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https://youtu.be/wumwj7PLyLM
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https://www.youtube.com/watch?v=PYMXGTG2B6I&t=1s
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https://www.youtube.com/watch?v=ZSKSlzkGcIk
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https://youtu.be/AfvqALefYsc
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https://www.youtube.com/user/sub89/featured
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https://www.youtube.com/watch?v=kar-re7ANNo
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https://www.youtube.com/watch?v=V5bOC_MveD8
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https://www.youtube.com/watch?v=k9nghLZ99tU
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2000 UNPLUGGED
2000 UNPLUGGED neemt je mee naar de sferen van de MTV Unplugged Sessions en de Top2000. Deze 
viermans-formatie op gitaar, toetsen en percussie, brengt dé muziek die ons allen verbindt in een sfeervolle 
ambiance. Het is tevens een mooie gelegenheid om wat meer te weten te komen over Top2000 artiesten, hun 
verhaal en over de noteringen in dé lijst der lijsten. Geniet van veelal Engelstalige liedjes en een aantal Ne-
derlandstalige liedjes van grote hits en meezingers. De muzikanten hebben speciale en verrassende muzikale 
uitvoeringen uitgewerkt en zingen meerstemmig. Een muzikale reis met nummers van o.a. Nirvana tot De Dijk, 
van Elvis tot Prince, van Danny Vera tot U2 of en van The Eagles tot Coldplay. Laat je verrassen en geniet van de 
heerlijke sfeer tijdens deze avond.

MU
ZI
EK

https://www.youtube.com/watch?v=AVOCwt2FQE4
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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 
zijn.

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, dat 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. 
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FERNANDO HALMAN

FERNANDO HALMAN 
MAMA, WAAR IS PAPA?

Hij is de stem van ‘Jong Nederland’ in de media, één van de bouwstenen en pilaren van het grote jongerenmerk 
‘FunX’ en al ruim tien jaar de vertrouwde station-voice van kinderprogramma ‘ZAPP’ op NPO. Regelmatig hoor je 
zijn herkenbare stem ook voorbijkomen in vele series, commercials en bioscooptrailers.

Als radio-dj heeft Fernando Halman over de jaren heen meerdere keren bewezen een feilloze neus te hebben 
voor hits, trends en nieuw talent. Zo interviewde hij Rihanna al op haar 18e.

In zijn succesvolle ‘Real Talk’ podcast maak je kennis met de meest bijzondere en eerlijke verhalen van de groot-
ste sterren op aarde. Regelmatig krijgt Fernando de vraag: hoe ben jij gekomen waar je bent en waarom ben jij 
in staat om de pijn van anderen zo goed aan te voelen in je interviews? Wat is jouw verhaal?

Met meer dan 15 jaar ervaring als presentator, radio-dj, popjournalist, stemacteur en motivational speaker 
besluit deze ‘music influencer’ om zijn eerste solovoorstelling te schrijven. 

In zijn theatershow geeft Fernando zich bloot en schuwt niet om op het podium openhartig te zijn over zijn 
eigen struggels. Als kind groeide hij op zonder vader en dit heeft een enorme impact gehad op zijn leven, zijn 
prestatiedrang en de omgang met zijn eigen zoon. Deze zoektocht naar erkenning heeft Fernando omgezet in 
de zijn debuutvoorstelling ‘Mama, waar is papa?’. Hierin neemt hij je mee op zijn innerlijke reis die begint bij 
het ontbreken van een vaderfiguur in zijn leven en die je meeneemt langs muzikale helden tegen wie Fernando 
opkijkt, maar waar hij uiteindelijk mee bevriend is geraakt.

‘Mama, waar is papa?’ is een verhaal over een succesvolle radio-dj die de top bereikt zodat hij eindelijk gezien 
wordt door zijn vader.

“Ik heb dit gemis gebruikt als motor om mijzelf te bewijzen aan de rest van de wereld.” - Fernando Halman

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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541.8K

KLIK HIER

LISANNE DIJKSTRA 
LISANNE DIJKSTRA LIVE

Na de razende start van haar TikTok account, is het tijd om ook ‘live’ kennis te maken met Lisanne 
Dijkstra. In een recordtempo kreeg ze, als net afgestudeerde theatermaker, meer dan een half miljoen 
volgers. Daarom zet Lisanne nu de grote stap naar het theater!
 
Hoewel nu al zeker is dat er heel veel te lachen valt, gaat de voorstelling ook over haar struggles en de 
pijnlijke afwijzingen die ze kreeg: haar tegenslagen. Hoe dan ook, Lisanne blijft dicht bij zichzelf.
 
Wat houdt Lisanne, naast het maken van te gekke TikToks, bezig? Hoe is het om altijd aan hoge ver-
wachtingen te moeten voldoen? Bezwijkt ze onder die druk? Willem heeft er in ieder geval geen last 
van. En dat ga je zien!
 
Natuurlijk komen al haar bekende typetjes langs en is er ruimte voor ontroering en emotie. En wat 
dacht je van leuke, mooie, maar soms ook ontroerende liedjes? Want ook zingen kan Lisanne als de 
beste. Maar het wordt vooral heel, heel erg leuk. Ben jij erbij? Ontmoet Lisanne Dijkstra live!

OVER LISANNE DIJKSTRA
Lisanne Dijkstra is artistiek, creatief en bevlogen. Door haar passie voor theater en muziek is ze in staat om 
mensen te raken met haar verhaal. Maar vergis je niet: er mag ook gelachen worden, heel veel gelachen worden 
zelfs!

Lisanne Dijkstra is afgestudeerd theatermaker/docent en liep onder andere stage bij Toneelgroep Amsterdam. 
Daarnaast vervulde ze de hoofdrol in ‘Meisje van Yde’ en ‘Anastasia’. 

Lisanne begon haar TikTok account op 10 mei 2020. Dit doordat ze pardoes werkeloos thuis zat door Corona. Een 
jaar later heeft ze ruim 611.000 volgers en still counting! Haar TikTok account getiteld ‘MIJN THEATERBREIN’ is 
één van de meest succesvolle van Nederland. Ze bedient een enorm groot publiek met haar theatrale typetjes. 
Haar creativiteit en haar theaterskills slaan aan. En hoe! Filmpjes werden inmiddels meer dan 10 miljoen keer 
geliked! Nu gaat Lisanne weer het theater in met het thema ‘viral gaan’. De droom van menigeen. 
 
Lisanne schuwt kwetsbare onderwerpen niet in haar TikTok filmpjes. Ze verwerkt met ogenschijnlijk groot gemak  
actuele thema’s in haar creaties. Maar bovenal gebruikt ze humor. Ze kan zingen als de beste en is ongekend 
goed in het maken van theater. Dat gaat ze nu dus ook doen!

Lisanne zorgt gegarandeerd voor nieuw publiek in de theaterzalen!

https://www.tiktok.com/@lisanne.dijkstra?
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AFSLAG EINDHOVEN

AFSLAG EINDHOVEN 
NAAR DE OVERKANT VAN DE NACHT

De voorstelling is gebaseerd op het gelauwerde boek van Jan van Mersbergen. Frans Pollux maakte de 
theaterbewerking en Gerrie Fiers regisseerde Peter Vandemeulebroecke en Romy Beun. Wegens groot succes is 
besloten ‘Naar de overkant van de nacht’ nog een seizoen in te reprise nemen.
 
Eén carnavalsnacht volg je Ralf die zich samen met zijn oom in het feestgedruis heeft gestort, maar die zich 
– nadat hij zijn oom is kwijtgeraakt – alleen een weg door de nacht baant. Tientallen drankjes later heeft hij 
de overkant van de nacht daadwerkelijk gehaald en is hij ondanks een behoorlijke hoeveelheid alcohol een 
wezenlijk ander mens geworden. De centrale vraag die Ralf zich tijdens de nacht stelt, is wie hij is. De eerste 
regel van de roman luidt: ‘Tijdens Vasteloavend ben je niet verkleed als iemand anders, tijdens Vasteloavend 
ben je eindelijk jezelf.’ 
 
Enkele quotes uit de recensies:
“Vandemeulenbroecke speelt deze Ralf heel fysiek en erg geloofwaardig. Niet alleen als de dronken man die 
langzaam zichzelf herontdekt. Maar ook klapwiekend en snuivend als hij zich een kraanvogel waant of 
klauterend op en over het stalen raamwerk dat de feesttent voorstelt.”
 
“Draai er hoempamuziek bij en de sfeer zit er meteen goed in, deze avond in Venlo. En die blijft wel even 
hangen: met dank aan de fanatiek doortankende acteur Peter Vandemeulebroecke die het publiek in een kleur-
rijk decor van confetti en lege bierbekers uiterst geloofwaardig meeneemt in zijn carnavalsroes.”

OVER AFSLAG EINDHOVEN
Afslag Eindhoven maakt krachtig en poëtisch locatietheater dat met twee voeten in de wereld staat. Op 
bijzondere locaties brengen ze voorstellingen over mensen in een vaak verontrustende wereld vol grote, 
doordenderende ontwikkelingen. Onontkoombaar in interactie met de locatie, de elementen, de 
omstandigheden en het publiek. Van stal tot zeecontainer, van voetbalveld tot vrachtwagen en van winkelwagen 
tot duinpan.

De voorstellingen zijn realistisch, beeldend en direct. Met een voorliefde voor echte mensen, met al hun 
tekortkomingen, maar ook met hun moed en vechtlust. Met de humor in het pijnlijke en de kracht in het
kwetsbare.

Afslag Eindhoven is in 2007 opgericht door regisseurs Yvonne van Beukering en Gerrie Fiers. Afslag Eindhoven 
werkt graag samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven, met mensen uit andere disciplines of 
andere sectoren.

KLIK HIER

CARNAVALS
PUBLIEKS 
TREKKER!

https://www.youtube.com/watch?v=pS0IK76Vl9k

