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De Cabaret Club
		

cabaret

Wat bekt dat lekker, nietwaar? De Cabaret Club! Ga genieten van een superleuke en te gekke,
dikke line-up show. Het allerfriste talent en ervaren cabaretiers zijn deelnemers aan dit unieke
comedy/cabaret concept.
Niet drie maar vier cabaret-acts treden op, dit onder aanvoering van een kundige MC. Deelnemers
op maat, in overleg en per huis te selecteren.
Dikke promotie voor de avondvulle shows later in het seizoen nodig? BAM! De Cabaret Club! De
uitgelezen kans om kennis te maken met nieuw talent en oude rotten weder te zien. Boek jij de
leukste onvergetelijke Cabaret Club avond in het theater?
De Comedy Club setting is een steeds populairder wordend avondje uit. Avond aan avond worden de
clubs in Nederland rammetje vol gespeeld. Hip, fris, maar gemoedelijk. De gezelligste avond, vol met
de leukste acts, met de grootste verrassingen. Wij brengen dit naar het theater. Zeg nou zelf, jij kan
ook niet wachten om aan te schuiven toch?

De Cabaret

De Cabaret Club

GEWOON
DOEN!
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Javier Guzman
Apenkooien			

cabaret

Javier was dol op apenkooien. Het was een feest om als kind door de gymzaal te klauteren, te
klimmen en te spelen. Apenkooien kon nooit gaan vervelen en zou toch voor altijd een vreugdevol
onderdeel van zijn leven blijven. Je zou denken dat het maken van grappen en spitsvormige humor,
actueel en ‘vers van de straat’, zijn hedendaagse variant op zijn geliefde apenkooien is. Er is maar
één manier om daarachter te komen. Komt dat zien!
“Apenkooien is een leuk en uitdagend spel waarbij deelnemers zich over een vooraf gebouwd
parcours moeten bewegen terwijl iemand ze probeert af te tikken. Bouw een parcours met allerlei
materialen die je kan vinden. In een gymzaal is dit natuurlijk wat makkelijker omdat je daar beschikt
over allerlei gymtoestellen zoals klimrekken, bruggen, wandrekken, bokken, touwen, banken matten,
springplanken etc.
Apenkooien speel je hetzelfde als tikkertje. Je mag met de voeten de grond niet raken. Een beetje
zoals ‘the floor is lava’. Deelnemers mogen alleen van obstakel naar obstakel lopen, springen of
rennen. Wie de grond raakt of getikt wordt door de tikker is af.
Apenkooi wordt vaak als ‘gevaarlijk spel’ aan de kant gezet. Vaak zijn er dan tijdens eerdere
apenkooispellen ongelukken gebeurd. De wijze van aanbieden, het zorgen voor voldoende
vluchtwegen, het weglaten van onveilige situaties en het bewaken van de veiligheid tijdens het spel
hebben dan vaak onvoldoende aandacht gekregen of zijn niet goed genoeg doordacht. Als je
apenkooien niet ziet zitten kan je de tikloze variant spelen.
Om het spel zo goed mogelijk te spelen hebben wij een aantal tips:
• Maak een veilig parcours
• Zorg dat de kinderen niet te veel opgejaagd worden. Dit zou een gevaarlijke situatie kunnen
opleveren.
• Spreek een start- eindsignaal af zodat iedereen weet wanneer het spel start of afgelopen is.”
Bron: www.spelactief.nl

Javier Guzman
Apenkooien
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Jeroens Clan
Korte metten		

cabaret

Jeroens Clan maakt korte metten. Hele. Korte. Metten. Of ja, niet héle korte metten, maar ook
zeker niet te lang. Metten die in ieder geval aan de korte kant zijn. Dat soort metten. Die maken ze.
Zeer waarschijnlijk.
Na hun succesvol ontvangen debuutprogramma ‘Tere zieltjes’ komt cabarettrio Jeroens Clan
nu met ‘Korte metten’. Een avondvullende voorstelling vol snelle scènes, rauwe liedjes en
nietsontziende grappen. Bram Kroon, Matthias Tuns en Jip de Poorter maken op genadeloze wijze
korte metten met zichzelf, elkaar en het publiek op de eerste rij. Huilen doen ze thuis wel.
De pers over Jeroens Clan:
“Het drietal geeft een dramaturgisch interessante, vernieuwende draai aan dat mensonterende
cabaret, zoals dat van Hans Teeuwen en Theo Maassen.” - Theaterkrant
“Een bijzondere combinatie van grofgebektheid en onzekerheid […] waarmee ze een eigen geluid
toevoegen aan het cabaretlandschap.” – Leidsch Dagblad
“Het cabarettrio maakte een strak gemonteerd programma met een inhoudelijk interessant
uitgangspunt.” - NRC Handelsblad

BAM!

Jeroens Clan
Korte metten

F

L
THEATER | PRODUCTIE | MANAGEMENT

Marco Lopes
Paraat		

cabaret

Wat kan er mis gaan als je iets goeds wilt doen voor een ander? Een heleboel! Marco Lopes, de
harigste cabaretier van dit moment, staat klaar voor zijn derde voorstelling ‘Paraat’. Gebaseerd op
een waargebeurd verhaal, echt waar!
Marco neemt je mee naar het moment dat hij voor iemand klaarstond. Was dat nou wel zo’n goed
idee? Had hij dit wel moeten doen? Wat vindt hij er eigenlijk echt van? En hoe zeg je dat soort
dingen? Wat zijn de consequenties van het aangeven van je grenzen? En wat levert het op?
Een avond vol vragen, verrassingen en verhalen over ouder worden, voor jezelf opkomen, jezelf laten
zien en horen. Marco is er eindelijk klaar voor. Hoopt hij.
In de pers:
“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
“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

aan het woord: Eveline Mol

“Marco Lopes werd door de jury geprezen om zijn ontroerende zoektocht naar liefde en de perfecte
plaatsing van zijn grappen over zinloosheid.” – NRC

Marco Lopes
Paraat

“Ik ben heel blij met de samenwerking met Marco. Toen hij me het idee van de voorstelling
vertelde, ruim een jaar geleden, was ik meteen enthousiast. Het is een helder idee; iemand
vraagt je om even op zijn spullen te letten, je zegt toe, maar vervolgens komt die persoon niet
meer terug. En wat dan? De setting en de probleemstelling van het moment bieden heel veel
ruimte voor comedy; wat gaat er in je om, waar doet het je allemaal aan denken. Ik kreeg
vooral veel zin om veel op Marco als acteur in te zetten. Hij heeft een sterke mimiek, kleed zijn
verhalen fysiek aan en ik verheug me enorm op uitbarstingen van woede een radeloosheid.
Marco heeft onlangs een voorstelling gemaakt gebaseerd op Wachten op Godot van Becket.
Het thema ‘wachten’ houdt hem nog steeds bezig. Daarnaast worstelt hij met zijn rol als
vader; hij heeft een dochtertje van twee dat hij moet voorbereiden op het leven. Hijzelf zou
assertiever willen zijn. En hij zou graag willen die zij dat ook is. Maar hoe leer je je dochter iets
wat je zelf niet kan? Hoe voedt je als vader de vrouw van de toekomst op?
Marco heeft veel ideeën over de vormgeving; beelden voor het decor en visuele aankledingen
van het verhaal. Dit wordt zijn meest persoonlijke en beeldende voorstelling tot nu toe. Ik heb
heel veel zin om dat verder te volmaken en het uiteindelijk te gaan laten zien.”
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Marjolijn van Kooten
psychiatrisch
Hoe vind je het
cabaret
zelf gaan?
Wegens aanhoudend psychisch herstel komt Marjolijn eindelijk toe aan problemen die níet in de
DSM-5 staan. Bijvoorbeeld: hoe verbind je je écht met anderen? Hoe accepteer je jezelf, ondanks
je chagrijn, overgewicht, besluiteloosheid, geklaag en verwrongen zelfbeeld? Moet communicatie
altijd geweldloos verlopen? Hoe dun is de grens tussen assertiviteit en agressiviteit? Durf je je
psycholoog tegen te spreken, de mindfullnesstrainer met rozijnen te bekogelen en tips van bezorgde
leidinggevenden te negeren? Of gaan we gewoon doen wat de wereld van ons lijkt te verwachten?
Eén ding móet: humor. Het liefst een beetje zwarte. Samen met mooie liedjes.
Het publiek over Van Kooten:
“Vreselijk gelachen… dit is beter dan therapie!”
“Heel veel herkenbaarheid en veel gelachen.”
“Het is goed dat er op deze wijze mogelijk meer begrip ontstaat voor mensen met een overactief
hoofd.”
“Ik heb echt luid gelachen wat ik zeer zelden doe; ik ben meer een glimlacher.”
“Vooral hoe je de vergelijking maakte met fysieke kwalen, echt hilarisch.”
“Mijn vriendin zat die dag niet lekker in haar vel maar ze knapte zienderogen op tijdens de
voorstelling.”
In de pers
“Van Kooten etaleert geen glamour, evenmin pretenties. Ze verspreidt de kracht, de flair, de
intonatie en de ambitie van een theaterpersoonlijkheid met doordacht relativeringsvermogen.” Dagblad van het Noorden

Marjolijn van
Kooten
Hoe vind je het
zelf gaan?
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Marlon Kicken
Draadloos

cabaret

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 bezorgd.

Marlon Kicken
Draadloos
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Marlon Kicken
Getekend

nieuwe
show

cabaret

Getekend (bijvoegelijk naamwoord)
Uitspraak: ge - te - kend
1.

Door tekenen ontstaan - het getekende portret van Marlon Kicken is de basis van een
nieuwe cabaret voorstelling.

2.

Beschadigd - de door het leven getekende man weet elke keer weer de humor ervan in te 		
zien en het publiek mee te nemen.

3.
4.

Ondertekend - het getekende contract is nu nog 50 jaar geldig met een afkoopsom van
10 euro en 50 cent.

5.

Patroon - deze tijger is prachtig getekend en duidelijk zichtbaar in het licht. De tekening van
zijn vacht werkt ook als een goede schutkleur waardoor hij verdwijnt in de omgeving.

6.
7.

Scherpe lijnen - zijn gezicht is getekend door alle emoties die hij verwerkt in deze
cabaretshow. Als toeschouwer zullen uw lijnen ook iets aangescherpt worden.

Was getekend: Marlon Kicken

Marlon Kicken
Getekend
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Nabil
Absurd		

cabaret

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.
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

Bekend
van
Netflix

hoofdrol in
film
Marokkaanse
Bruiloft

Nabil
Absurd
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Samir Fighil
FOMO

cabaret

De winnaar van de Persoonlijkheidsprijs van cabaretfestival Cameretten 2019 gaat aankomend
seizoen in première met zijn tweede voorstelling ‘FOMO’, wat staat voor Fear Of Missing Out. In
deze voorstelling gaat Samir dieper in op ons intens verlangen niks te willen missen, maar heeft hij
vooral oog voor de maatschappelijke gevolgen daarvan.
Kunnen we er wel bij horen, gewoon zoals we zijn? Of moeten we veel materiële spullen bezitten,
dure verre reizen maken, de perfecte afgetrainde 0-procent-vet-body hebben of een
cryptomiljonair zijn om geaccepteerd te worden in deze maatschappij? Hoeveel mensen steken zich
in de schulden of raken mentaal uitgeput, omdat ze de ratrace niet meer bij kunnen houden?
Als adviseur binnen het sociaal domein en in zijn eigen omgeving heeft Samir menig
probleemgevallen gezien, die uiteindelijk de handdoek in de ring hebben moeten gooien. Het gevoel
is alsof je met een Fiat Punto op een F1-circuit staat met allemaal Ferrari racewagens. Maar hoe zit
het met Samir zelf? Doet hij hier onbewust toch niet stiekem aan mee? Een voorstelling met inhoud
en gelachen wordt er zeker! Samir is niet voor niets winnaar van de Persoonlijkheidsprijs.

winnaar
cameretten
2019

persoonlijkheids
prijs

Samir Fighil
FOMO
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Silvester Zwaneveld &
Berit Companjen
Hij zei / Zij zei

nieuwe
show

cabaret

‘Hij zei / Zij zei’ is toneel vermengd met pure stand-up. Een voorstelling waarin een man en een
vrouw verbaal hun verschillen op hilarische wijze bevechten.
Soms in pittige dialogen, vaker nog in oergeestige stand-up. Wees getuige van deze strijd der
seksen, waarin de spelers op zoek gaan naar begrip, verbinding en elkaars perspectief. Grappig,
nodig, belangrijk en helemaal van nu.
Speciaal voor deze voorstelling bundelen Berit Companjen en Silvester Zwaneveld hun unieke
talenten. Of dat een goed idee is? Silvester vindt van wel, Berit haar mening is niet gevraagd. Een
voorstelling met een ongezonde dosis humor.

sketch &
comedy

Silvester
Zwaneveld &
Berit Companjen
Hij zei / Zij zei
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Victor Luis van Es
De Lachende Derde

cabaret

Als Victor vroeger spijbelde, deed hij dat om rondjes te kunnen lopen. De hele dag wandelde hij dan
doelloos door de stad. Het enige wat hij deed was dagdromen over de toekomst, kijken naar de
mensen op straat en fantaseren over later.
Nu hij ouder is, is de stad, maar ook de wereld veranderd. Hij wandelt en spijbelt nog steeds.
Waarom staat hij soms volledig uit en waarom baart hem dat geen zorgen?
Een persoonlijke voorstelling over alledaagse worstelingen met discipline, vriendschap, liefde, werk
en het bestaan op zich.

Nieuwe, frisse spokesman van de LHBTI gemeenschap

diversiteit &
inclusiviteit

Victor Luis van Es komt met zijn eerste show op Netflix
Vaste speler Comedy Club Haug

Victor Luis van Es
De Lachende Derde
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Wouter Monden
Stormbrein

nieuwe
show

cabaret

Voor de cabaretliefhebber is het introduceren van Wouter Monden volkomen overbodig. Wouter
is de sympathieke host van de enige echte Elektra Podcast. Wouter interviewde inmiddels meer
dan 144 cabaretiers. Theo Maassen, Brigitte Kaandorp, Peter Pannekoek, Najib Amhali, Philippe
Geubels, Guido Weijers; noem maar op. Met meer dan 65.000 luisteraars per maand een onbetwist
‘Podcast fenomeen’. Kijk even op https://www.elektrapodcast.nl.
In zijn podcast (vernoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra, die bekend stond als de
cabaret en comedy hel op aarde) worden de vreselijkste optredens publiekelijk gemaakt. Leerzaam
en onwijs leuk.
Wouter is al jaren de vaste publieksopwarmer van alle televisieshows van Arjen Lubach en speelt
regelmatig voor Guido Weijers.
Inmiddels is Wouter toe aan zijn derde avondvullende voorstelling die voor het eerst door Fine Label
geboekt wordt. Ook gaat Wouter voor het eerst met een regisseur aan de slag, als geen ander
bewust van wat er allemaal mis kan gaan bij het maken van een cabaretprogramma. Wouter heeft
echt wat opgestoken van zijn collega cabaretiers. Nu gaat hij zelf het gaafste cabaretprogramma
maken.
Over Stormbrein
Het stormt in Wouters brein. Groot nieuws en klein leed, het doet wat met Wouter. Wouter peinst,
praat en reflecteert, maakt zich zorgen en ziet oplossingen en kansen. Net een gewoon mens, zou je
denken. Wouter is vader, schrijver, grappenfabrikant. Klaar voor het echte, grote werk. Met
toegewijde aandacht voor de samenleving, zijn lief, zijn dochter en zijn passie; grappen maken.
“Humor is de enige reddingsboei om het hoofd boven water te houden”. Aldus Wouter. In
‘Stormbrein’ kijkt Wouter eerlijker dan ooit naar zichzelf en naar de wereld. Alles wat om te
huilen is, wordt genadeloos belachelijk gemaakt. Het wordt een gave, niet te missen show.

65.000
podcast
luisteraars
p.m.

Wouter Monden
Stormbrein
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2000 UNPLUGGED

muziek

2000 UNPLUGGED neemt je mee naar de sferen van de MTV Unplugged Sessions en de Top2000.
Deze viermansformatie 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 Nederlandstalige 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.

AMBIANCE
VERZEKERD

2000 UNPLUGGED
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Betty’s Backyard
Platenpraat

muziek

Een eerbetoon aan de iconische elpees uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.
Popprofessor, muziekliefhebber Rik Polman geeft samen met rasmuzikanten Sjoerd van Bommel,
Bart Brouwer, Ashley Houben van Gemert en Leon Steuns een eerbetoon aan de iconische elpees
uit de jaren ‘60 ‘70 en ‘80. Denk hier bij o.a aan The Rollings Stones, The Beatles, Lou Reed, David
Bowie, Neil Young, Pink Floyd, The Band, Supertramp of The Eurythmics.
De avond is doorspekt met tot de verbeelding sprekende anekdotes, smeuïge roddels en heel veel
handgemaakte muziek.

TOP
AVOND

Betty’s Backyard
Platenpraat
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Brucified
On Fire

tribute

Bruce Springsteen en The E Street Band, een gouden combinatie! De Nederlandse Bruce
Springsteen formatie ‘Brucified’ is ook een ‘proven’ succesformule. Een ongekend goede band. Dit
bewezen ze week in week uit tijdens hun deelname aan ‘The Tribute - Battle of the bands’. Wekelijks
groeide de populariteit van Brucified met als kers op de taart: een uitverkocht Ziggo Dome.
Nu gaan ze voor de eerste keer met deze 10-koppige band de Nederlandse theaters in. Met de
leukste wetenswaardigheden over The Boss en natuurlijk de allerbeste songs. Het doel: iedereen
gaat Brucified naar huis!

BEKEND
VAN TV

Brucified
On Fire
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ForEverly Brothers
Tribute to the Everly
tribute
Brothers						

optie:
7 persoons
liveband
garantie
€ 3.250,-

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.
Marcel heeft o.a. klassieke albums gemaakt die wereldwijd zijn verkocht en stond eerder als
vertolker van Phil Everly in een landelijke theatershow.
Harold is bekend van o.a. 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 zes succesvolle
Nederlandse bioscoopfilms, waarvan er vijf een gouden status behaalden.
In 2020 werden zij als ForEverly Brothers de trotse winnaars van de RTL4 show ‘All Together Now’.
Ook kwam dit jaar hun eerste single, een versie van ‘Bye Bye Love’, uit. In 2021 was het duo te zien in
de tv-show ‘We Want More’ op SBS6.
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 je verrassen en ‘let’s take a trip down memory lane!’

OPTIE: programma met zevenpersoons liveband.

WINNAARS
RTL4 ‘ALL
TOGETHER
NOW’

ForEverly
Brothers
Tribute to the
Everly Brothers
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Leonard Cohen Tribute Band
Come Healing				 tribute
Na een periode van relatieve rust komt de Leonard Cohen Tribute Band weer in de Nederlandse
theaters. Het komende seizoen staat de muzikale beleving in het teken van de helende kracht van
muziek.
Leonard Cohen gaf in de vele teksten van zijn songs al blijk van een diepere blik achter de
schermen van het leven. ‘The Future’, ‘In my secret life’ en ‘A Thousand kisses deep’ zijn daar
sprekende voorbeelden van.
Bij uitstek in deze woelige tijd van maatschappelijke veranderingen en transformatie, waarin het
menselijke weer centraal komt te staan, kunnen we steunen op de helende kracht van Leonard
Cohens muziek.
De Leonard Cohen Tribute Band brengt vele bekende en minder bekende songs in originele of
gearrangeerde versie ten gehore. Het verbindend thema ‘Come Healing’ is de rode draad door
een show met sprankeling, ontroering, luchtigheid en diepgang.
Wij zijn blij dat je erbij bent: “Come Healing…”

Leonard Cohen
Tribute Band
Come Healing
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Neil Diamond Memories
A Legend in Concert
tribute
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!

A Legend
in concert
Neil Diamond
Memories
A Legend in Concert
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THE GREATEST SHOW!
The Biggest Musical Hits musical
Na eerdere succesformules van het Musical Summer Concert en de Musical Autumn Nights zal in
2023 ‘THE GREATEST SHOW!’ als tournee door de Nederlandse theaters te zien zijn.
In ‘THE GREATEST SHOW!’ komen de grootste en mooiste musicalhits voorbij, denk bijvoorbeeld
aan musicals als The Lion King, Wicked en Hamilton. Maar ook nieuwe shows als The Greatest
Showman, Hamilton en Dear Evan Hansen zullen de revue passeren. Tot slot kunnen de swingde
jukeboxmusicals als Mamma Mia, Romeo & Juliet en Jersey Boys uiteraard niet ontbreken.
‘THE GREATEST SHOW!’ kent een line-up bestaande uit vijf Nederlandse musicalsterren, groot
ensemble én niet te vergeten een liveband.

THE BIGGEST MUSICAL HITS LIVE IN CONCERT

‘THE GREATEST SHOW!’ wordt geproduceerd door Nathan Markuszower Theaterproducties en is
vanaf februari 2024 in de theaters te zien.

MET 20
ARTIESTEN

THE GREATEST
SHOW!
The Biggest
Musical Hits
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Wat Mijn Man Niet Weet
komedie

nieuwe
show

‘Wat Mijn Man Niet Weet’ is een mysterieuze en spannende comedy met in de hoofdrollen o.a. Puck
Pomelien en Victoria Koblenko. Vier jeugdvriendinnen verliezen elkaar uit het oog na een luguber
ongeluk in hun jeugd, om elkaar vele jaren later weer op te zoeken. Een hoop vragen uit het verleden
én uit het heden moeten worden beantwoord.
Wat is er al die jaren geleden precies gebeurt? Willen we nog steeds onze geheimen met elkaar
delen? Is iedereen wel te vertrouwen of hebben we ook geheimen voor elkaar? En was dat ongeluk
wel een ongeluk?
In ‘Wat Mijn Man Niet Weet’ transformeren de actrices in hilarische en herkenbare situaties van
jong naar oud, terwijl een ijzingwekkende whodunit wordt afgewikkeld. Beetje bij beetje wordt
duidelijk wie te vertrouwen is, en vooral, wie niet.

Bart van den Donker
In navolging van het grote succes van ‘Mijn man begrijpt me niet’ is
er een nieuwe scriptschrijver aan het werk gezet. Niemand minder
dan Bart van den Donker is aangetrokken als schrijver van ‘Wat Mijn
Man Niet Weet’.
Bart studeerde in 2016 af aan de Amsterdamse Toneelschool &
Kleinkunstacademie en is sindsdien werkzaak als acteur en
schrijver. Hij speelde o.a. in Soldaat van Oranje, bij Toneelgroep
Oostpool en bij All Stars (de musical). In 2017 schreef Bart voor
Frascati de voorstelling ‘The dreamers’ en ook ‘Bij jou begin ik’.
DWeze laatste voorstelling werd door de jury van het Nederlands
Theater Festival genomineerd voor de BNG Theaterprijs.

Wat Mijn Man
Niet Weet
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Mad Science

familie

Mad Science Nederland is een gevestigde naam onder basisscholen en heeft een groot bereik onder
kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Meer dan 200 professoren brengen jaarlijks meer dan
400.000 kinderen in aanraking met het leukste van de wetenschap en techniek middels cursussen,
workshops, kinderfeestjes en theatervoorstellingen.
Na een succesvolle eerste voorstelling komt Mad Science in seizoen 2023-2024 terug met een
gloednieuwe show.

WETENSCHAP
THEATER &
EDUCATIE

Mad Science
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