd’ in 
première en ontving hij de Cabaret Café Aegon Future Generation Award.

DE PERS OVER VICTOR LUIS VAN ES
“Van Es is een dromerige, zachtaardige jongen die prachtig vertelt. Zelden gehaast, altijd beeldend. Hij verwerkt 
zijn grappen doorgaans in een lopend verhaal, dat zowel iets zegt over de wereld als over zijn eigen karakter.” – 
Het Parool

“Victor Luis van Es heeft een verhaal paraat. Het is meer dan een anekdote. Een obsederende ervaring, die hij 
expressief verwoordt als aanzet tot het beklemmende hoogtepunt van zijn optreden.” – Dagblad v/h Noorden | 
Jacques d’Ancona
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TRIBUTE 

FOREVERLY BROTHERS
LEONARD COHEN TRIBUTE BAND
NEIL DIAMOND MEMORIES BAND
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FOREVERLY BROTHERS 
TRIBUTE TO THE EVERLY BROTHERS

Een swingende show met de aanstekelijke nummers van The Everly Brothers. Dat is waar het goedlachse duo 
Marcel Hufnagel en Harold Verwoert met hun tribute act ForEverly Brothers garant voor staan. 

In 2020 werden zij als ForEverly Brothers de trotse winnaars van de RTL4 show ‘All Together Now’. 

Tijdens hun performance, waarbij ze zichzelf begeleiden op gitaar, spat het plezier van het podium. Met hun 
tribute act laten de mannen de legende van The Everly Brothers voortduren. Met veel respect naar de Everly 
Brothers vinden zij het een eer om hun repertoire actueel te houden en een nieuwe generatie kennis te laten 
maken met deze muziek.

Laat u verrassen en “let’s take a trip down memory lane!”

OVER FOREVERLY BROTHERS
Marcel heeft onder andere klassieke albums gemaakt die wereldwijd zijn verkocht en stond eerder als vertolker 
van Phil Everly in een landelijke theatershow. 

Harold is bekend van onder andere de theatergroep ‘Jeans’ waarmee hij acht seizoenen in de theaters te zien 
was en is bekend als presentator van verschillende tv-programma’s. Hij maakte bovendien zes succesvolle 
Nederlandse bioscoopfilms, waarvan er vijf een gouden status behaalden. 
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what The summer’what The summer’wha

I summer’s almost stumbled out of 
bed I got ready for the struggle I 
smoked a cigarette And I tightened 
up my gut I said this can’t be me Must 
be double And I can’t forget,I can’t 
et I can’t forget but I don’t remem-
be double And I can’t forget,I can’t 
et I can’t forget but I don’t remem-
be double And I can’t forget,I can’t 

ber what I’m burning up the road I’m 
heading i can’t forget I got this old 
address Of someone that I knew It 
was high and fi ne and free Ah, you 
should have seen us And I can’t for 
was high and fi ne and free Ah, you 
should have seen us And I can’t for 
was high and fi ne and free Ah, you 

it I can’t forget I can’t forget but I 
don’t remember who I’ll be there to-
day With a big bouquet of cactus I got 
this rig that runs on memories And I 
day With a big bouquet of cactus I got 
this rig that runs on memories And I 
day With a big bouquet of cactus I got 

omise cross HEart, AND I can’t forget 
They’ll never catch us But if they do, 
omise cross HEart, AND I can’t forget 
They’ll never catch us But if they do, 
omise cross HEart, AND I can’t forget 

just tell them it was me Yeah I loved 
They’ll never catch us But if they do, 
just tell them it was me Yeah I loved 
They’ll never catch us But if they do, 

you all my life And that’s how I want 
to end it The summer’s almost gone 
The winter’s tuning up Yeah, the sum-
mer’s gone But a lot goes on fore-
The winter’s tuning up Yeah, the sum-
mer’s gone But a lot goes on fore-
The winter’s tuning up Yeah, the sum-

ver And I can’t forget, I can’t forget 
I can’t forget but I don’t remember 
ver And I can’t forget, I can’t forget 
I can’t forget but I don’t remember 
ver And I can’t forget, I can’t forget 

what The summer’what The summer’wha

LEONARD
bed I got ready for the struggle I 

LEONARD
bed I got ready for the struggle I 
smoked a cigarette And I tightened LEONARDsmoked a cigarette And I tightened 
up my gut I said this can’t be me Must LEONARDup my gut I said this can’t be me Must 
be double And I can’t forget,I can’t LEONARDbe double And I can’t forget,I can’t COHEN

TributeBand  

omise cross HEart, AND I can’t forget I can’t forgetomise cross HEart, AND I can’t forget 
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I CAN’T FORGET TOUR

Een fantastische avond met het mooiste werk van Cohen op de playlist. De tienkoppige Leonard Cohen Tribute 
Band presenteert een twee uur durend eerbetoon aan de overleden zanger. In een sfeervolle setting zullen 
onvergetelijke songs zoals ‘Suzanne’, ‘So Long Marianne’ en ‘Hallelujah’ ten gehore worden gebracht. Ook is er 
ruimte voor minder bekend materiaal van de grootmeester. Voor de echte Cohen-fan is dit een niet te missen 
avond!

OVER LEONARD COHEN TRIBUTE BAND
Internationaal wordt dit gezelschap gezien als dé enige echte Leonard Cohen tributeband. Na een tour door 
Ierland en Portugal worden nu de Nederlandse theaters aangedaan. 
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A LEGEND IN CONCERT

Levende legende, icoon en ’s werelds bekendste en meest succesvolle singer-songwriter, Neil Diamond kan 
terugkijken op een zeer succesvolle carrière van ruim 50 jaar.

De Neil Diamond Memories band eert het rijke oeuvre van de man die wereldwijd meer dan 130 miljoen 
albums heeft verkocht. Dé Nederlandse Neil Diamond zanger van dit moment, Marcel Mulders, neemt je samen 
met zijn 11-koppige band mee naar de glorietijd van de wereldster. Tijdens de theatershow blikt Marcel terug op 
het leven van Neil Diamond en vertelt over Neils fantastische carrière met leuke anekdotes. Deze liveband slaagt 
erin de sfeer van de legendarische concerten ‘Hot August Night’ en ‘Love at the Greek’ te doen herleven. 

Geniet van een fantastische show met passie, emotie, mooie herinneringen en muziek waarbij het publiek zeker 
gezellig mag meezingen. Nummers als ‘Sweet Caroline’, ‘Red Red Wine’, ‘I Am…I Said’, ‘Cracklin’ Rosie’ en vele 
andere hits passeren de revue. Kortom, een overweldigende muzikale en visuele show met de mooiste hits, 
videobeelden en anekdotes vol met passie, emotie en herinneringen. Als liefhebber wil je deze show niet 
missen!
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MUZIEK 

HANDSOME JOHNNY
JETT REBEL
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HANDSOME JOHNNY 
THE ROAD OF ENDLESS MILES

Handsome Johnny neemt je mee op een muzikale reis het avontuur tegemoet. Een reis die leidt over eindeloze 
wegen naar een onbekende stad. Laat je verrassen door nieuwe liedjes en ga mee op pad. Ook al weet niemand 
waar de weg zal eindigen, er is één ding wat ze alvast kunnen verklappen: het belooft een fantastische trip te 
worden! 
 
There will always be a new song
There will always be a new town 
To the road of endless miles

OVER HANDSOME JOHNNY
De band is geïnspireerd door: The Rolling Stones, Bob Dylan, JJ Cale, Johnny Cash, Tom Petty en vele andere 
muzikale grootheden. De band laat zich niet graag vangen in een genre, het belangrijkste is dat het goede 
muziek is. 
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JETT REBEL 
JETT REBEL SOLO

Met zijn alweer derde solo theatertour blijft Jelte Tuinstra, alias Jett Rebel, heel dicht bij zichzelf: een man en 
zijn muziek. Maar dan wel alle facetten van die muziek; eerlijk en puur, zonder opsmuk. Verwacht het 
onverwachte van alleskunner Jett Rebel. De Telegraaf vatte zijn vorige theatershow in één woord kernachtig 
samen: “Magisch”. 

Dat zal het ook nu ongetwijfeld weer zijn. Beleef een muzikale reis met... Jett Rebel.  

F

THEATER   PRODUCTIE   MANAGEMENT | |

L

JETT REBEL

TOURNEE 
IS REEDS 
VOLGEBOEKT



TONEEL/KOMEDIE
MIJN MAN BEGRIJPT ME NIET
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DE FINANCIËLE CONDITIES EN DATA IN OVERLEG MET SENF THEATERPARTNERS

MIJN MAN BEGRIJPT ME NIET 
Leef ik met de ideale man (of vrouw)? Moet ik echt mantelzorg verlenen aan mijn irritante schoonmoeder? Is 
dit eigenlijk alles? Zal ik op Second Love of Tinder gaan? Hoe houd ik mijn seksleven spannend? En trek ik die 
tweede fles wijn nog open of niet?

Zomaar wat intieme vragen van drie vrouwen bij de cursus ‘Help, mijn man begrijpt me niet’. Want wordt het 
niet eens tijd dat hun dromen uitkomen? En moeten ze daar zélf actie voor ondernemen of valt er nog wat af te 
schuiven?

Wat volgt is een identiteits-APK met ontboezemingen waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. 
  
Een voorstelling met herkenbare situaties, bomvol zwarte humor, vriendschap en ontroering.

CREDITS
Spel: Victoria Koblenko, Anouk Maas en Tanja Jess
Regie: Bob Maclaren
Tekst: Marjolijn van Kooten 
Scriptbegeleiding: Frank Houtappels 
Dramaturgisch advies script: Corien Baart
Artwork: Buro Rust
Fotografie: Annabel Oosteweeghel
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FAMILIE
MAD SCIENCE
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MAD SCIENCE 
HET GROTE MAD SCIENCE 

THEATERFEEST
Mad Science Nederland bestaat ruim 15 jaar en dat vieren ze met hun grootste show ooit! Zijn de professoren 
van Mad Science nu helemaal gek geworden? Het ziet er wel naar uit. Tijdens deze energieke familievoorstelling 
trakteert Mad Science op het leukste en meest spectaculaire uit de wereld van de wetenschap.

Samen met de profs gaat het publiek op zoek naar de formule om het coolste feest te geven! Uitnodigingen 
versturen, liedjes zingen, kaarsjes uitblazen, trakteren en muziek. Er komt nogal wat bij kijken! Of dat allemaal 
lukt en of het een knalfeest gaat worden? Wie weet! Knallen doet het sowieso!

De show is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. 

OVER MAD SCIENCE
De makers van Mad Science verbazen kinderen, dagen ze uit én maken ze slimmer. Meer dan 200 professoren 
brengen jaarlijks 300.000 kinderen door heel Nederland in aanraking met het leukste van de wetenschap en 
techniek. Veelal op scholen, maar nu ook in het theater!
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SPECIAL

BRAM BAKKER
FERNANDO HALMAN

LISA STAAL
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BRAM BAKKER 
DE BALANSFABRIEK

Als het over ons lichaam gaat gebruiken we graag de metafoor van de machine: het lichaam is opgebouwd uit 
afzonderlijke onderdelen, die het laten functioneren zolang ze goed op elkaar zijn afgestemd en niet defect. 
Waar we weinig bij stilstaan is dat een machine zich ook nog in een omgeving bevindt: de fabriek. In de meeste 
fabrieken staan meerdere machines, die afzonderlijk moeten werken, maar die ook in een verband staan met 
elkaar. Anders rolt er geen goed product uit de fabriek. In een fabriek moet hard worden gewerkt om alle 
apparaten draaiende te houden. Regelmatig schoonmaken, onderhoudsbeurten en versleten onderdelen 
vervangen. Ons lichaam is een machine, die geen betekenis heeft zonder de machines in de omgeving, en het 
gebouw waarin ze zich bevinden. De Balansfabriek biedt een ander perspectief op de gezondheidszorg, die ons 
allemaal zo dierbaar is. Zorg is steeds meer verworden tot een duur en niet zelden schaars product. We menen 
daar recht op te hebben, maar in hoeverre zijn we bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen rol 
in de Balansfabriek?   

OVER BRAM BAKKER
Bram Bakker is psychiater, uitgever bij Uitgeverij Lucht en oprichter/directeur van De Balansfabriek. Hij werkte 
daarvoor op veel uiteenlopende plekken in de GGZ.

Als publicist (onder andere voor Plus Magazine) schrijft Bram over zijn vak, de gezondheidszorg en over zijn 
passie hardlopen. Over zijn ervaringen als patiënt schreef hij ‘De dokter als patiënt’.

Hij stond twee seizoenen in het theater met cabaretière Marjolijn van Kooten met het succesvolle programma 
´Geen paniek´. Vervolgens ontstond het programma ´Wat beweegt de hardloper?’ met onder anderen Hans 
Koeleman en Abdelkader Benali. Daarna was het tijd voor een eigen soloprogramma. Dit seizoen is Bram met de 
voorstelling ‘Opgebrand’ in de theaters te zien.
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FERNANDO HALMAN 
FERNANDO HALMAN LIVE

Fernando Halman vervult zijn lang gekoesterde wens: een theatershow. Zoals altijd deelt hij zijn enorme liefde 
voor muziek, maar weet hij je met zijn woorden ook op andere niveaus te inspireren, want wie Fernando kent, 
weet: good vibes only!

OVER FERNANDO HALMAN
Fernando is onder andere presentator/radio-dj van de ochtendshow op FunX, voice-over bij Zapp, en schuift vaak 
aan als muziekspecialist in verschillende tv-programma’s.

Via zijn eigen platform Nandoleaks houdt Fernando iedereen op de hoogte van de nieuwste muziek door de 
grote artiesten van dit moment en geeft hij opkomende talenten een steuntje in de rug.

Onderdeel daarvan is de podcast Real Talk (klik hier voor YouTube), waarin hij diverse bijzondere mensen – denk 
aan artiesten, sporters en influencers – spreekt over hun drijfveren, struggles, hoogte- en dieptepunten.
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LISA STAAL 
VAN SHIT NAAR HEPPIENEZZ

Lisa Staal, eens de muze van Corneille, leidde een turbulent leven. Prins Albert van Monaco behoorde tot haar 
vriendenkring. Ze werkte jarenlang als journalist voor de televisie en had haar eigen succesvolle talkshow ‘In 
Bed Met’. Als ‘Doctor Love’ verschijnt ze geregeld in de media en haar vierde boek ‘De mannen van Staal’ is 
onlangs gelanceerd. 

Als jonge vrouw had Staal een enorm gebrek aan eigenwaarde, ze was een pleaser in vele opzichten! 
Gedurende haar reis, zoekende naar liefde en geluk ontwikkelde zij zich tot een sterke liefdevolle onafhankelijke 
vrouw die anderen de weg wijst naar het geluk!

Verwacht geen theatergoeroe, Lisa is een echte entertainer. Ze laat je schaamteloos een kijkje nemen in de 
wereld van de high class escortwereld en dat is smullen! De vrouwen hangen aan haar lippen. 

‘Van Shit naar Heppienezz’, laat vrouwen nadenken over hun eigen leven en de keuzes die ze gemaakt hebben.  
Hoe jouw opvoeding je toekomst bepaalt, liefde, relaties, seks, voor jezelf opkomen als vrouw, geluk en je 
allermooiste (liefdes)leven leiden, het komt allemaal aan bod. Een ding is zeker, je gaat geïnspireerd naar huis!

OVER LISA STAAL
Lisa Staal is inspirator, spreker, coach en auteur van vier inspirerende boeken die je laten schateren en je diep 
weten te raken. Lisa richtte de stichting Girl Project op voor kwetsbare meiden. Daarvoor ontving zij de Tineke 
Trofee. Inmiddels is ze de nieuwe columnist van Story waar ze een boekje open doet over haar avonturen met 
bekende mensen! 

LOVENDE RECENSIES 
“Wat een kracht!”
“Schaamteloos!”
“Ontroerend!”
“Dat ik dit op mijn zestigste nog moet leren!” 
“Een powervrouw voor de generatie van NU en die er nog mogen volgen!”

‘‘Fantastisch! Lisa was ongelooflijk kwetsbaar, tegelijkertijd superkrachtig, schaamteloos, hilarisch, herkenbaar 
en 100% Lisa. Aanrader!” - Marion van Es, journalist VROUW & VRIENDIN
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