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PROGR AMMA
Theaterkerk Wadway presenteert

vol trots het programma voor het seizoen 2022/2023. Na twee
bewogen theaterseizoenen is het weer gelukt, zoals u dat van ons
gewend bent, een gevarieerd programma uit het rijke theateraanbod
samen te stellen. Gevestigde namen, aanstormend talent, een intiem
theaterconcert, een meeslepende kindervoorstelling, baanbrekend
cabaret of indrukwekkend toneel! Hier en daar nog een doorgeschoven
voorstelling van het afgelopen seizoen, maar vooral heel veel mooie
nieuwe voorstellingen.
Theaterkerk Wadway heeft voor elk wat wils. Dat wordt genieten voor
jong en oud en zeker voor de nieuwsgierige bezoeker.

Nieuwsbrief

Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit met daarin de meest actuele
gegevens over het programma-aanbod. Via uw account voor het
reserveren van voorstellingen kunt u aangeven of u deze wilt ontvangen.

Cadeaubon

Wilt u iemand verwennen? Geef eens een avondje uit cadeau!
Met de Wadway cadeaubon bezorgt u iemand een unieke avond.
Op de website leest u hoe u deze kunt bestellen.

2022-2023

Toegangsprijzen*

Toneel, cabaret, muziek, matinee  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  		€ 19,00
Vriend van Wadway / CJP / CKV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 		€ 17,00
Kinder- en familievoorstelling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 		€ 7,50
*Afwijkende prijzen staan vermeld bij de betreffende voorstelling.

Aanvangstijden

Met de auto vanaf de A7:
Op de A7 (Amsterdam-Leeuwarden) neemt u afrit 10 Opmeer/Schagen
(N241). Na ongeveer 3 km neemt u de afslag naar links (Tramweg).
Aan het eind van deze weg slaat u rechtsaf, u rijdt tot café De Vriendschap. Parkeren aan de doorgaande weg.

Avondvoorstellingen			  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.30 uur
Matinee, kinder- en familievoorstellingen  .   .   .   .   .   .   .  14.30 uur

* Een klinkerpad naast café De Vriendschap leidt u naar Theaterkerk
Wadway. Indien u slecht ter been bent is parkeren bij de Theaterkerk
mogelijk. Wij verzoeken u dit te melden bij uw reservering.

Vrienden van Wadway

Met de auto vanaf Alkmaar:
Vanuit Alkmaar de Ring oost richting Heerhugowaard/Leeuwarden. U
neemt de afslag naar rechts Heerhugowaard/Obdam. De weg volgen tot
Obdam. Bij de Dorpsstraat van Obdam linksaf (richting Spanbroek) en
doorrijden tot Wadway. Parkeren aan de doorgaande weg.
Zie verder bij *

Vrienden van Wadway ontvangen het programma thuis, worden van
nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gehouden en krijgen toegang tot
de voorstellingen tegen een gereduceerd tarief. Voordelen die u slechts
€ 12,50 (voor één persoon) of € 20,00 (voor twee personen) per seizoen
kosten.
Vriend worden kan direct aan de kassa in het theater of door middel
van het sturen van een e-mail aan info@theaterkerkwadway.nl.

Verhuur

Naast de diverse voorstellingen is de Theaterkerk ook geschikt voor
het houden van lezingen, tentoonstellingen, repetities, symposia en
trainingen. Sinds 2003 is het tevens een officiële trouwlocatie!
Informatie verhuur: Gerard Pepping 0226-752917.
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De weg naar Wadway

Met het openbaar vervoer:
Vanaf NS-station Hoorn naar Wadway in 22 minuten met Connexxion.
Raadpleeg voor actuele informatie de OVinformatie.

www.theaterkerkwadway.nl
Theaterkerk Wadway is op Facebook
www.facebook.com/TheaterkerkWadway

@theaterkerkwadway
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In Memoriam Martine Smeding

Reserveringsvoorwaarden
Voorwaarden kaartverkoop en reserveren

Kaarten voor voorstellingen in Theaterkerk Wadway kunnen op
verschillende manieren worden gereserveerd:
• Online via de website www.theaterkerkwadway.nl
• Telefonisch reserveren via de reserveringslijn 06-38064015
Bij kaartverkoop via de website maakt u eenmalig een account aan en u
betaalt direct via Ideal, waarna u de e-tickets in uw mailbox ontvangt.
Dit e-ticket is uw toegang tot de voorstelling. U kunt voor meerdere
voorstellingen tegelijk reserveren met een maximum van 10 kaarten per
voorstelling. Wilt u meer dan 10 kaarten reserveren voor een bepaalde
voorstelling, zie: Reserveren voor groepen. Als u meerdere tickets bestelt
ontvangt u per reservering een ticket die geldig is voor één persoon. De
tickets hebben allemaal een uniek nummer.
Telefonische reservering

Telefonisch reserveren via de 24-uurs reserveringslijn 06-38064015
blijft vooralsnog mogelijk vanaf één maand voor de betreffende
voorstelling. Bij telefonische reservering kunt u het ticket vóór de
voorstelling afhalen en betalen. Reserveert u telefonisch en maakt u
geen gebruik van deze reservering laat het dan zo snel mogelijk weten.
Reserveren voor groepen

Wilt u meer dan 10 kaarten reserveren voor dezelfde voorstelling?
Neem hiervoor contact met ons op via de reserveringslijn 06-38064015
of info@theaterkerkwadway.nl

• Een reservering is onherroepelijk wanneer de kaarten betaald zijn.
Restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk.
• Toegang na aanvang voorstelling is niet mogelijk.
• Gereserveerde kaarten die reeds betaald zijn kunnen, op basis van
beschikbaarheid, tot één week voor de voorstelling worden omgeruild
voor kaarten voor een andere voorstelling in het lopende theaterseizoen. In voorkomende gevallen kan een bijbetaling worden
gevraagd. Hiervoor berekenen wij € 2,50 administratiekosten.
• Bij annulering van een voorstelling door Theaterkerk Wadway
ontvangt u het aankoopbedrag retour.
• Theaterkerk Wadway behoudt zich het recht voor om acties te
houden. Aanbiedingen of kortingen gelden niet voor reeds gekochte
en gereserveerde kaarten.
• Bij het reserveren via de website kunt u kiezen uit verschillende
mogelijkheden en toegangsprijzen. Vriendelijk verzoek de juiste
categorie te kiezen, controle hierop is mogelijk.

Voor iedereen die Theaterkerk Wadway
bezocht, zowel bezoekers als artiesten, was
Martine een vast gezicht. Vele jaren geleden is
Martine als techniekvrijwilliger begonnen bij de
Theaterkerk. Ze is vervolgens de groep voor de
programmering ingerold en al doende heeft ze
geleerd welke voorstellingen ons publiek graag
bezoekt. Martine heeft elk jaarprogramma met
veel plezier samengesteld. Ze bezocht graag de
presentatiedagen van de theaterbureaus en keek
altijd uit naar de avonden waarop er nieuw
cabarettalent optrad in de Theaterkerk.
Naast het uitkiezen van de voorstellingen, deed
Martine nog veel meer achter de schermen van
de Theaterkerk. Voor al haar inzet heeft zij in
2010, met haar partner Klaas, een Koninklijke
onderscheiding mogen ontvangen. En ook
al bleef Martine liever op de achtergrond, na
de vele geschokte reacties naar aanleiding van
haar overlijden in september 2021 kunnen we
met zekerheid zeggen, ze werd gezien en wordt
gemist.

Voorwaarden
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Inhoudsopgave
blz informatie
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Theaterkerk Wadway presenteert, Nieuwsbrief, Cadeaubon,
Toegangsprijzen, Aanvangstijden, Vriend van Theaterkerk Wadway,
Verhuur
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De weg naar Wadway
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Reserveringsvoorwaarden

Blz Datum

Artiest / groep

Voorstelling

genre

20 zaterdag 3 december 2022

Sara Leemans

Vanavond bij jou?

Muziektheater

blz informatie

21 zaterdag 10 december 2022

Izaline Calister & Thijs Borsten

Van de andere kant

Muziektheater
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22 vrijdag 16 december 2022

Boban Benjamin Braspenning

Boban Benjamin Braspenning

Cabaret

38 Poorters

22 zaterdag 17 december 2022

Vincent Bijlo

Oudejaarsconference

Cabaret

39 Colofon, Fotografie & Illustraties, Organisatie, Vrijwilligers

23 zondag 18 december 2022

Ksenia

Oscar en Oma Rozenrood-Een ode aan het leven Toneel/Matinee

23 zaterdag 7 januari 2023

Joes

Deze ridder zegt nee

Kindervoorstelling 3+

24 vrijdag 27 januari 2023

Nationaal Theaterweekend

Blinddate met een klassieker

Toneel

24 zaterdag 28 januari 2023

Nationaal Theaterweekend

Blinddate met muziek

Muziek

25 vrijdag 3 februari 2023

Kim Schuddeboom

Ongeschreven

Cabaret

26 vrijdag 10 februari 2023

Luca Warmer

Appelstroop met Tranen

Muziektheater

26 zaterdag 11 februari 2023

Martijn Crins

Mesthoop

Cabaret

27 vrijdag 17 februari 2023

Flip Noorman

Zingt Tom Waits in het Nederlands

Muziektheater

27 zaterdag 18 februari 2023

SYA

A Bright Starry Night

Muziektheater

28 vrijdag 24 februari 2023

Nathalie Baartman

SNAK

Cabaret

28 zaterdag 25 februari 2023

Remy Evers

Gewoon Remy

Muziektheater

29 vrijdag 3 maart 2023

Kirsten van Teijn

(S)EXPERIMENT

Cabaret

29 zaterdag 4 maart 2023

Elke Vierveijzer

Drift

Muziektheater

30 vrijdag 17 maart 2023

RJ Stips

RJSOLO

Muziektheater

30 zaterdag 18 maart 2023

Debbie Petter

Niet te geloven

Toneel

31 vrijdag 24 maart 2023

Elfie Tromp

Op de barricade van het hart

Muziektheater

31 zaterdag 25 maart 2023

Ludique!

LevensLONG

Muziektheater

32 vrijdag 31 maart 2023

Amsterdams Kleinkunst Festival

Halve Finalisten Toernee

Cabaret

32 zaterdag 1 april 2023

Amsterdams Kleinkunst Festival

Halve Finalisten Toernee

Cabaret

33 zondag 2 april 2023

The Bluebettes

Toen was geluk…

Muziek/Matinee

34 vrijdag 7 april 2023

Janneke de Bijl

Dit is het nou

Cabaret

34 zaterdag 8 april 2023

Leids Cabaret Festival

Finalistentour

Cabaret

35 vrijdag 14 april 2023

Ocobar

WonderfulTonight

Muziektheater

35 zaterdag 15 april 2023

Thomas Verbogt & Beatrice vd Poel

Montere Weemoed II

Muziek/Literair programma

36 vrijdag 21 april 2023

Quatro Ventos

Clube de Fado

Muziek

36 zondag 23 april 2023

Cameretten

Finalistentournee

Cabaret/Matinee

37 zaterdag 29 april 2023

Chris Verlaan

De Kringloper

Comedy Cabaret

37 woensdag 3 mei 2023

Epos Ensemble

De wraak van Lorre

Kindertheater 6+

In memoriam Martine Smeding

Blz Datum

Artiest / groep

Voorstelling

genre

8

vrijdag 16 september 2022

Javier Guzman

Apen kooien

Cabaret/Try-out

8

vrijdag 23 september 2022

Mylou Frencken

Meisje

Muziek theater

9

zaterdag 24 september 2022

Tim Honnef

The Things I never told you

Toneel

9

vrijdag 30 september 2022

Mart Hillen

Mart & Movies

Muziektheater

10 zaterdag 1 oktober 2022

Iris Penning

Dan maar genieten

Kleinkunst/muziek

11 vrijdag 7 oktober 2022

De Gemeenschap

Euritmie

Dans

11 zaterdag 8 oktober 2022

Thjum Arts

Tijdloos Genot

Cabaret/Try-out

12 vrijdag 14 oktober 2022

Bertus Borgers Duo

Muziek en Verhalen

Muziek

12 zaterdag 15 oktober 2022

Kasper van Kooten

Van Kooten en de Beat

Cabaret

13 woensdag 19 oktober 2022

Theater Terra

De Kleine Zeemeermin

Kindervoorstelling 3+

13 vrijdag 21 oktober 2022

Maarten Westra Hoekzema

Toen eindelijk alles lukte

Cabaret

14 zaterdag 22 oktober 2022

Jasper van der Veen

Niet gehinderd door enige kennis

Cabaret/Try-out

14 vrijdag 28 oktober 2022

Sjaak Bral

Vaarwel 2022

Cabaret/Try-out

15 zaterdag 29 oktober 2022

Benja Bruining

Een Leven

Toneel

15 zondag 30 oktober 2022

Quinteto Respiro

Piazzolla meets Beytelmann

Muziek/Matinee

16 vrijdag 4 november 2022

Nol Havens

Doe mij maar alles

Muziek met Verhalen

16 zaterdag 5 november 2022

Pieter Jouke

Laars Lappen

Cabaret

17 vrijdag 11 november 2022

Esther Groenenberg & band

Uit het hoofd

Muziektheater

17 zaterdag 12 november 2022

Jasper van Kuijk

Tot hier en niet verder

Cabaret

18 vrijdag 18 november 2022

Dorine Wiersma

Vlieg Op

Muziektheater

18 zaterdag 19 november 2022

Channah van 't Riet & Cyrelle Failé

Songs for Leonard

Muziektheater

19 vrijdag 25 november 2022

Christiaan van Eijkelenburg

Drift

Cabaret

19 zaterdag 26 november 2022

De Corte & Consorten

Muziek en verhalen over mijn vader

Muziek

20 vrijdag 2 december 2022

Grof Geschud

Broeden

Comedy Cabaret

6
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Caberet/Try-out
vrijdag

16

Javier Guzman
Apenkooien

september

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. Kom 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
We zijn benieuwd of er een heel parcours verschijnt in de Theaterkerk wanneer Javier het seizoen voor ons opent! www.javierguzman.nl
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Toneel

Muziektheater
vrijdag

23

Mylou Frencken
Meisje

september

Een ontroerend liedjesprogramma van Mylou Frencken
over vallen, opstaan – en
gelouterd verder gaan. Meisje
is een poëtische vertelling over
de reis van meisje naar vrouw,
moeder, minnares en multitasker. Toverachtig gearrangeerd en begeleid door het
experimentele producersduo
Bear Project en meester-gitarist Ronald Schmitz ‘Ik zou je
graag nog even willen zijn: een meisje van een jaar of zeven, al is je
nachtjapon mij nu te klein.’
‘Mylou Frencken is de ongekroonde koningin van het kleinkunstlied’
(Theaterkrant).
‘Frencken mag gerust de grande dame van het kleinkunstlied
genoemd worden’ (Ruud Buurman in Scènes).
Over de CD Meisje:
Cor Bakker in De Keuze van Cor: ‘bijzonder project’ ‘smaakvol
gedaan, heel aparte klankkleur’.
Frits Spits over Meisje in de Taalstaat: 'Serie indrukwekkende
liedjes. Speels en verrassend'.
Hijlco Span in Volgspot: 'Dit is echt mooi, zoiets was er nog niet.
Een heel andere Mylou'.
Mylou is zeker geen onbekende naam voor ons en we zijn dan
ook benieuwd wat dit nieuwe programma brengt.

www.myloufrencken.nl

zaterdag

24

Tim Honnef

The Things I never told you

september

In het huis op de hoek van onze oude straat woonde
een oude man. De dag voordat hij stierf vond ik een
kartonnen doos met zijn meest waardevolle bezittingen op
mijn deurmat. Boeken, Cd’s, cassettes, dvd's en videobanden. Werk waar ik nog nooit van had gehoord gemaakt
door mensen die voor mij onbekend waren. Ik wilde me
erin verdiepen. Ik wilde er meer over leren. Maar dat bleek
onmogelijk. Alles was onherleidbaar. Al het werk leek niet
te bestaan.... The Things I Never Told You is een voorstelling
over halve waarheden en hele leugens, identiteit, obsessie,
medicatie, angst en de dingen die je achterlaat. Een voorstelling voorgelezen door een acteur die belooft dat geen woord gelogen zal zijn.
Hopelijk maakt belofte geen schuld....
Tim Honnef (Harlingen, 1990) is theatermaker, schrijver, presentator, organisator
en dichter. Tim’s theatervoorstellingen kenmerken zich door een unieke mix van
solotheater, interactie, poëzie en het gebruik van multimedia. In zijn voorstellingen wordt de grens van fictie, werkelijkheid en identiteit onderzocht en soms
zelfs stiekem een beetje overschreden. Tim maakt graag gebruik van zijn alter ego
Jonas Müller, al blijft Müller meestal achter de schermen. Sinds 2014 gaat elke
nieuwe voorstelling traditiegetrouw in première op het Edinburgh Festival Fringe,
het grootste theaterzomerfestival ter wereld. Van 2015 tot 2017 speelde hij daar
de eerste drie shows in zijn Jonas Müller reeks. Deze reeks werd door de internationale pers in Edinburgh omschreven als intrigerend, curieus en (experimenteel)
meta-theater. Tim zelf wordt liever gewoon een poëtische plaaggeest genoemd.
The Things I Never Told You speelde Tim Honnef augustus 2019 in Assembly
Rooms op het Edinburgh Fringe Festival in Schotland. Hij brengt nu de Nederlandstalige versie in de Theaterkerk. De voorstelling is een kleinschalige soloproductie met als hoofdthema's identiteit, ziekte, angst, isolatie, communicatie
en (zelf )acceptatie. Het lijkt ons bijzonder om deze voorstelling te beleven in de
Theaterkerk. www.timhonnef.nl

Muziektheater
vrijdag

30

Mart Hillen

Mart & Movies

sepember

In zijn nieuwe theaterprogramma Mart & Movies vertelt
Mart Hillen, het jongste gitaarfenomeen van Nederland, over zijn
passie voor films en de muziek
die ervoor gemaakt is. Hij speelt
door hem opnieuw gearrangeerde filmmuziek uit klassiekers
als Titanic en Mission Impossible,
maar ook uit een recente film als
Bohemian Rhapsody over Queen.
Op zijn 21ste veroverde Mart
Hillen de theaters met zijn eerste soloprogramma In Concert.
Wie hem heeft gezien en gehoord, wil meer. Met zijn virtuoze
gitaarspel schept hij schilderachtige beelden die het publiek
meenemen in een andere wereld.
Mart & Movies: beeldend en supermuzikaal!
Over Mart & Movies schreef:
Theaterparadijs****: ‘Hillen weet de toon en intensiteit van het
nummer op weergaloze wijze te vertolken op slechts één instrument.
Zijn speeltechniek is zo perfect en soms is het moeilijk te geloven dat
ik slechts naar één gitaar aan het luisteren ben. Zijn vingercoördinatie is tijdens het spelen van een subliem hoog niveau.’.
Giel Beelen: ‘Je kunt het je niet voorstellen, maar dit gebeurt allemaal op één en dezelfde gitaar!’.
Gitaargigant Tommy Emmanuel: ‘Well… I guess I can retire now.
I’m looking forward to buy tickets for his concert.’.
Na deze mooie woorden zijn wij heel benieuwd geworden naar
Mart. www.marthillen.com
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Dans

Kleinkunst/muziek
zaterdag

1

Iris Penning

Dan maar genieten

oktober

Iris Penning maakt eigenwijze poëtische
pop. Tekstueel, eigenzinnig, soms theatraal,
soms precies zoals ze is. Vrolijk, brutaal,
beschouwend. De herkenbare heldere stem
van Penning wordt verfraaid met de samenzang en diepe cello-klanken van Mirthe de
Jonge. Ook is Iris Penning de stadsdichter
van Eindhoven van 2020-2022.
In 2022 toert Penning met haar nieuwe
album: Dan Maar Genieten. Als het leven
niet precies loopt zoals je wilt, kan je nog
maar één ding doen… Dan maar genieten!
Een album en een voorstelling waarin taal
en melodie elkaars beste vrienden zijn.
Dit vierde album, na drie platen die lovend werden ontvangen, maakte
ze samen met de welbekende producent Huub Reijnders. Bijzondere teksten, eigenwijze melodieën, theatrale spoken wordt en lekkere
refreintjes: de nieuwe plaat van Iris Penning wordt iets nieuws, weer iets
anders dan haar vorige platen, iets aparts. Ga lekker zitten, luisteren, en
laat het over je heen komen: Dan maar genieten!
www.irispenning.com

vrijdag

7

De Gemeenschap
Euritmie

oktober

Euritmie: expressieve danskunst die begin
1900 rond Rudolf Steiner, grondlegger van de
antroposofie ontstond.
‘Euritmie’ gaat over de verbeten zoektocht
naar een bestaan zonder verbetenheid, over
de harde zoektocht naar het zachte, over
venijn in pasteltinten.
‘Werken aan de wereld is werken aan jezelf.’
Vanuit deze overtuiging streven vier
vrouwen en een man naar innerlijk evenwicht en naar een verhoogd bewustzijn. Ze
hebben de kunst opgezocht als het domein
van de vrijheid en ze zijn gaan bewegen.
Alles vloeit, alle kleuren zijn zacht en alle
lijnen zijn gebogen. Alles wijst strijd en spanning af.
Vertelt de spanningsloze, met de wind mee bewegende euritmische dans
het hele verhaal van hoe mensen in elkaar zitten? Zulk zuiver, blank en
kosmisch-harmonieus denken als Rudolf Steiner en zijn antroposofie
dat ooit nastreefden, kan dat nu nog bestaan?
In hun streven naar mooie en beloftevolle bewegingen zitten de vijf
bewegers in Euritmie elkaar en ook zichzelf behoorlijk dwars. Hoe hard
ze ook werken aan een pastelkleurige wereld – tussen wens en werkelijkheid staan menselijke zwakten in de weg.
Regie: Roy Peters. Tekst: Rob de Graaf. Spel: Anneke Sluiters,
Anne Fé de Boer, Ivika Meister, Sarah Ringoet en Abel de Vries.
Kostuums: Marrit van der Burgt. Licht: Coen Jongsma.
Campagnebeeld: Bas de Brouwer.
Een dansvoorstelling gecombineerd met de sfeer van de Theaterkerk,
veel mooier kan het toch niet worden.

www.degemeenschap.nu
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Cabaret/Try-out
zaterdag

8

Thjum Arts

Tijdloos Genot

oktober

Als Thjum het podium opkomt,
gebeurt er iets. Dat zal niet anders zijn
bij zijn eerste avondvullende voorstelling. Hierin verweeft hij de tijdsgeest
met persoonlijke verhalen en actuele
gebeurtenissen. Thjum staat stil waar
de wereld verder raast. Hij ziet de
mens als een wezen dat tijdloos genot
als het hoogst haalbare ziet. Soms zelfs
als de standaard, als iets waar ieder
mens recht op heeft. Wat heeft dit
voor consequenties? En kunnen we

daar nog naar kijken?
In 2020 stond hij in de finale van het BNNVARA Leids Cabaret
Festival. De jury zei over zijn show: “Filosofie, sociologie en spiritualiteit
in één, zonder dat de humor inboet aan kracht: het is maar weinig cabaretiers gegeven.”.
In 2012 besloot Thjum mee te doen aan de jaarlijkse talentenjacht van
zijn school met zijn eigen geschreven theatermonoloog. Het was een
poging tot verbinden met zijn schoolgenoten, maar tot zijn grote verbazing moest iedereen lachen en bleek wat hij deed ‘comedy’ te heten. Hij
won de tweede prijs: een bon voor de Free Record Shop.
Dat hij sinds de talentenjacht een enorme ontwikkeling door heeft
gemaakt, blijkt als hij in 2018 mee doet aan het Amsterdam Studenten
Cabaret festival en daar de Jury- en Publieksprijs wint. Niet veel later
is hij ook finalist bij het Leids Cabaret festival en in 2021 wint hij de
Jury- en Publiekprijs bij Cabaretfestival Cameretten.
Ons publiek heeft van hem kunnen genieten tijdens de finalistentournee van Cameretten en we zijn dan ook benieuwd naar zijn avondvullende programma. www.thjum.nl
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Muziek
vrijdag

14

Bertus Borgers Duo
Muziek en Verhalen

oktober

Bertus Borgers
(Vessem, 1947)
komt eind jaren
zestig als saxofonist,
zanger en songwriter op uit de
Eindhovense undergroundscene. Hij
kreeg bekendheid
als bandleider van
o.a. Mr. Albert Show
en Sweetd'Buster en was gastsolist bij Herman Brood, Golden
Earring en Raymond van het Groenewoud.
Vanaf 1970 produceerde hij zestien albums met eigen werk en
speelde als sessie-muzikant op talloze producties. In 2012 nam
hij afscheid van de Rockacademie in Tilburg, waarvan hij medeoprichter en directielid was. Behalve in de theaters is Bertus te
vinden op de rockpodia met The Young Retro’s waarmee hij
twee albums uitbracht met oud en nieuw werk, Legacy (2015) en
Eindhoven (2016).
Als auteur bracht hij de boeken Weg van hier (2010), Ik hou van
Herman (2011), Onder onze voeten kruipt de Blues (2012) en
Muziek in de Familie (2021) uit.
Bertus doet twee dingen heel graag. Het ene is muziek maken
en het andere is verhalen vertellen. Muziek uit zijn roerige
rockleven en de verhalen die daarbij horen.
We zijn heel benieuwd hoe dat gaat klinken in de Theaterkerk.
www.monkeyman.nl
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Cabaret
zaterdag

15

Kasper van Kooten

Van Kooten en de Beat

oktober

Van Kooten en de beat, naar het gelijknamige boek dat op 22-02-2022 uitkwam, is
een even swingende als openhartige vertelling over liefde, familie en een onverzadigbare behoefte aan muziek. Onlosmakelijk
daarmee verbonden zijn de hartsvrienden
met wie Kasper van Kooten al vanaf zijn
vroege jeugd in bandjes speelt. Hij is de
drummer die zichzelf naar Ahoy droomt.
In heerlijke tempowisselingen neemt hij
u mee op de avontuurlijke reizen die hij
en zijn verschillende bands samen maken.
Maar als het hoogste podium eenmaal
bereikt is, blijkt zijn droom niet te kloppen. Wanneer Kasper jaren later plotseling gedwongen wordt om met optreden te stoppen, dringen alle levensvragen
zich meedogenloos op: wat was ik al die jaren aan het doen?
Dit verhaal vormt de aanleiding voor de gelijknamige theatervoorstelling Van
Kooten en de beat, waarin ook de muziek uit het boek tot leven komt. Het
geheel ondersteund door uniek foto-, video- en audiomateriaal en één van die
zeer muzikale vrienden! Nadat Kasper bijna twee jaar niet kon optreden door
de pandemie is het nu tijd om de theaters de beat te laten voelen en beleven.
Van Kooten en de beat is een ontroerend en vermakelijk zelfportret en een
geweldige muziekgeschiedenis ineen.
Kasper van Kooten (1971) acteerde in vele films en series (onder meer in All
Stars, Ventoux en Oogappels) en stond in het theater met tien avondvullende
programma’s, waarvan er drie genomineerd werden voor de VSCD Cabaretprijzen. Als drummer en zanger maakte hij diverse albums en speelde met
onder anderen Bertolf, Candy Dulfer en Acda en De Munnik. Voor zijn
muziek ontving hij in 2004 de Zilveren Harp uit handen van Henny Vrienten.

www.kaspervankooten.tv

Cabaret

Kindervoorstelling 3+
woensdag

19

Theater Terra

De Kleine Zeemeermin

oktober

Beleef de betoverende wereld
onder water van De Kleine
Zeemeermin in deze nieuwe
mini-musical!
De leukste liedjes uit de
diepe oceaan worden
gezongen door de Kleine
Zeemeermin met haar schitterende stem en ze vertelt
over haar avonturen onder
en boven de zee. Naar het bekende sprookje van Hans Christiaan
Andersen, voor iedereen vanaf 3 jaar.
Theater Terra maakt al meer dan 40 jaar familievoorstellingen en musicals die te zien zijn over de hele wereld, waaronder Nederland, Vlaanderen, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Japan, China en
Australië.
Bekende voorstellingen van Theater Terra in grote zalen zijn Kikker,
Raad eens hoeveel ik van je hou en Peter Pan. Daarnaast is Kikker zingt
en leest voor nu op kleinere locaties te zien! Theater Terra is winnaar van
onder andere de Zilveren Krekel, meerdere Musical Awards en onderdeel van de NRC Cultuur Top 100 in 2016.
We worden graag in de onderwaterwereld meegenomen door Theater
Terra.

www.vanaf2.nl

vrijdag

21

Maarten Westra Hoekzema
Toen eindelijk alles lukte

oktober

Haal alles uit het leven, want
je leeft maar één keer!
Daar geloofde Maarten heilig
in.
Tot hij op een dag, kijkend
naar de zoveelste Netflixreeks, besefte dat zijn leven
maar de helft was van wat het
had kunnen zijn.
Hij nam een radicaal besluit:
hij ging vol voor succes!
En het lukte! Zijn zalen liepen vol, het geld stroomde binnen en er kwamen
lovende recensies.
Op een zondagochtend om 11 uur vond hij zichzelf terug in een jacuzzi van
een Amsterdams tophotel, naast een dronken Amerikaanse investeerder.
Hij dacht: hoe ben ik hier beland? Is dit niet een beetje te veel doorgeslagen?
In Toen eindelijk alles lukte vraagt Maarten zich af wat ‘alles uit het leven halen’
betekent en waarom zo weinig mensen daarin slagen.
Tekst, concept en spel: Maarten Westra Hoekzema.
Coaching: Johan Petit.
Lichtontwerp: Sander Salden.
De Vlaamse pers over Toen eindelijk alles lukte:
‘Zo over the top (en toch ook akelig herkenbaar) dat je het wel moet uitproesten.’
(De Standaard).
‘En niet alleen gelach weet hij te oogsten. Naar het einde van de voorstelling barst
er een bom en laat hij de hele zaal weken in ontroering.’ (Knack Focus).
www.maartenwestrahoekzema.com
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Cabaret/Try-out
zaterdag

22

Jasper van der Veen

Niet gehinderd door enige kennis

oktober

vrijdag

28

Sjaak Bral

Vaarwel 2022

oktober

Jasper zit propvol grootse plannen, sterke
grappen, vage herinneringen, dubieuze
argumenten, scherpe bespiegelingen, slap
geouwehoer en prachtige verhalen.
Aan de ene kant wil hij zijn ongezouten
mening geven, actie ondernemen en iets
veranderen. Aan de andere kant loopt zijn
brein, langzaam maar zeker, steeds verder
vol met triviale kennis en nuancerende
informatie. Dus moet hij kiezen: alles
kapot redeneren en tot niks komen. Of
simpelweg het podium oplopen en weer
beginnen met praten, niet gehinderd door enige kennis.

In tijd een waarin een
slechte grap wordt
afgestraft met een
klap voor je bek, is
het tijd om op de
barricades te staan.
Beter een slechte grap
dan helemaal geen
grap. Humor – kan
dat in een jaar vol
rampspoed, honger
en geweld? Uiteraard. ‘Humor is overwonnen droefheid’, zei Godfried
Bomans al.

Jasper (Groningen, 1987) studeerde Politicologie aan de UvA, haalde
de finales van het Groninger en Amsterdams Studenten Festival en
sleepte in 2019 zowel de Jury- als de Publieksprijs binnen op het Leids
Cabaret Festival. In 2021 maakte Jasper zijn debuut als cabaretier met
de voorstelling Het dreigt volslagen goed te komen. Dit voorjaar speelt hij
dubbelprogramma’s met Ronald Goedemondt.

2022 leent zich bij uitstek voor de vette lach. De ellende druipt dagelijks van het scherm, de media zweept deze orkaan van treurnis nog
wat extra op. Zo wordt Poetin vergeleken met Hitler. Terwijl er een
belangrijk verschil is - Poetin draait de gaskraan dicht. Energiearmoede
kun je ook anders benaderen - de enige stroom waar je altijd op kunt
vertrouwen is de vluchtelingenstroom.

"Als een vis in het water is Jasper van der Veen op het podium. Charismatisch en ontspannen houdt hij zijn publiek makkelijk geboeid." (Theaterkrant). “Zeldzaam podiumbeest” (Jury LCF).
We hebben Jasper eerder gezien in de Theaterkerk tijdens de finalistentournee van het Leids Cabaret Festival. We zijn benieuwd naar zijn
tweede avondvullende programma.

U voelt ‘m al: in zijn 26e oudejaarsconference gaat Sjaak verder dan hij
ooit is gegaan. Immers, door het gat van de grap waait de wind van de
waarheid. Vaarwel 2022. Beleef het mee met de enige échte oudejaarsconferencier.

www.dekeetbv.nl/artiesten/jasper-van-der-veen
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Zoals u van ons gewend bent, komt ook dit jaar Sjaak bij ons langs.
www.sjaakbral.nl

Muziek/Matinee

Toneel

Cabaret/Try-out
zaterdag

29

Benja Bruining
Een Leven

oktober

Benja Bruijning voor het eerst solo
op het toneel. Gewapend met een
persoonlijke en ontroerende tekst
van schrijver Nick Payne. Olivier
Diepenhorst regisseert.
A Life is niet zomaar een toneelstuk, het is een persoonlijk relaas
van de schrijver waarin hij ingaat
op twee grote levensgebeurtenissen
die zich in zijn leven kort na elkaar
afspeelden: de geboorte van zijn
dochter en het overlijden van zijn
vader.
“Hoe dood en nieuw leven je plotseling in een nieuwe fase werpen, waar je
tegelijkertijd wel én niet klaar voor bent, domweg omdat het nieuw is, dat
vind ik prachtig verwoord in 'A Life'. Een leven lang ben je een zoon en
opeens wordt er iets anders van je verwacht.” – Benja Bruijning.
Benja werd gegrepen door A Life. Ook in zijn leven ging het verlies van
zijn vader samen met zelf vader worden. Hij kreeg toestemming van de
schrijver het stuk zelf te vertalen.
In Een leven is alles met elkaar verweven: geboorte en dood, vader
worden en zoon zijn. Het stuk is daarin zowel grillig als geraffineerd.
Het ene moment heeft de verteller het over zijn zwangere vrouw, het
volgende over zijn stervende vader. Zo bewijst Payne hoe dicht de
emoties bij elkaar liggen.
De scherpte, humor, reflectie en emotie van de hoofdpersoon en de
verrassende vorm maken Een leven tot een spannende toneelmonoloog
die geen moment verveelt. We kijken er naar uit.
www.theaterbureaudemannen.nl

zondag

30

Quinteto Respiro

Piazzolla meets Beytelmann

oktober

Het Franse Quinteto Respiro
won afgelopen jaar de eerste
prijs voor Best Ensemble 2021
tijdens de Piazzolla Music
Competition en daarvoor moet
je heel wat in je tango-mars
hebben.
Ze komen voor het eerst naar
Nederland, met Piazzolla meets
Beytelmann.
Het was dankzij een masterclass van de grote Argentijnse pianist en componist Gustavo Beytelmann dat de passie van Quinteto Respiro voor tango werd
geboren. De vijf musici spelen de tango in een moderne variant, met respect
voor de traditie. Altijd in voor een uitdaging maakt Quinteto Respiro ook
orkestraties van hun eigen repertoire, resulterend in prachtige projecten met
diverse symfonieorkesten.
Bandoneon: Sébastien Innocenti.
Piano: Emilie Aridon Kociolek.
Viool: Sabrina Condello.
Klarinet: Fabio Lo Curto.
Contrabas: Dorian Marcel.
Tango in de Theaterkerk, dat wordt vast een hele mooie combinatie.
www.koperen-kees.com

Toegangsprijs vriend/cjp € 19,50 overigen € 21,50
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Cabaret

Muziek met Verhalen
vrijdag

4

Nol Havens

Doe mij maar alles

november

Muziek met verhalen. Grappige verhalen, aangrijpende verhalen uit het leven van Nol gegrepen. ‘Met
het oude (VOF de Kunst) repertoire en het nieuwe
repertoire een voorstelling maken, een overzicht
van 40 jaar muziek maken en uitvoeren. Spelen
voor kleine gezelschappen op fijne plekken. Ergens
neerstrijken en verhalen vertellen. Deze keer niet
met VOF de Kunst, Karin Bruers of Erik van Muiswinkel maar in m’n eentje met een gitaar, solo of
een extra muzikant'.
Doe mij maar alles, is het nieuwe solo-album
van Nol Havens. “Een levensdagboek”,
zoals Nol het omschrijft. Vele goede recensies waren zijn deel.
Frits Spits / Taalstaat : "Eén van de hoogtepunten van het jaar!".
Soundz: “Een monument van een Nederlandstalige plaat”.
Waar vorig jaar de wereld in één keer tot stilstand kwam en agenda’s leeggeveegd
werden, ontstond er ruimte in het hoofd en hart van Nol. “Ineens had ik een zee van
tijd en ik besloot die te gaan gebruiken om te schrijven. Ik wilde het deze keer alleen
doen. Je eigen keuzes maken, zelf beslissingen nemen. Muziek maken die heel dicht bij
me staat. Schrijven over dingen die mij bezighouden. Spannend, maar ik voelde tegelijkertijd de vrijheid.”
Al snel was er het lied ‘In mijn hoofd’. Dat zette Nol aan om door te schrijven. “Nu
moest er ook een album komen. Elke ochtend zat ik om 9 uur in mijn thuisstudio en
ging aan de slag. Schrijven. De hele dag. Als een ambacht. Bij mij begint een nummer
altijd met de tekst; die bepaalt de richting voor de muziek. Het was een productieve
tijd: 25 nummers zijn ontstaan.”
“Na die eerste fase nodigde ik andere muzikanten uit. Samenwerken zorgt voor verrassingen, voorkomt dat je in herhaling valt. Ik vroeg Stephanie Struijk, JW Roy en Tom
Vanstiphout (Milow, Brian Ferry, Clouseau) tevens producer van mijn album. Nu is er
het album.” We zijn benieuwd naar de muzikale verhalen van Nol. www.monkeyman.nl
16

zaterdag

5

Pieter Jouke
Laars Lappen

november

In Laars Lappen trakteert Pieter Jouke
zijn publiek weer op
interessante inzichten
en hilarische grappen.
Volgens het NRC is
‘Jouke uitgegroeid tot
een alternatief voor
Herman Finkers en Kees
Torn. Taalkunstenaars
die momenteel niet op
de podia te vinden zijn’ en ‘...zijn associaties zijn geestig en vindingrijk...’
Hij linkt het onlinkbare aan elkaar en geeft bestaande ideeën een
nieuwe draai. Hij sleept u uit de waan van de dag, zo de tijdgeest terug
in. Hij geeft u alvast alle antwoorden. Dan zoeken we daar later de
vragen wel bij. Mooie verhalen en klassieke thema’s in een besmet jasje.
Maar dan leuk, absurd leuk...
Tja, wat moet u nog meer weten. De titel zegt eigenlijk alles al.
‘GA DIE MAN ZIEN’ aldus Dolf Jansen.
Jouke maakt ook deel uit van De Staat van Verwarring (met absurdist
Ronald Snijders) en excelleerde op de buis bij het one-liners gezelschap van ‘Pieter Jouke dames en heren’ Padoem Patsss (BNN-VARA).
Daarnaast schrijft hij teksten voor verschillende cabaretiers en voor vele
radio-en TV programma’s o.a. De Taalstaat en is hij vast lid van het
schrijversteam van De Avondshow met Arjen Lubach. Hij was te zien bij
CQC, De slimste mens, Koppensnellers, Het Gesprek en Wat vindt Nederland. Jouke is één van de drie breinen achter Buro Renkema (samen
met Arjen Lubach en Edo Schoonbeek).
Pieter Jouke: tekst en spel. Annelies Herfst: regie. Thierry Schut: Fotograaf. www.pieterjouke.nl

Muziektheater
vrijdag

11

Esther Groenenberg & band
Uit het hoofd

november

Esther Groenenberg maakte
in het theater furore met A
Natural Woman, een ode aan
haar grote heldin Carole King
en Back to the Garden, een
eerbetoon aan de grote vrouwelijke singer-songwriters uit
de jaren zeventig.
In Uit het hoofd eert ze geen
artiest of muziekstroming,
maar brengt ze een ode aan de
songtekst. Op de belangrijke
momenten in ons leven, luisteren we opeens extra goed naar teksten:
muziek kan ons gevoel vertalen. In Uit het hoofd vraagt Esther zich
af waarom bepaalde liedjes haar zo raken en waarom sommige teksten
ons collectief ontroeren.
Haar eigen Nederlandstalige popliedjes staan centraal; ze schreef ze
zelf maar ook met Bertolf en Daniël Lohues. Maar ze put ook uit de
tekstuele parels uit haar platenkast (gevuld met Beatles, Joni Mitchell,
Nina Simone en andere grootheden), spit haar gedichtenbundels door
en analyseert de beste, grappigste, mooiste en domste spreuken die
dagelijks in haar Facebooktijdlijn voorbijkomen.
Aanstekelijk, geestig, sprankelend, onderhoudend en met loepzuivere
stem, prachtig pianospel en zingende topmuzikanten. Voor taalliefhebbers, maar zeker ook voor iedereen die beweert ‘geen tekstmens’ te zijn.
Zang en piano: Esther Groenenberg | gitaar en zang: Milo Groenhuijzen | bas en zang: Dirk Schreuders / Sebastiaan van Olst | drums en
zang: Dave Menkehorst.

www.koperen-kees.com www.esthergroenenberg.nl

Toegangsprijs vriend/cjp € 19,50 overigen € 21,50

Cabaret
zaterdag

12

Jasper van Kuijk

Tot hier en niet verder

november

Jasper van Kuijk heeft een jaar op het
Zweedse platteland doorgebracht.
Maar om nou te zeggen dat dat hem
milder heeft gemaakt, nee. Als alles
schreeuwt om verandering, is redelijkheid dan nog wel het juiste antwoord?
Jasper vraagt het zichzelf hardop af
inTot hier en niet verder. Ook in deze
voorstelling fileert hij weer met vrolijk
cynisme zijn en onze ‘beschaving’.
En net zoals in zijn columns in de
Volkskrant gaat dat met de voor Jasper
zo kenmerkende mix van inhoud en
humor.
Jasper kondigde onlangs aan dat
hij teruggaat naar Zweden en nu ‘voor vast’. Laat je op de valreep
meenemen in deze door de pers bejubelde voorstelling. Zijn vijfde en
laatste. Tot hier en niet verder.
De pers over Tot hier en niet verder:
‘Op meeslepende wijze grapt en vertelt Van Kuijk over de menselijke
onmacht om te veranderen’ (NRC****).
‘Van Kuijk is de man van een vlijmscherp inzicht waar hij een sausje vriendelijke humor overheen schenkt.’ (Theaterkrant).
Mis niet de laatste kans om Jasper in de Theaterkerk te zien en kom
kijken naar Tot hier en niet verder!
www.jaspervankuijk.nl
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vrijdag

18

Dorine Wiersma
Vlieg Op

november

Wellicht is het u niet opgevallen, maar Dorine
heeft zich de laatste tijd enorm ingehouden.
Ze pikt een slikte van alles en beet met veel
moeite op haar tong. Nu er weer ruimte is om
uit te vliegen ligt de lat hoog. In Vlieg op! zingt
Dorine alleen nog maar wat ze denkt! Scherend over hoge bomen, langs schaduw kanten
en afgronden komt zij zich zelf en haar medemensen tegen. Eerlijk, ijdel, pijnlijk direct en
ziek goed op gitaar.
Wiersma studeerde gitaar aan het conservatorium en rolde daarna het cabaret in. Ze stond
in de finale van het LeidsCabaret Festival en schreef het wekelijkse
themalied voor het radioprogramma Andermans Veren. In 2009 won zij
de Annie M.G. Schmidt prijs voor het beste theaterlied Stoute Heleen.
Optredens op de Parade, Lowlands en bij DWDD volgden. Haar vierde
cabaretsolo D&A werd in de NRC geplaatst in de top 5 van beste cabaretvoorstellingen van het jaar. Ze is columnist voor het lifestyleblad ZIN
en de bedenker en maker van het notenkwartetspel en van het muziekinstrument de madimba (gemaakt van badkamertegels).
Dorine was meerdere malen te gast bij DWDD. Voor dit programma
schreef zij een aantal liederen in opdracht. Verder was o.a. te zien in
Dit was het nieuws, De slimste mens, Spuiten en slikken , Gehaktdag en
De tafel van Taal. Begin dit jaar lanceerde zij het alom geprezen lied
Het Binnenhof. Een troubadourslied in stijl over de heropbouw van het
Binnenhof èn het nieuwe politieke elan.
Herinnert u zich de Madimba nog? We zijn benieuwd naar haar nieuwe
programma.
Tekst&spel: Dorine Wiersma. Regie: Pieter Tiddens.
www.koperen-kees.com
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Muziektheater

Muziektheater
zaterdag

19

Channah van 't Riet & Cyrelle Failé
Songs for Leonard

november

Suzanne, So Long Marianne en dat meisje uit het Chelsea Hotel: alle drie
werden zij bezongen door ladies-man Leonard Cohen. In de muziektheatervoorstelling 'Songs for Leonard' wordt zijn werk bekeken door de ogen van
zijn vrouwen. Cohens versies kennen we, maar hoe kijken zijn vrouwen er
tegenaan?
Singer-songwriter Channah van ’t Riet en theatermaakster Cyrelle
Failé geven de vrouwen van Cohen een stem. Naast het bekende werk
van Leonard Cohen zijn voor Songs for Leonard muzikale tegenreacties geschreven. De voorstelling geeft niet alleen een boeiende kijk op
het oeuvre van Leonard Cohen; het is een verhaal over vrouwen en
mannen, over liefde, verlangen en zeggenschap.
Voor Cyrelle Failé is dit een thuiswedstrijd. We zijn dan ook benieuwd
wat dit lokale talent ons gaat laten zien.

vrijdag

25

Christiaan van Eijkelenburg
Drift

november

Christian van
Eijkelenburg
maakte ruim
zes jaar onderdeel uit van
cabaretduo De
Fransse
Eijkel. De pers
omschreef hun
voorstellingen
als ‘’fysiek,
eigentijds en
origineel’’. Na mooie successen te hebben geboekt, zoals het
veroveren van de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst
Festival, werd het voor Christian tijd om toe te geven aan zijn
eigen innerlijke driften. Daarom bestormt hij dit seizoen de
theaters met zijn eerste soloprogramma Drift.
Drift is een verfrissend, absurdistisch cabaretspektakel over het
(niet) toegeven aan menselijke driften. Ga op ongedwongen
wijze de confrontatie aan met je innerlijke ikje en verlaat de zaal
vervolgens in een staat van ongekende extase. Een muziektheater-avond waarin eigenzinnige verhalen worden gemixt met
elektronische beats, kleurrijke visuele droombeelden, filosofische
uitbarstingen en theatrale driftbuien. Drift is de theatertrip die
je móét beleven.
We hebben Christian eerder mogen ontvangen als onderdeel van
De Fransse Eijkel en zijn dan ook zeer benieuwd naar zijn eerste
soloprogramma.
www.christianvaneijkelenburg.nl

Muziek
zaterdag

26

De Corte & Consorten

Muziek en verhalen over mijn vader

november

Jules de Corte (1924 – 1996) was
musicus, tekstdichter en zanger. Zeg
maar: een ‘singer-songwriter’ van zijn
tijd. Bij het grote publiek werd hij
vooral bekend door liedjes als Ik zou
wel eens willen weten en De vogels. Hij
trad veertig jaar op voor radio en televisie, in theaters, in kroegen en gevangenissen.
Zoon Ernst de Corte had een moeizame relatie met zijn vader. ‘Inmiddels bewonder ik zijn werk maar ik heb het
mijn vader lang kwalijk genomen dat hij zijn gezin in de steek liet. Ons contact
was daarom een tijd minimaal.’ Net toen zijn vader en hij weer in gesprek
waren geraakt werd Jules de Corte ziek en overleed hij. Hartklachten waren de
Corte te veel geworden. Hij werd 71 jaar.
‘Intussen ben ik zijn muziek goed gaan beluisteren en ben ik het ook gaan
waarderen’, zegt Ernst de Corte. ‘Speurend door de drieduizend liedjes die Jules
schreef, zocht ik naar wat hij nog meer te vertellen had. Zo heb ik hem beter
leren kennen. Op veel dingen die ik nog aan hem wilde vragen vond ik het
antwoord in zijn teksten. Het is een voorrecht dat ik hem door zijn werk nog
een beetje tevoorschijn kan halen.’
Zonde om die liedjes te laten verstoffen, vindt Ernst. ‘Als je niet oppast raakt
Jules’ repertoire vergeten en verdwenen.’ Daarom treedt Ernst op in het land
om het werk van zijn vader opnieuw onder het publiek te brengen.
‘Ik selecteerde vooral nummers die ook in deze tijd passen. Met drieduizend
liedjes is er keuze genoeg.’ In zijn concertreeks zingt en speelt Ernst een mix
van vrolijk werk en verdiepend repertoire. Hij wordt begeleid door pianist Izak
Boom en bassist Pieter Althuis. Het drietal noemt zich De Corte & Consorten.
‘Die naam was nog een idee van mijn vader.’
We zijn benieuwd hoe dit mooie repertoire gaat klinken in de Theaterkerk.
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Comedy Cabaret
vrijdag

2

Grof Geschud
Broeden

december

Een gate op vliegveld Zaventem, waar een
man (De Lander) verwachtingsvol met een
bord en een roos zijn grote liefde, of in
ieder geval het beeld van zijn grote liefde
(De Myrthe), opwachtte na zes weken
van haar gescheiden te zijn en toen in een
oogopslag zag dat haar afwijzing definitief was. Het nog maar net autonoom
geworden hart van de vrouw brak bij het
zien van alle pijn van de man, en zo bleef
zij nog 732 dagen bij hem met scherven
in haar borst. Een realistisch relaas van
een relatie die op de klippen loopt. Een
geadopteerde hond waarvan ze allebei geen
afstand willen doen.
Na het in de pers bejubelde en voor de Neerlands Hoop genomineerde
debuut Lijmen, waarin Lander Severins en Myrthe van Velden hun
symbiotische liefde tot op het bot analyseerden, is er nu de tweede
avondvullende cabaretvoorstelling van Grof Geschud: Broeden.
De relatie hield geen stand, het duo wel. Althans voorlopig.
Wees getuige van een hilarische en ontroerende poging van deze
ex-geliefden om zichzelf te verlossen van de verpletterende angst om
verlaten te zijn.
Een poging die duizend beelden krijgt in verhalen, nummers en scènes.
Verbeelding als laatste reddingsboei.
Een reprisetournee langs ruim zestig theaters.
Onder de bekwame vleugels van Minou Bosua (de Bloeiende Maagden/
Minoux) en Janne Desmet (Studio Orka) en met coaching van Raf
Walschaerts (Kommil Foo) vliegt het piepjonge Grof Geschud ruimschoots uit. www.grofgeschud.eu
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Muziektheater

Muziektheater
zaterdag

3

Sara Leemans

Vanavond bij jou?

10

Izaline Calister & Thijs Borsten
Van de andere kant

december

december

Vanavond bij jou? is een muzikale
voorstelling over liefde, keuzes, stilstaan en op avontuur gaan. Met
liedjes en verhalen over grote vragen
en kleine vriendjes. Over jagen en
pindakaas, een vermoeden, een iglo
en een vader die zwaait. Over je
blijven verwonderen en de kunst van
het blozen Herkenbaar voor iedereen
die ooit weleens verliefd is geweest.
Sara Leemans is sopraan en singersongwriter. Ze combineert haar klassieke achtergrond met nieuwe vormen
van theater. Dit deed ze onder andere met een muziektheatervoorstelling op Oerol, als soliste in moderne opera’s en als theatermaker bij het
talentenprogramma van het Nederlands Kamerkoor.
Een theaterconcert met eigen werk en muziek van o.a. Roger Quilter,
Franz Léhar en Maná. Is er maar één ware? En waarom zijn illusies zo
belangrijk? We gaan er vast achterkomen tijdens onze avond met Sara.
www.gvproductions.nl

zaterdag

Van De Andere Kant is een muzikale
theatervoorstelling van Izaline Calister
en Thijs Borsten, waarin ze op humoristische wijze het Nederlandse en Antilliaanse publiek naar zichzelf laten kijken
door de ogen van de ander. Met Nederlandse en Antilliaanse liedjes wordt over
het leven verteld vanuit de verschillende perspectieven. Hoe kijken we
naar elkaar? Wat is cultureel bepaald en
wat is karakter? En hoe waar zijn onze
aannames eigenlijk?
Izaline en Thijs vertellen over de
verschillen en overeenkomsten tussen
hun (ei)landen, waarbij ze traditioneel
en nieuw eigen repertoire brengen.
Het idee voor deze voorstelling ontstond tijdens de succesvolle beeldende voorstelling Het eiland van mijn vader van de twee theatermakers, waarin de vader van Izaline aan Thijs zijn geliefde eiland liet zien.
Componist en pianist Thijs Borsten reisde met Izaline Calister naar
Curaçao. Het was een ontdekkingsreis in muziek en beeld. Het eiland
van mijn vader was een persoonlijk en muzikaal dubbelportret van een
vader in zijn thuisland met een dochter overzee. Zangeres en componist Izaline Calister heeft een groot publiek op Curaçao, Aruba en
Bonaire, en inmiddels ook een alsmaar groeiend publiek in Nederland.
Haar liedjes zijn vaak in Papiamentu geschreven. Ze is opgegroeid op
Curaçao, maar woont in Nederland, waarmee haar muzikale carrière de
taalbarrière doorbreekt.
Wij kijken uit naar deze zomerse voorstelling in de donkere decembermaand. www.thijsborsten.com www.izalinecalister.com

Rabobank
West-Friesland
steunt cultuur
Of u nu gaat naar cabaret, dans of muziek. Eén
ding is zeker, het leven wordt er een stuk
kleuriger van. Wij wensen u een plezierige
voorstelling!

Trotse sponsor van
Theaterkerk Wadway
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Cabaret
vrijdag

16

Boban Benjamin Braspenning
Boban Benjamin Braspenning

december

Boban Benjamin Braspenning is afgestudeerd Econoom en
Ethicus. Vanuit zijn
studentenkamer – waar
hij binnenkort uit
moet – heeft hij een
muzikaal cabaretprogramma over woningnood geschreven. En
omdat hij toch bezig
was, ook maar meteen
over economische ongelijkheid en financiële fratsen van vermogende
mensen. Opgegroeid aan de periferie van de kak, kan hij niet anders
dan zich daar dubbelzinnig toe verhouden.
Boban is winnaar van de publieks- en juryprijs van het Groninger
Studenten Cabaret Festival 2021.
Boban Benjamin Braspenning (6 oktober 1994, Utrecht) is geboren
met een artiestennaam – daarmee gedoemd geen rooie cent te
verdienen. Etymologisch is de naam Braspenning afkomstig van een
zeldzame munt uit de 15e eeuw. Je kon er een goede maaltijd van
kopen. Gelukkig heeft Boban zelden honger. Dat is maar goed ook,
want zijn achternaam is niet inwisselbaar. Benjamin betekent ook wel
‘het jongste kind’. Zijn moeder koos die naam, waarmee een duidelijk
signaal werd afgegeven aan Boban’s vader. Die op zijn beurt de naam
Boban koos, wat ook wel ‘zoon van God’ betekent, waarmee weer een
duidelijk signaal werd afgegeven aan Boban’s moeder… Zijn broer heet
Dagobert. Geen grap.
Een podium bieden aan jonge talenten, dat doen we al jaren bij de
Theaterkerk. We zijn benieuwd naar het eerste programma van Boban.
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Toneel/Matinee

Cabaret
zaterdag

17

Vincent Bijlo

Oudejaarsconference

december

Na de succesvolle Oudejaarsconferences Stikstof Zijt Gij,
Kuchschermtijd en Functie Elders
komt Vincent Bijlo in 2022 weer
met een eindejaarconference.
Over de titel van de show heeft
hij nog geen besluit genomen.
From Russia With Hate, Poetins
Vuurwerk, Dan Maar Liever Een
Pandemie… de loop van het jaar
zal het leren. Het enige dat zeker
is omtrent deze show is dat hij
gespeeld gaat worden. Hoewel, is
dat wel zo zeker? We gaan het zien! Misschien is dat wel een goede titel.
Bijlo komt met zangeres Mariska Reijmerink, een pianist, een drummer
en een saxofonist. Het zijn de muziek en de grappen die knallen. Bijlo
& Friends komen in vrede.
Helaas kon de voorstelling van Vincent in 2021 niet doorgaan in de
Theaterkerk. We hebben hem toen zeker gemist. Want voor de trouwe
bezoeker van de Theaterkerk is Vincent geen onbekende en een graag
geziene artiest.
www.vincentbijlo.com

zondag

18

Ksenia

Oscar en Oma Rozerood - Een ode aan het
leven
december
De jonge Oscar is
ernstig ziek en gaat op
zoek naar de essentie
van leven. Want wat is
Leven eigenlijk? Samen
met Oma Rozerood
beleeft hij waanzinnige
avonturen. Ze halen
het maximale uit iedere
dag. Oscar en Oma Rozerood is een magnifiek
en aangrijpend sprookje
over liefde en liefhebben. Naar de novelle van Eric-Emmanuel Schmitt.
Ksenia ontvluchtte op 17-jarige leeftijd de USSR om via omzwervingen
haar thuis te vinden in Nederland. Ze ontwikkelde zich tot veelzijdig
artiest met als specialisatie archetypetheater.

Kindervoorstelling 3+
zaterdag

7

Joes

Deze ridder zegt nee

januari

Ridder Finn doet altijd wat hem
gezegd wordt, maar op een dag zegt
hij ineens nee op alles! Hij weigert
zelfs naar binnen te vluchten als
er een grote rode draak aankomt.
Gelukkig blijkt de draak helemaal
niet zo gevaarlijk te zijn en is hij zelfs
een beetje eenzaam… net als Finn.
Deze ridder zegt nee is een grappige
interactieve voorstelling over een lief
riddertje, een grote draak, je alleen
voelen en een bijzondere vriendschap.
Geschikt voor iedereen die weleens nee zegt of nee zou willen zeggen!
Muziek en spel: Joes Boonen
Regie: Olaf van de Ven

Oscar en Oma Rozerood is Ksenia’s derde avondvullende solo-theaterprogramma. Ze maakte eerder Strannik, waarin ze als pelgrim op zoek ging
de ziel. Daarna maakte ze Zij zagen Oorlog waarin in de huid kroop van
zes mensen die in tijd van oorlog een beslissing moeten nemen en allen
goede bedoelingen hebben.

Gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Kate Hindley en Lucy
Rowland

Oscar en Oma Rozerood is een magisch sprookje waar wij 2022 mee af
gaan sluiten.

www.vanaf2.nl

We beginnen 2023 met deze grappige kindervoorstelling waar de grote
mensen vast ook van gaan genieten.
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Toneel
vrijdag

27

Nationaal Theaterweekend
Blinddate met een klassieker

januari

Muziek
zaterdag

28

Nationaal Theaterweekend
Blinddate met muziek

januari

vrijdag

3

Kim Schuddeboom
Ongeschreven

februari

Kim Schuddeboom gaat haar eerste
avondvullende stand-up show
maken. De inhoud is ongefilterd
en voor sommige mensen absoluut
niet herkenbaar, maar dat geeft
niet. Uit ervaring weet Kim dat je
prima kunt functioneren in een
omgeving waar je de mensen niet
begrijpt. En dat gunt ze iedereen;
waarom zou je proberen anderen te
begrijpen als je zelf werkelijk geen
idee hebt?

Het Nationaal Theaterweekend is er voor iedereen.
Jong, oud, vaste of nieuwe
bezoeker!Iedereen is tijdens het
Theaterweekend welkom om
tegen een mooie prijs te komen
genieten van alles wat het theater
te bieden heeft. De ingrediënten
van het weekend zijn eenvoudig:
iedere voorstelling kost €10, - en
daarnaast zijn er vele extra activiteiten gratis te bezoeken in de
theaters.
Daarmee is het Theaterweekend een unieke belevenis voor iedereen.
Ook Theaterkerk Wadway doet weer mee. U kunt natuurlijk wachten
tot bekend is welke voorstelling wij voor u hebben uitgekozen. Maar u
kunt ook alvast reserveren voor de ‘blind date’ en u laten verrassen.
Op vrijdagavond hebben we een blind date met niet één, maar zelfs
twee klassiekers voor u. Nieuw leven ingeblazen door een ervaren acteur
en verhalenverteller.

Zaterdagavond kunt u genieten van een ervaren muzikant die zich voor
deze voorstelling heeft laten inspireren door een internationaal multitalent.

Toegangsprijs beide avonden € 10,-

Toegangsprijs beide avonden € 10,-
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Kim (Alkmaar, 1985) heeft een
bliksemcarrière. Ze speelt pas een paar jaar maar vond razendsnel haar
plek bij het prestigieuze collectief Comedytrain. Dit voorjaar dubbelt
Kim met Ronald Goedemondt, speelt ze het voorprogramma van
Jeroen Leenders en debuteert ze op televisie in Avondshow Stand-ups
(NPO1/VPRO).
We zijn benieuwd wat deze stand-up duizendpoot voor ons in petto
heeft!
https://dekeetbv.nl/artiesten/kim-schuddeboom
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Muziektheater
vrijdag

10

Luca Warmer

Appelstroop met Tranen

februari

Appelstroop met tranen is niet zomaar in
een hokje te stoppen. Het is een rauwe,
persoonlijke stortvloed van muziek,
klanken, ritme en taal; het relaas van een
zoektocht in troebele tijden, soms minutieus voorbereid, soms vrijuit improviserend. Luca Warmer speelt geen rol op
het podium. Ze is het zelf, in hoogsteigen
persoon.
De voorstelling leent zich bij uitstek voor
een intieme setting en zal vooral binnenkomen bij mensen die het aandurven
hun kwetsbare zelf aan te raken. Van
toeschouwer naar deelgenoot. Kracht
en kwetsbaarheid als twee kanten van
dezelfde medaille. Luca componeerde zelf de muziek en schreef ook de
teksten van de liedjes. Haar stem en haar lichaam zijn de instrumenten,
waarmee ze een authentieke, warmbloedige stijl neerzet. De verbindende teksten tussen de liedjes zijn niet de bekende praatjes tussen de
plaatjes, maar veel meer een poëtische, verbale prelude op de muziek.
Voor deze muzikale theatervoorstelling laat Luca zich vergezellen door
Paulinho Paes (gitarist) en Paul van Nispen (percussionist). Het maakt
niet uit waar je Appelstroop met tranen ziet, de kans is groot dat je na
afloop hoopvoller en sterker naar huis gaat. In de wetenschap dat we
elkaar altijd vinden, juist als het zicht troebel is.
Luca Warmer: zang, tekst en muziek
Paulinho Paes: gitaar & arrangementen
Paul van Nispen: percussie
Regieadviezen: Marcel Visbeen

www.lucawarmer.nl
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Muziektheater

Cabaret
zaterdag

11

Martijn Crins
Mesthoop

vrijdag

17

Flip Noorman

Zingt Tom Waits in het Nederlands

februari

februari

In Mesthoop smijt Crins zich met plezier
in de drek van het leven. Hij speelt gitaar,
zingt, acteert en vertelt. Over opgroeien
in een Limburgs dorp en je verloren
voelen in de grote stad. Van feestterrein
Ripupulo, Alfons de Moppenman, het
bevrijden van een beer tot aan een ode
aan de anus. Alles komt voorbij.
Mesthoop is een bonte aaneenschakeling van sketches, liedjes en
verhalen. Geen braaf afgerond verhaal, maar een energieke, associatieve
zoektocht naar het antwoord op die ene vraag: hoe moet dat eigenlijk,
leven?
Over Martijn Crins:
‘Overdonderende ontregelaar’ (de Volkskrant).
‘Hij heeft bravoure, hij provoceert en daagt uit.’ (Trouw).
‘In zijn cabaretstijl klinken echo's van Wim Helsen, Theo Maassen en Hans
Teeuwen.’ (NRC).
Tekst en spel: Martijn Crins
Regie: Martijn Bouwman
www.martijncrins.nl

Flip Noorman: ‘Uitdaging geaccepteerd’.
In de afgelopen jaren bouwde Flip met zijn
band de Noormannen gestaag een reputatie
op als vreemde eend in de bijt: creatieve
arrangementen, scherpe, soms vervreemdende teksten, hele stukken onheilspellend
spoken word. Ja, als je ze dan toch ergens mee moest vergelijken: Tom
Waits.
Het was dan ook wachten tot Noorman na zijn succesvolle tournee met
het werk van Leonard Cohen zijn andere grote held terug naar Nederland zou brengen.
Flip Noorman zingt Tom Waits in het Nederlands wordt een avond
waar Noorman op zijn eigenzinnige manier de dronken pianoballades
en het dumporkest naar het theater brengt. Hij bewees al een begenadigd vertaler van het werk van Cohen te zijn; in dit programma doet hij
er nog een schepje bovenop en zal alles in het Nederlands te horen zijn.
Flip zingt Waits… Hijs dat vod!
www.gvproductions.nl

zaterdag

18

SYA

A Bright Starry Night

februari

‘Tom Waits heeft een stem die klinkt alsof hij
geweekt is in een vat bourbon, maandenlang
uitwaaide in een rokerij en dan naar buiten
is gebracht om met een wagen te overrijden’
(Daniel Durchholz).

Martijn Crins won de jury- en publieksprijs op het Cameretten Festival 2009,
maar ging als acteur en muzikant verder.
Zo trok hij de wereld in. Via theater,
film, muziek, voetbalkantines, de nodige
kroegen, natuurgebieden en gemoedstoestanden is hij terug als cabaretier.

Muziektheater

In A Bright Starry Night neemt SYA u met
hun spatzuivere, meerstemmige harmonieën mee in de ultieme kerstsfeer. De
drie zangeressen hebben een voorliefde
voor country en folk. Naast hun eigen
repertoire spelen en zingen ze de mooiste
kerstnummers, waaronder Winter Wonderland, That’s Christmas to Me en Silent Night.
Ook klinken pareltjes als Vincent (Starry,
starry night) van Don McLean, Landslide
van Fleetwood Mac en Helplessly Hoping
van Crosby, Stills & Nash.
De dames voorzien de nummers van
nieuwe arrangementen en begeleiden zichzelf op akoestische instrumenten, waaronder gitaar, piano, accordeon, dwarsfluit, basgitaar en mandoline.
SYA zingt zowel in het Nederlands als in het Engels.
A Bright Starry Night is een verrukkelijk concert dat je verwarmt tijdens
de lange, koude winternacht.
SYA:
Amanda Muller: zang, gitaar, dwarsfluit, mandoline, bas en percussie
Yvonne Leek: zang, piano, accordeon en percussie
Daphne van de Bor: zang, gitaar, bas, mondharmonica en percussie
Met zoveel muzikaal talent belooft het een mooie avond te worden in
de Theaterkerk.
www.syamusic.nl

Toegangsprijs vriend/cjp € 19,50 overigen € 21,50
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vrijdag

24

zaterdag

Nathalie Baartman

25

SNAK

Remy Evers

Gewoon Remy

februari

februari

Ja, ik heb gesnakt.
Op handen en
voeten door het gras.
‘Zoek je dan wat?’
vroeg de man. Ik
zei: ‘Ik reikhals deze
dag’. Naar iets om
aan te raken.
Pak me vast. De
wereld zoals-ie was.
Handzaam. Behapbaar. Hap snak. Niet om leeg te vreten. Om
te hakken. Kaal en plat. Maar om iets achter te laten. Blauwblote lucht. Dat de mensen lied kunnen ademen. Een schaaltje
dat rondgaat met hapjes grap. Een glas, een traan, een land
gevuld met lach en zacht.
Na deze ietwat cryptische omschrijving laten wij ons graag
verrassen door Nathalie.
www.nathaliebaartman.nl

Remy Evers (winnaar juryprijs Cameretten
2019) doet in zijn voorstelling Gewoon
Remy de ultieme poging om iets van het
leven te maken. Zijn ouders zeiden altijd
dat hij een bijzonder kind was: “Remy jij
bent een bijzonder kind, jij bent anders
dan alle andere kinderen.” En niet alleen
zij zeiden dat, maar ook andere ouders,
andere kinderen, leerkrachten en zorginstellingen. Remy barst van de energie
en staat te popelen om de wereld te
ontdekken, maar eerst moet hij nog even
Prins Carnaval worden om zijn overleden
vader te eren. Absurdistisch, beeldend en
een vleugje engagement. Een reis door het brein van een jongen die twijfelt of
hij volwassen wil worden.
Remy Evers (1992, Maastricht) studeerde in 2017 met de absurdistische
theatergroep Un, Dos, Stress (onder anderen Thijs van de Meeberg en Marco
Lopes) af aan de Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch. In seizoen
2016/17 tourde hij samen met Minou Bosua (Bloeiende Maagden) door het
land met haar voorstelling Minoux. In 2019 won Remy de juryprijs van het
prestigieuze cabaretfestival Cameretten.
Remy is niet alleen in het theater te zien en te horen. Hij was ook acteur in
bijvoorbeeld Komt een man bij de dokter, was gastschrijver bij De Orde van de
Dag van Het Zuidelijk Toneel en Het Nieuw Utrechts Toneel en leverde recent
nog een vaste bijdrage aan het radioprogramma De Avondklok op 100% NL.
We hebben Remy al gezien tijdens het finalistentournee van Cameretten en
zijn dan ook zeer benieuwd wat de avond gaat brengen.

www.remyevers.nl

28

Cabaret

Muziektheater

Cabaret

vrijdag

3

Kirsten van Teijn
(S)EXPERIMENT

maart

zaterdag

4

Elke Vierveijzer
Drift

maart

In (S)EXPERIMENT onderzoekt Kirsten
moderne liefde en seksuele taboes in de
21e eeuw. Vol optimisme en zelfspot neemt
ze je mee in haar leven met haar vriend én
haar vriendin. Want waarom zou je moeten
kiezen voor één liefde of één sekse? In een
tijd waarin er meer is tussen hetero en
homo en we uit onze hokjes barsten. Nou
ja, misschien omdat je nu twee keer zoveel
hebt om je aan te ergeren. Of omdat een
seksrooster net zo opwindend is als een
schoonmaakrooster.
(S)EXPERIMENT is een kleurrijke en muzikale cabaretvoorstelling over gender, seksualiteit en identiteit.
De pers over Kirsten van Teijn:
‘Kirsten heeft een monumentale zangstem en is ontwapenend, schaamteloos
en eerlijk’ (de Volkskrant).
‘Cabaretesk, intiem, ze heeft het allemaal in huis’ (NRC).
‘Kirsten heeft lef, is ongegeneerd en combineert dat met haar onweerstaanbaar komische talent’ (Trouw).
We hebben er even op moeten wachten, maar daardoor hebben we
extra veel zin gekregen in deze voorstelling.
www.kirstenvanteijn.nl

Muziektheater

Voor haar voorstelling Lucht
ontving Elke de Poelifinario
2020/2021, de prijs voor het
meest indrukwekkende kleinkunstprogramma van het seizoen.
De VSCD-cabaretjury schreef:
“Vierveijzer toont zich één van
de beste liedschrijvers van Nederland. Ze is meer dan de klassieke
kleinkunstenaar die met een stapel
liedjes langs de theaters trekt; ze
legt overdonderend veel beleving in wat ze zingt en zegt.”
Drift is een nietsontziende, muzikale reis langs de driften, angsten en
drijfveren van de mens. Onze diepste verlangens, de dingen in onszelf
waar we bang voor zijn. In Drift worden alle lagen afgepeld. Elke trekt
zonder reserves ten strijde op zoek naar alles wat we liever verborgen
houden en wordt daarbij ondersteund door diepe drums en vunzige
bassen.
Voor de vaste bezoeker van de Theaterkerk is Elke geen onbekende. We
zijn benieuwd wat Drift ons gaat brengen.
www.elkevierveijzer.nl
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RJ Stips
RJSOLO

maart

In 2020 was het voor Robert Jan Stips precies 50
jaar geleden dat hij met Supersister naar aanleiding van hun eerste hitsingle She Was Naked op
verrassende wijze acte de présence gaf op het
inmiddels historische Holland Pop Festival in
Kralingen en bij het grote publiek in 1970 al
een geheel eigen plek veroverde. Sindsdien heeft
hij die eigen plek alleen maar weten te verstevigen via vele succesvolle samenwerkingen met
bands als Golden Earring, Sweet d'Buster, Transister, Gruppo Sportivo, Freek de Jonge
en is hij natuurlijk nog immer actief met Nits. De belangstelling voor zijn persoon
kreeg begin 2019 met de documentaire de Tovenaar van de Nederpop van het Uur
van de Wolf een enorme boost, terwijl ook het daaruit voortvloeiende Supersister
Projekt 2019 een feestelijk succes werd. Begin 2021 verscheen een rijk geïllustreerde,
complete biografie van de progressieve nederpoplegende Supersister. Ook in de in
2022 uitgezonden docu De laatste snik komt Stips ruim aan het woord. In RJSOLO
speelt hij een avondvullend programma waarin hij, aan de vleugel of piano, met
een niet aflatend plezier en enthousiasme zijn inmiddels legendarische muziekverleden doorkruist. Stips speelt de hits, zingt en vertelt over wat hij die ruim 50 jaar
heeft gemaakt en meegemaakt en laat daarnaast ook recenter werk horen. Robert
Jan stelt elke avond zijn RJSOLO weer opnieuw samen, zo heeft het publiek óók de
mogelijkheid mee te doen in de keuze van de – inmiddels zo'n 400 – te spelen songs
door één of meerverzoeknummers in te dienen, waardoor elke avond RJSOLO ook
voor hem zelf weer verrassingen met zich mee kan brengen. Een avond met iemand
die het podium inmiddels als zijn thuis ervaart en ook nu nog - na 50 jaar - garant
staat voor een avondspannende, bijzondere en afwisselende (pop)muziek waarin de
tijd werkelijk voorbij vliegt. Stuur uw verzoeknummer naar:
verzoekjes@stips.net Eén simpele spelregel: Robert Jan moet het ooit 'n keer (mee)
gespeeld, (mee)geschreven of (mee)opgenomen hebben. Vergeet niet te vermelden
dat u in Theaterkerk Wadway komt kijken. www.impresariaatwillem.nl
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Toneel
zaterdag

18
maart

Debbie Petter
Niet te geloven

Een beklemmende en toch ook luchtige monoloog van Debby Petter over een
vrouw die opgroeit in een diepgelovige en
bange gemeenschap. Een sekte waar God
alles wat leuk is verboden heeft. Vanaf haar
zestiende wist ze dat ze weg wilde uit dit
ronduit beklemmende milieu, maar dat lukt
haar pas jaren later als ze zelf moeder is.
Ze vlucht en neemt alleen haar zoon mee.
Daarna breekt iedereen met haar. En dan
begint het pas. Hoe vrij is dat leven waar ze
zo naar verlangde? Dat leven zonder regels en enig houvast. Hoe
begin je na je dertigste geheel opnieuw? Wie worden je vrienden?
Wie was je? Wie ben je? Wie wil je worden? Hoe leef je een leven
dat altijd streng verboden was? Er volgt een zoektocht in een
donker woud vol vraagtekens en erg weinig antwoorden.
Alles komt in deze voorstelling langs. Van Ruinerwold tot
de Jehova’s. Maar ook de wereld zonder enig geloof komt ter
sprake. Hoe vrij ben je daar eigenlijk? Zit niet iedereen een
beetje ingesnoerd? Is ieder gezin niet ook een kleine sekte? Wat
zijn de regels op je werk? Snakken we indirect niet allemaal naar
discipline en beperkingen? Hoe vrolijk mag je over dit soort
zaken praten?
Debby vertelt het verhaal vol humor over geloof, wanhoop en
liefde. En of je er wijzer uitkomt? Nee. In tegendeel. Maar een
ding weet ze zeker: Zelfs God kan er om lachen. En huilen.
Tekst: Debby Petter (met tekstbijdragen van Youp van ’t Hek)
Regie: Maarten Mourik
Een voorstelling met het thema geloof in de Theaterkerk, dat
wordt vast interessant! www.debbypetter.nl

Muziektheater
vrijdag

24

Elfie Tromp

Op de barricade van het hart

maart

Elfie Tromp (1985) is schrijver,
performer en presentator. Dit jaar
is zij ‘maker in huis’ bij theater
Walhalla en onderzoekt zij het
protestlied anno 2022 in de werksessies en podcast Op de Barricade van het Hart. Dit is tevens de
titel van haar nieuwe voorstelling
waarmee zij door het land tourt.
Want wat is eigenlijk een goed
protestlied en welk beeld hoort
daar bij? Elfie neemt het publiek
mee in de techniek van het liedschrijven, kijkend naar de betekenis in de geschiedenis, langs
inspiratie en persoonlijke visie.
Eerder stond Elfie in de theaters met haar voorstellingen
Monster Love Town en Niet vandaag Satan. Haar voorstellingen
bestonden uit eigenzinnige monologen die uit een eigen fascinatie ontstonden en altijd reflecteerden op de hedendaagse tijd.
We zijn benieuwd wat haar nieuwe voorstelling ons gaat
brengen.
www.elfietromp.nl

Muziektheater
zaterdag

25

Ludique!

LevensLONG

maart

Ludique! Bestaat uit twee jonge, bevlogen theatermakers, Gerald Drent en Martijn Mulders, die op geheel
eigen wijze en manier hetgeen doen waar ze het best
in zijn: Via de bühne communiceren met het publiek,
in de breedste zin van het woord. Hun androgyne
verschijning is eigen en hun natuurlijke manier.
Kwaliteit en professionaliteit staat voor hen bovenaan.
Zo wonnen zij o.a. recentelijk nog de Gouden ArtiShock 2020, de publieksprijs van het Isala Theater
in Capelle a/d IJssel voor hun muziekvoorstelling
APROPOS en de publieksprijs van het Delft Fringe
Festival met hun voorstelling ZARAH, Zonde van de
Liefde.
In deze nieuwe muziektheatervoorstelling, LevensLONG, laten zij een pure en
persoonlijke kant van zichzelf zien. Dit internationale duo gaat hiervoor een
bijzondere samenwerking aan met producent Kristof Rutsaert, de weduwnaar
van Robert Long. Exclusief wordt 15 jaar na het overlijden van deze bijzondere
en inspirerende artiest voor hen de schatkamer met het volledige oeuvre van
Long opengesteld. Tijdens LevensLONG vertelt Ludique! levensecht persoonlijke
anekdotes en verbindt zo hun eigen verhaal op unieke wijze met de muziek en
tijdloze teksten van Long. Met hun eigentijdse manier van theater maken geven
zij deze internationale voorstelling invulling, en bovenal zullen voor het eerst
ook de Duitstalige nummers van Long in de Nederlandse theaters te horen zijn.
Ludique! weet tijdens hun muziekvoorstellingen op kenmerkende wijze verschillende talen in elkaar te laten overvloeien en ook ditmaal zal zowel muzikaal als
tekstueel de taal van de liefde overwinnen in al zijn facetten.
Een intieme voorstelling waarbij de kracht van de muziek en de liefde in alle
talen weerklinken. Puur en Persoonlijk. Exclusief een korte periode in Nederland
te zien, voordat deze voorstelling zal gaan toeren langs de buitenlandse theaters.
Grijp uw kans en kom kijken in Theaterkerk Wadway! www.musicdept.nl
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Cabaret
vrijdag

31
maart

zaterdag

1

Amsterdams Kleinkunst Festival
Halve Finalisten Toernee

april

Muziek/Matinee
zondag

2

The Bluebettes
Toen was geluk…

april

Na drie spannende voorrondes presenteert het Amsterdams Kleinkunst Festival de zes halvefinalisten van de AKF Sonneveldprijs 2023.
De cabaret- en kleinkunsttalenten bereiden zich voor op de finales in de Kleine Komedie.
In deze tournee polijsten en perfectioneren zij hun theaterprogramma. Ze werken met
een spraakmakende regisseur uit de theaterwereld, volgen het Keep an Eye Masterclasses
programma en toeren door het land om zich voor een breed publiek te presenteren. Ontdek
de nieuwe talenten in de AKF Halvefinalistentournee van het Amsterdams Kleinkunst
Festival.
Over het Amsterdams Kleinkunst Festival:
• Het Amsterdams Kleinkunst Festival: Groot in kleinkunst!
• Het Amsterdams Kleinkunst Festival biedt kleinkunst- en cabarettalenten een intensief
ontwikkelingstraject binnen de Nederlandse theaterwereld.
• Het AKF richt zich op de kleinkunst in de breedste zin van het woord. Er is ruimte voor
cabaret, muziektheater, poëzie, spoken word en het Nederlandstalige theaterlied.
• Dat het festival een succesvolle kweekvijver is bewijzen de volgende namen. Onder meer
Claudia de Breij, Van der Laan & Woe, Lonneke Dort, Yentl en de Boer, Stefano Keizers,
Daniëlle Schel, Glodi Lugungu en Rosa da Silva waren finalist tijdens eerdere edities.
Kom naar de Theaterkerk om te kijken naar de cabarettalenten van de toekomst!
www.akf.nl

Nee, het is zeker geen verlate 1 aprilgrap,
u kunt weer genieten van The Bluebettes
in de Theaterkerk! Het is altijd groot feest
met de goedlachse en swingende The
Bluebettes. De vijf vrouwen met het hart
op de swinging sixties-plek bezorgden het
publiek de afgelopen jaren steevast een
heerlijk avondje. Nu gaan ze met Toen
was geluk… nog verder terug in de tijd
tijdens hun trip down memory lane. Hun
nieuwe nostalgische liedjesprogramma
zit barstensvol mooie liedjes van de jaren
veertig tot en met zestig. Nederlandstalig repertoire van Toen Was Geluk Heel
Gewoon tot het mooiste van het duo Annie M.G. Schmidt en Harry
Bannink, naast vrolijke Engelstalige rock-n’-roll van The Everly Brothers
tot The Beatles. Dat alles gecombineerd met een flinke portie humor,
enthousiasme, interactie en gezelligheid. Laat die herinneringen maar
komen!
Zang: Arlette Swartjes | gitaar en zang: Geraldine Swartjes | toetsen en
zang: Esther Groenenberg | basgitaar en zang: Chantal de Haan | drums
en zang: Anna Hoekstra.
www.thebluebettes.com
www.koperen-kees.com

Toegangsprijs vriend/cjp € 19,50 overigen € 21,50
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Cabaret
vrijdag

7

Janneke de Bijl
Dit is het nou

april

Net als iedereen heeft
Janneke misschien niet lang
meer te leven. Ze wil geen
kind, geen broodfonds en
geen huis dat haar persoonlijkheid weerspiegelt (liever
niet zelfs). Maar wat dan wel?
Hoe stel je doelen als je een
weekendje Veluwe precies
even leuk vindt als een
maand Curaçao?
In Dit is het nou observeert Janneke er weer op los. Ze hoeft maar om
zich heen of in de spiegel te kijken, en de absurditeit van de worstelende mens dient zich alweer aan. Janneke beschrijft wat ze ziet, legt
de onlogica daarvan bloot en fileert wat gefileerd dient te worden. En
dat allemaal in Janneke-stijl: zwartgallig, herkenbaar en doorspekt met
onderkoelde humor.
Over Janneke de Bijl:
Janneke won in 2017 de jury- en publieksprijs van Cameretten en werd
door de Volkskrant uitgeroepen tot een van de comedytalenten van
2019. Ze heeft een blog (Hoge verwachtingen), een podcast (Sketches
en gelul, met Jasper Dijkema), is steeds vaker te horen als een van de
druktemakers in De Nieuws BV op Radio 1 en schreef onlangs het boek
Pogingen tot zomer. Ook is Janneke lid van Comedytrain.
Voor de vaste bezoeker van de Theaterkerk is Janneke geen onbekend
gezicht. Dit is het nou wordt vast weer genieten.
www.jannekedebijl.nl
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Cabaret
zaterdag

8

Leids Cabaret Festival
Finalistentour

april

vrijdag

14

Ocobar

W o n d e r f u l T o n i g h t

april

Voor jong cabarettalent is het
Leids Cabaret Festival een mooie
manier om de podia op geslingerd te worden. Zo krijgen ze de
kans om zich te ontwikkelen met
/ voor het publiek. Want je kunt
thuis voor de spiegel wel eindeloos oefenen, maar je wilt toch
weten wat je waard bent.
Na het festival in de Leidse
Schouwburg trekken de finalisten het land in met de Finalistentour, waarin zij de finaleavond integraal over doen. Zonder de finalestress. Moet jij eens opletten!
Enkele oud-finalisten zijn: Najib Amhali, Lebbis & Jansen, Paulien
Cornelisse, Wim Helsen, Micha Wertheim, Tim Fransen, Katinka
Polderman. En van de jongere generatie: Lisa Ostermann, Jasper van
der Veen, Kasper van der Laan, Martijn Kardol.
www.leidscabaretfestival.nl

Muziektheater

De muziek van Eric Clapton zit
diep in het DNA van de heren van
Ocobar. Clapton speelt in 1963
bij The Yardbirds, het jaar waarin
Cok van Vuuren, de virtuoze gitarist van Ocobar, wordt geboren.
Clapton is zijn muzikale held en
grote voorbeeld. In 1978 draait
Rob Wijtman, de weergaloze
drummer van Ocobar, non-stop
het singletje Wonderful Tonight.
Zijn broer Bart Wijtman krijgt zijn
eerste basles in 1985: Forever Man
van Clapton staat op zijn lessenaar.
In het programma Wonderful Tonight brengt Ocobar een ode aan Eric
Clapton. In de onmiskenbare Ocobar-sfeer zit je in een mum van tijd
niet meer in een theater, maar ben je op visite in de huiskamer bij de
heren thuis. Er wordt gelachen en gespeeld.
Van Cream naar de MTV Unplugged-sessie. Claptons mooiste songs
zoals Tears in Heaven, Layla, Crossroads en Lay Down Sally met de sound
van Ocobar!
Bas en zang: Bart Wijtman
Gitaar en zang: Cok van Vuuren
Drums en zang: Rob Wijtman
Met Wonderful Tonight krijgen we vast een ‘geweldige vanavond’ in de
Theaterkerk!

www.ocobar.nl

Toegangsprijs vriend/cjp € 19,50 overigen € 21,50

Muziek/Literair programma
zaterdag

15

Thomas Verbogt & Beatrice vd Poel
Montere Weemoed II

april

Na het succes van deel 1
besluiten auteur Thomas
Verbogt en zangeres
Beatrice van der Poel
hun samenwerking voort
te zetten en een vervolg
te maken op Montere
Weemoed deel I.
Nieuwe verhalen en
nieuwe muziek, als altijd,
over tintelend verlangen,

hunkerende heimwee en alledaagse waanzin.
Een must voor liefhebbers van literatuur, het Nederlandstalige lied en
poëzie. Verhalen met een zachte glans van melancholie. Over donker en
bitter gemoed, de lichtpuntjes in het bestaan en dat alles gebracht met
een grote glimlach.
Van Thomas Verbogt verscheen onlangs de roman Als Je De Stilte Ziet
waarover de pers schreef:
“Hartstochtelijk, diep doorvoeld verzet tegen onverschilligheid. Een overtuigend, schitterend bewijs dat alles, alles ertoe doet” (Het Parool).
“Verbogt verveelt nooit. [...] pure poëzie” (De Telegraaf ).
“Verbogt lezen is prettig verzinken in een vertrouwd soort herinneringen”
(de Volkskrant).
Beatrice van der Poel is singer-songwriter met een eigen stijl en heeft
prettige, warme stem waarvan Frits Spits zegt dat hij “klinkt als rode
wijn”. Als stem-actrice spreekt ze luisterboeken in van o.a. Astrid
Holleeder – Judas. Haar nieuwe album Na de Stilte verscheen in het
voorjaar van 2022.
Wij zijn weer zeer benieuwd naar deze mooie samenwerking.
www.montereweemoed.nl
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Muziek
vrijdag

21

Quatro Ventos
Clube de Fado

april

De Portugese zanger
en gitarist Emanuel
Pessanha is al 25
jaar de inspirerende
voorman van het ijzersterke fadokwartet
Quatro Ventos. Om te
laten zien dat de fado
veel meer is dan alleen
een Portugees muziekgenre, brengt de groep
in Clube de Fado een
verrassende selectie Portugese versies van liedjes uit alle windstreken.
Uit alle quatro ventos van de wereld dus: via populaire Portugese
muziek, over de deinende golven van de swing naar de melancholie van
het Franse chanson en de passie van de Italiaanse liederen. Om naveel
omzwervingen weer het anker uit te gooien in de veilige haven van de
Portugese blues, de fado.
De Volkskrant over Quatro Ventos:
“Meeslepende muziek met warmte gespeeld. (…) Emanuel Pessanha heeft
een prachtige, donkerbruine stem en treft de juiste toon tussen ontspanning
en passie. Volks en poëtisch, zoals het hoort bij fado. (…) Een geweldige
band!”.
Gitaar en zang: Emanuel Pessanha | gitaar: Pieter Klaassen | piano: Kristian Martinsson | contrabas: Lucien Matheeuwsen.
De fado klanken van Quatro Ventos vallen altijd in de smaak bij onze
bezoekers.
www.koperen-kees.com www.quatroventosmusic.com
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Cabaret/Matinee
zondag

23

Cameretten

Finalistentournee

april

De finalisten van Cameretten 2022 trekken langs
theaters, poppodia en
cultuurcentra om hun
(prijswinnende)voorstelling aan jou te tonen.
Ongemakkelijke sketches,
herkenbare typetjes en
hilarische grappen: tijdens
de finalistentour komt
van alles voorbij. Alsof je
op een toverbal sabbelt. Tijdens deze avonden maken de cabaretiers
hun debuut op het podium. En jij kunt voortaan zeggen: ‘Ik heb die
komieken gezien voordat ze stadions uitverkochten.’
Deze cabaretiers wonnen eerder Cameretten en hebben het pad geplaveid voor de volgende generatie aanstormende talenten:
Brigitte Kaandorp, NUHR (Niet Uit Het Raam), Plien en Bianca, Theo
Maassen, Teeuwen en Smeenk, Eric van Sauers, Marc-Marie Huijbregts,
Klaasen & Sandifort, Ronald Goedemondt, Daniel Arends, René van
Meurs, Patrick Laureij, Janneke de Bijlen en vele anderen.
www.cameretten.nl

Comedy Cabaret/Try-out
zaterdag

29

Chris Verlaan
De Kringloper

april

woensdag

3

Epos Ensemble

De wraak van Lorre

mei

Chris Verlaan is klaar voor de
volgende stap na een tournee
van twee jaar met zijn debuutprogramma Man in de Maak.
En hopelijk krijgt hij nu wel die
langverwachte doorbraak die
niet verstoord wordt door een
pandemie. De winst van de jury
en publieksprijs bij Cameretten
2018 lieten al zien dat Chris grote
mogelijkheden heeft.
In dit tweede programma stapt
Chris letterlijk uit de coulissen. Zijn fascinatie voor kringloopwinkels is de inspiratie voor zijn nieuwe verhaal. Na wat wikken
en wegen begon Chris zijn eigen kringloopwinkeltje. Een veilige
plek om thuis te komen als je verdwaald bent, met altijd wel een
plekje in de kast voor wat moois met een barst of een krasje.
Op zijn droogkomische en cynische manier beschrijft en bezingt
Chris op zijn geheel eigen manier zijn wonderlijke wereld. Een
wereld die velen van u zal verrassen.
We hebben in Wadway al genoten van zijn debuutprogramma
Man in de Maak en zijn dus zeer benieuwd naar het nieuwe
programma van Chris.
www.chrisverlaan.nl

Kindertheater 6+

Een huisdier hebben is leuk,
maar een prachtig opera-zingende
papegaai als huisdier hebben is
helemaal fantastisch! Jop is dan
ook helemaal in de wolken als
Lorre bij hem komt wonen en hij
kan al gauw niet meer zonder het
lieve beestje. Maar helaas is Jop
niet de enige die wat in Lorre ziet:
ook meneer Panini wil hem graag
hebben om héél veel geld aan hem te verdienen in de grote operazalen wereldwijd. De geniepige Panini haalt de raarste streken uit om Lorre van Jop af te
pakken, en dát laten Jop en zijn vrienden niet zo maar op zich zitten...
In deze voorstelling duizelt het je van alle papegaaien, operamuziek en wervelende klanken van de blaasinstrumenten. Een spannend, knotsgek verhaal wat
door verteller Benjamin Murck helemaal tot leven gewekt wordt. Tosca Menten
schreef het boek waar dit verhaal op gebaseerd is, en het ensemble maakte er
een eigenzinnige versie van vol theatrale en interactieve elementen. Ook de
kinderen zelf zullen aan het zingen gezet worden!
Het Epos Ensemble maakt kinder- en gezinsvoorstellingen waarin verhalen en
klassieke muziek tot één geheel worden verweven. Op een speelse manier prikkelen ze de fantasie en empathie van kinderen, betrekken ze het publiek actief
in het verhaal en zorgen ze voor een bijzondere kennismaking met de kleurrijkheid van (moderne) klassieke muziek en blaasinstrumenten.
Het Epos Ensemble bestaat uit:
Annemieke Hereijgers – fluit, Katinka van Driezum – hobo,
Marinthe Jansen – klarinet, Anja Brons – fagot, Lindy Karreman – hoorn
Voor de voorstelling De Wraak van Lorre wordt samengewerkt met verteller
Benjamin Murck.

www.eposensemble.nl
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Poorter van Wadway
Een Poorter is in de historie een burger van een stad die het burgerrecht bezit. Dit burgerrecht kent voorschriften en privileges. In een
andere betekenis is het een steun en toeverlaat. Sponsors, door ons
heel toepasselijk Poorters genoemd, van Theaterkerk Wadway zijn
van essentieel belang om de kerk in stand te houden en stichting
Wadway in de doelstellingen en activiteiten te steunen. U kunt in
vier categorieën Poorter worden: Brons, Zilver, Goud en Platina.
Hoe hoger de categorie, des te meer staat er voor u tegenover. U kunt
denken aan naamsvermelding in de Foyer, gratis kaarten voor de
voorstellingen met gratis consumpties tot aan gratis gebruik van de
Theaterkerk met de nieuwe foyer.
Wanneer u Poorter wordt bent u voor een periode van vijf jaar als
enthousiast cultuurliefhebber verbonden aan Theaterkerk Wadway.
Een goed gevoel voor u en voor ons een mooi gebaar!
Laat u vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden.

Poorters die Theaterkerk Wadway ondersteunen

Colofon
Redactie:
Ontwerp:
Druk:

Bestuur
Josephine Hertog, Koos Blauw.
Hans Heijst
Sprint Print - Zwaag

Fotografie & Illustraties

agrarisch loonbedrijf en dienstverlening

HOEBESTAATHET
06-53893744

agrarisch loonbedrijf en dienstverlening

Aisha Zeijpveld, Anne van Zantwijk, Anneloes van den Adel, Anya, Astrid
van Loo, Bas de Brouwer, Bas Losekoot, Bob Bronshoff, Boy Hazes,
Casper Koster, Cok van Vuuren, Dutchfoto, Elke Vierveijzer, F. Moll, Florence
Jamart, Frank Ruiter, Geerke Vermeulen, J. Kraayvanger, Jaap Reedijk,
Julia Bo Heijnen, JW Bullee, Kim Roufs, Kipgrafiek, Lenny Oosterwijk, Lieke
Bielderman, Linda Stulic, Manon van der Zwaal, Marc Deurloo, Merlijn
Doomernik, Noortje Palmers, Rein van der Zee, Richard Beukelaar, Rik
Engelgeer, Ruud Verhees, Studio Boot, Takeadetour, Theater Dept, Thierry
Schut, Thijs Maas, Vincent van den Hoogen, Willem Wouterse.

Organisatie

Sponsers van Theaterkerk Wadway

Naast de Stichting Wadway die haar doelstelling waarmaakt door het
bieden van professioneel theater, kennen we de Stichting Wadway
Restauratiefonds, die zich bezig houdt met het onderhoud en de
instandhouding van de Theaterkerk als Rijksmonument. Om alle taken zo
goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt er gewerkt met een bestuur, een
aantal werkgroepen en adviseurs. De organisatie werkt uitsluitend met
vrijwilligers.

Josephine Hertog: voorzitter, Jan Makkinga: secretaris,
Bianca Floris: penningmeester, Hans Stam: lid, Koos Blauw, lid.
Programmering

Koos Blauw, Josephine Hertog, Pauline Vlaar en Joki Harms.
Onderhoud

René Stam, Aggie Beemster, Michel Loos.
Techniek

Richard de Boer, Gerard Engel, Willem de Jong, Nico Kamp, Klaas Korver
(technisch onderhoud), Richard Loos, Melchert Tjeertes.
Horeca

Emmy Beerepoot, Rian Broers , Truus Broers, Margot Groot,
Anja Jongejan, Corina Koelemeijer, Miranda Schipper, Petra Schuit,
Wilma Smal, Nellie Wenker.
PR / Relatiebeheer

Hans Stam, Aggie Beemster.
Publiciteit

Frans Bimmerman, Hans Heijst, Gerard Venverloo, Josephine Hertog,
Aggie Beemster.
Verhuur

Gerard Pepping, Willem de Jong.
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Postadres: secretariaat J. Makkinga, Kloet 8, 1713 VE Obdam (niet voor reserveringen)

www.theaterkerkwadway.nl
www.facebook.com/TheaterkerkWadway
instagram: @theaterkerkwadway
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