Theater ‘t Onderdak
Programma / Seizoen

2019/2020
Film - Toneel - Cabaret - Jeugd - Muziek

Gebruikte symbolen
Een korte omschrijving van de gebruikte symbolen
in het programmaboekje van Theater ‘t Onderdak.

Muziektheater
Cabaret
Toneel

J

Jeugd
Open bar
De zaal is deze avond ingericht met zowel zitplaatsen als statafels. U heeft bij deze
voorstelling dus geen gegarandeerde zitplaats. Tevens is tijdens de voorstelling de
bar in de foyer geopend, zodat u tussendoor een drankje kunt halen.

Totale open bar
De zaal is deze avond ingericht met alleen statafels. Er zijn bij deze voorstellingen
dus geen zitplaatsen. Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer geopend, zodat u
tussendoor een drankje kunt halen.
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Voorwoord
Beste theater- en filmliefhebbers,
Met bijzonder veel genoegen presenteren we u het theater en
filmprogramma voor het nieuwe seizoen.
In een nieuw jasje, want we brengen het programmaboekje zoals u ziet
gezamenlijk uit met theater het Trefpunt in Warmond. Voor u wel zo
gemakkelijk en wij kunnen door die samenwerking de oplage verder
verhogen en daarmee nog meer theaterliefhebbers bereiken.
Het wordt een bijzonder seizoen! Het is gelukt de Nederlandse
topband Van Dik Hout (“Stil in mij”) te contracteren. Uniek om deze
band in ons eigen theater te hebben! Maar er is nog veel meer. Inspelend op de huidige populariteit van
tribute bands openen we het seizoen met de Fleetwood Mac Tribute van the Cosmic Carnival.
Later in het seizoen ook tributes aan Johnny Cash en CCR. We zijn erg blij dat Rapalje het theater dit
seizoen weer aandoet. Ook onze eigen roots verloochenen we niet: Leonie Meijer met haar nieuwe show,
Pam MacBeth met haar onweerstaanbare country en - volstrekt uniek - een voorstelling van Gé Reinders
en Adest Brass. Terug van weggeweest: klassiek op zondagmiddag met Feia Hulsbergen.
En weer volop cabaret met onder meer Katinka Polderman, de Paul van Vliet academie, de Meiden
van LOS en – altijd een topper – Vuile Huichelaar. Er zijn uiteraard jeugdvoorstellingen en ook twee
bijzondere toneelvoorstellingen: Heel Holland Lacht met Arijan van Bavel en Gare de Lyon met
Bartho Braat.
En dan nog het filmprogramma met 18 voorstellingen in de gezelligste bioscoop van Nederland.
Uitsluitend kwaliteitsfilms met komend seizoen iets meer feelgood-karakter. De prijs is ondanks de
BTW-verhoging onveranderd € 5,00 per voorstelling. De passe-partout voor alle filmvoorstellingen
blijft, evenals de onwaarschijnlijk lage prijs van slechts € 45,00 voor 18 filmvoorstellingen!
Zoals u van ons gewend bent houden we de prijs van de theatervoorstellingen bescheiden, met
daarbovenop nog het voordeel van vroeg boeken. U krijgt, ongeacht het aantal kaarten dat u vooraf
bestelt, altijd korting op de ticketprijs. De kaarten worden toebedeeld op volgorde van binnenkomst.
Alle reden dus om er vroeg bij te zijn.
We heten u in het nieuwe seizoen weer hartelijk welkom in theater ’t Onderdak. Het theater dat
zonder betaalde krachten, zonder overheidssubsidie, volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers
zich al 19 jaar met succes staande houdt. En, het gratis kopje koffie of thee vóór aanvang van de
theatervoorstellingen blijft.
Tot ziens in ons theater!

Albert Olthof
Voorzitter Theater ‘t Onderdak
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28 september

29 september

zaterdag

zondag

02 november

zaterdag

zondag

Datum 2020

Artiest(en)

Titel

Hollands uit het hart

Lusten en Lasten

zondag

Ruby van Urk

13 december

15 december

vrijdag

Meiden van Los

Girl

On vous adore à Nohant

donderdag 12 december

Jaap Dijkhuis, Feia Hulsbergen e.a.

CCR, 50 jaar na Woodstock

30 november

08 december

zaterdag

The Fortunate Sons NL

Paasbest

29 november

vrijdag

Max van den Burg

Call Me By Your Name

donderdag 28 november

Sinterklaas Instrumentenfeest

Drie talenten van de Paul van Vliet Academie

17 november

zondag

Theater Van Santen

16 november

zaterdag

Paul van Vliet academie

BlackkKlansman

donderdag 14 november

Katinka Polderman

Polderman draagt een steentje bij (Reprise)

Perfect Solitude

Leonie Meijer

01 november

vrijdag

Film

Bohemian Rhapsody

donderdag 31 oktober

Familievoorstelling

Illusion 4 kids (kinderen t/m 12 jaar)

Winfried

27 oktober

zondag

Genre

Muziektheater

Muzikaal Cabaret

Film

Muziektheater (Sassematinee)

Muziektheater

Cabaret

Film

Jeugd

Cabaret

Film

Cabaret

Muziektheater

Familievoorstelling

Illusion 4 kids (volwassenen)

Film

The Wife

Winfried

27 oktober

zondag

Muzikaal Cabaret

Cabaret

Film

Jeugd

Cabaret

Muziektheater

Film

Muziektheater

Film

Genre

donderdag 17 oktober

Basta! de allerlaatste show

05 oktober

zaterdag

Enge Buren

Tis Hier Geen Hotel, (over)leven met pubers

Ellen Dikker , Dianne Liesker en Hanneke Drenth

04 oktober

vrijdag

Benjamin de Beer
The Post

donderdag 03 oktober

Kristal Theater

Niemand dan wij

Johnny Cash at San Quentin

Frank Jochemsen & Hans van der Woude

Todos lo saben (Everybody knows)

27 september

vrijdag

Def Americans

donderdag 19 september

The Cosmic Carnival
Fleetwood Mac, The incredible story

07 september

zaterdag

Titel
Mamma Mia

Artiest(en)

donderdag 05 september

Datum 2019

Aanvang

15.00

20.15

20.15

15.00

20.15

20.15

20.15

13.00

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

15.00

15.00

20.15

20.15

20.15

20.15

15.00

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

Aanvang

Prijs

€ 15,00

€ 17,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 7,50

€ 15,00

€ 5,00

€ 18,00

€ 19,00

€ 5,00

€ 8,00

€ 12,00

€ 5,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 5,00

€ 8,00

€ 15,00

€ 24,00

€ 5,00

€ 20,00

€ 5,00

Prijs

Programma overzicht
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Ollie Trollie en Mannetje Lampekap

Oetblaoze met Adest Brass

16 mei

17 mei

zondag

Vuile Huichelaar

Jette van der Meij & Bartho Braat

Morgen Begint Nu!

Gare de Lyon

Film zie website

zaterdag

Film zie website

donderdag 14 mei

25 jaar Jubileum Concert

donderdag 07 mei

Van Dik Hout

Man in de Maak

Film zie website

vrijdag

Chris Verlaan

donderdag 09 april

03 april

zaterdag

Hits from Heaven

27 maart

28 maart

vrijdag

Film zie website

donderdag 26 maart

Eddy Zoëy

Aladdin

15 maart

Koekla poppentheater

Gé Reinders

Lieve Schatten (10 jarig bestaan)

Film zie website

zaterdag

Handsome Poets

Lueke Binge

zondag

07 maart

vrijdag

Angela Groothuizen

donderdag 12 maart

06 maart

zaterdag

Still into Folk

14 februari

15 februari

vrijdag

Rapalje

De vliegende koﬀer

Voortschrijdend Inzicht

Hoe goed wil je het hebben?

On Tour 2020

Trigger

Film zie website

09 februari

zondag

Marc de Hond

Andermans Veren Live! 10 jaar

Raíces Cubanas

Rayen Panday

donderdag 13 februari

07 februari

08 februari

zaterdag

01 februari

zaterdag

vrijdag

31 januari

vrijdag

Heel Holland Lacht, een smakelijk komedie

25 januari

zaterdag

Theater van de klucht

Crossroads

24 januari

vrijdag

Pam Macbeth

Film zie website

donderdag 23 januari

De jaren van verstand

The Impossible Concert

11 januari

zaterdag

Thomas Smith

10 januari

vrijdag

Stenzel & Kivits

Film zie website

donderdag 09 januari

Muzikaal Cabaret

Toneel

Film

Film

Film

Muziektheater

Cabaret

Muziektheater

Film

Jeugd

Film

Muziektheater

Muziektheater

Muziektheater

Muziektheater

Film

Jeugd

Cabaret

Cabaret

Muziektheater

Cabaret

Toneel

Muziektheater

Film

Cabaret

Muzikale Comedie

Film

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

15.00

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

15.00

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15

€ 24,00

€ 24,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 29,00

€ 15,00

€ 24,00

€ 5,00

€ 7,50

€ 5,00

€ 22,50

€ 19,00

€ 19,00

€ 19,00

€ 5,00

€ 7,50

€ 17,50

€ 19,50

€ 21,00

€ 16,50

€ 19,50

€ 20,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 16,50

€ 5,00

Films in Theater ’t Onderdak
Per film € 5,00
Passe-partout voor 18 films: € 45,00
Dit seizoen staan er wederom films op het programma van het theater. Achttien keer per jaar
draait er een film, vaak twee keer per maand, altijd
op een donderdagavond. Het genre is arthouse/
feelgood movie. Uitsluitend kwaliteitsfilms, vaak
bekroond. Van de 18 filmvoorstellingen dit seizoen, zijn de titels van de films van september tot
en met december 2019 al bekend; zie hiernaast en
het programmaoverzicht. De overige films (januari
tot en met mei 2020) worden later via de website
bekendgemaakt.
Per film geldt de vaste, lage prijs van € 5,00 per
persoon, te voldoen op de avond aan de kassa.
Ook voor dit seizoen doen we u opnieuw een
prachtige aanbieding: een passe-partout voor alle
18 films voor de prijs van € 45,00. Dit in plaats
van € 90,00! Zo bent u er altijd zeker van dat u de
filmvoorstelling kunt bijwonen en betaalt u slechts
€ 2,50 per film!
Een passe-partout kunt u op drie manieren
aanvragen:
- Via de website: u vult uw naam in, wanneer u voor
uzelf de passe-partout wilt bestellen en u betaalt
via IDEAL de kosten. Het ‘kaartje’ dat u uitprint,
wisselt u de eerste filmavond om voor een
passe-partout.
- Wilt u een passe-partout voor iemand anders
aanvragen? Stuur dan een e-mail naar info@hetonderdak.nl. U vermeldt daarin uw naamgegevens en
uw IBAN nummer van uw bank. Verder vermeldt
u ook de naam en voorletters van de persoon voor
wie de passe-partout bestemd is. Wij maken de
gevraagde passe-partout op zijn of haar naam en
incasseren de kosten van uw bankrekening.
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- Via het uitneembare bestelformulier in het midden
van dit programmaboekje. We hebben van elke
aanvrager de naam- adres- woonplaatsgegevens
nodig. Minimaal van één persoon zijn of haar
IBAN-nummer om het geld te kunnen incasseren.
Vergeet uw e-mail adres en telefoonnummer niet!
De passe-partout wordt op naam uitgegeven en is
niet overdraagbaar.
In alle gevallen ligt de filmpasse-partout voor u
klaar op de eerste filmavond in september.
Voor de filmvoorstellingen worden niet meer dan
50 kaarten per voorstelling verkocht. Waar u ook in
de zaal zit, u heeft in de hele zaal een goede plaats.
Tijdens de film is het toegestaan drankjes mee naar
binnen te nemen. De films beginnen altijd om 20.15
uur en er is een korte pauze. De foyer is 30 minuten
voor aanvang van de film geopend.

05 september 2019

19 september 2019

03 oktober 2019

17 oktober 2019

Mamma Mia

Todos lo saben

The Post

The Wife

regie:

JOl parker
Piere Brosnan,
Meryl Streep
genre: MUZIEK/KOMEDIE
lengte: 109 min
leeftijd: alle leeftijden

regie: Ashgar

Farhadi
Penelope Cruz,
Javier Bardem
genre: DRAMA
lengte: 133 min
leeftijd: 12 jaar

regie:

acteurs:

Steven Spielberg
Meryl Streep,
Tom Hanks
genre: DRAMA
lengte: 116 min
leeftijd: 6 jaar

regie:

acteurs:

acteurs:

acteurs:

31 oktober 2019

14 november 2019

28 november 2019

12 december 2019

Bohemian Rhapsody

BlackkKlansman

Call Me By Your Name

Girl

regie:

regie:

regie:

regie:

acteurs:

acteurs: Armie

acteurs: Victor

Bryan Singer

acteurs:

Rami Malek,

Lucy Boynto
genre:

BIOGRAFIE/MUZIEK

lengte:

133 min

leeftijd:

12 jaar

Spike Lee
John David
Washington, Adam Driver
genre: BIOGRAFIE/MISDAAD
lengte: 135 min
leeftijd: 12 jaar

Luca Guadagnino
Hammer,
Thimothé Chalame
genre: DRAMA/ROMANTIEK
lengte: 132 min
leeftijd: 12 jaar

Bjorn Runge
Glenn Close,
Jonathan Price
genre: DRAMA
lengte: 99 min
leeftijd: alle leeftijden

Lukas Dhont
Polster,
Arieh Worthalter
genre: DRAMA
lengte: 100 min
leeftijd: 6 jaar
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Kaartverkoop
Vroegboekkorting tot 1 juli 2019

Administratiekosten

In het nieuwe theaterseizoen 2019-2020 kunt
u volop profiteren van vroegboekkorting op de
theatervoorstellingen!

- tot 1 juli zijn de administratiekosten € 2,50
per bestelling
- na 1 juli zijn de administratiekosten € 1,00 per
kaart, met een maximum van € 10,00
per bestelling
- bij jeugdvoorstellingen worden geen
administratiekosten berekend

Deze kortingsregeling is geldig vanaf het ver
schijnen van dit programmaboekje en loopt tot 1
juli 2019. Kaarten die later worden besteld, komen niet
meer in aanmerking voor deze kortingsregeling.
De kortingsregeling voor het seizoen 2019-2020
ziet er als volgt uit:
• Bij 1 voorstelling 5% korting op
alle toegangskaarten.
• Bij 2 voorstellingen 5% korting op
alle toegangskaarten.
• Bij 3 voorstellingen 5% korting op
alle toegangskaarten.
• Bij 4 voorstellingen 10% korting op
alle toegangskaarten.
• Bij 5 voorstellingen of meer 15% korting op
alle toegangskaarten.
• De kortingsregeling is niet van toepassing op
filmpasse-partouts en op filmkaarten
Dit theaterseizoen zijn er 2 theatervoorstellingen
waarop de kortingsregeling NIET van toepassing is.
Het betreft de volgende voorstellingen op:
• Zaterdag 7 september 2019 The Cosmic Carnival
Fleetwood Mac, The incredible story.
• Vrijdag 3 april 2020 Van Dik Hout 25 jaar
Jubileum Concert.
De kaartreservering wordt behandeld op volgorde
van ontvangst, dus wees er snel bij want vol = vol.
N.B. Niet alle kaarten voor een voorstelling
worden met vroegboekkorting verkocht.
Een vastgesteld aantal kaarten houden wij
beschikbaar voor de losse verkoop.
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Reserveren en betalen van kaarten
Website
Via de website www.hetonderdak.nl kunt u
kaarten bestellen, vanaf het moment dat het
programmaboekje is verschenen. De kortingspercentages en het bijbehorende bedrag aan
administratiekosten tot 1 juli, is in de programmatuur verwerkt, zodat u bij bestelling van
kaarten voor meerdere voorstellingen tegelijk,
hiervan profiteert. Na 1 juli vervalt automatisch
het kortingspercentage en wijzigt het bedrag aan
administratiekosten. Betaling vindt plaats met
behulp van IDEAL.
Bestelformulier
Op het uitneembare bestelformulier geeft u de
voorstellingen van uw keuze aan. Vult u duidelijk
uw persoonsgegevens in, met uw volledig IBAN
bankrekeningnummer, uw telefoonnummer en uw
e-mailadres. Controleer uw aanvraag goed. Onjuist
ingevulde formulieren kunnen de behandeling
vertragen of onmogelijk maken. Na ondertekening
stuurt u het formulier, voldoende gefrankeerd,
naar Theater ’t Onderdak, Postbus 124, 2170 AC
Sassenheim of u doet het formulier in de
brievenbus bij het theater.

Met het ondertekende bestelformulier verklaart u:
-d
 e door u bestelde kaarten ook daadwerkelijk af
te nemen.
- a kkoord te gaan dat Theater ’t Onderdak het
totaalbedrag van uw bestelling, inclusief de
administratiekosten, incasseert van het door u
aangegeven IBAN bankrekeningnummer.

Verkoop aan de zaal
Aan de zaal, vanaf 45 minuten voor aanvang van de
voorstelling, indien er nog kaarten beschikbaar zijn.
Uitsluitend contant of per pin te betalen
Telefonische bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar, maandag en
woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 10.30
uur. Het telefoonnummer is 0252 - 22 58 74 (met
uitzondering van de maanden juli en augustus).
Op andere tijden kunt u het antwoordapparaat
inspreken waarna wij u bij de eerst volgende
gelegenheid zullen terugbellen.

Vanaf 1 juli worden de kaarten, die met het bestelformulier zijn besteld, gemaakt en binnen 4 weken
daarna aan u verzonden. Na 1 juli, wanneer de
kortingsregeling niet meer geldt, tot een week voor
een voorstelling kunt u kaarten reserveren met
behulp van het bestelformulier. Indien het bestelformulier hier ontvangen wordt, binnen een week
voor de voorstelling, liggen de kaarten op uw naam
klaar, op de dag van de uitvoering, bij de entree van
de zaal. Zijn de kaarten eerder besteld, dan worden
ze aan u verzonden.

Theaterarrangement

Afgenomen kaarten worden niet retour genomen,
noch gerestitueerd.

Er is een aantrekkelijk arrangement, waarbij u verzekerd bent van een geslaagde avond uit.

E-mail
U kunt uw bestelling mailen naar: info@hetonderdak.nl. Vermeld uw naam, adres, woonplaats,
IBAN nummer, telefoonnummer, e-mailadres,
maar ook de datum van de voorstelling en het
aantal gewenste kaarten. Komt u naar een
kindervoorstelling? Vergeet u dan niet aan te
geven hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen
het betreft.

Uw theaterarrangement bestaat uit:

Voorverkoop via Primera
Vanaf twee weken voor elke theatervoorstelling
(dus niet voor films) zijn er kaarten, indien de
voorstelling niet is uitverkocht, verkrijgbaar bij
Primera Sassenheim, Hoofdstraat 208, Sassenheim.
Tel: 0252 - 21 17 56. Primera rekent een opslag
van € 1,00 per kaart. U kunt bij Primera Sassenheim
ook betalen met theaterbonnen. Deze zijn
verkrijgbaar bij alle VVV punten, de grotere
theaters en schouwburgen.

Het theaterarrangement kost € 14,00 per persoon,
exclusief kaarten voor een voorstelling en is te
reserveren via horeca@hetonderdak.nl.

Wilt u met een groep van minimaal 10 collega’s,
vrienden of familieleden naar het theater, boek dan
naast uw kaartjes voor de voorstelling, een theater
plus arrangement.

• Gereserveerde plaats in de theaterzaal
• Begeleiding door een gastheer of gastvrouw
• Gereserveerde plaats in de foyer
• Ontvangst met koffie/thee met iets lekkers
• Pauzedrankje met gevarieerde hapjes
• Na afloop twee drankjes per persoon met een
hartig hapje
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okt

nov

ZA

dec

07
sep

The Cosmic Carnival

Fleetwood Mac, The incredible story
Muziektheater

20.15 uur | € 20,00 | Try-out | totale open bar
www.thecosmiccarnival.com

jan

feb

mrt

apr

VR

mei

27
sep

Def Americans

Johnny Cash at San Quentin
Muziektheater

20.15 uur | € 24,00 | open bar
www.defamericans.nl

Foto Gijs Spierings

Eind jaren zestig veroverde het Britse Fleetwood
Mac de wereld met een mix van rauwe powerblues en psychedelica. De hitlijsten werden
bestormd met nummers als ‘Oh Well’, ‘Black Magic
Woman’ en ‘Need Your Love So Bad’.
Dramatische wendingen in de persoonlijke
levens van de muzikanten zorgden voor tal van
bezettingswisselingen, waarna de band in nog
geen tien jaar transformeerde tot één van de
populairste popgroepen aller tijden. Met de
Amerikaanse songwriters Stevie Nicks en Lindsey
Buckingham aan het roer werd in 1978 het album
‘Rumours’ uitgebracht.
The Cosmic Carnival vertelt het indrukwekkende
verhaal van deze bijzondere band. Van de bluesperiode in het London van de jaren zestig tot aan
de Amerikaanse hitsuccessen van de jaren zeventig en daarna. Klassiekers als ‘Albatross’,‘ Dreams’
en ‘Go Your Own Way’ passeren de revue.

Johnny Cash at San Quentin (1969) is net als
zijn voorganger at Folsom Prison een bijzonder
ruwe en rauwe registratie van een optreden van
Johnny Cash in een zwaarbewaakte gevangenis.
Tijdens de tweede uitvoering van zijn net
geschreven song over San Quentin brak er nog
net geen gevangenisopstand uit volgens ooggetuigen. Het was ook de plek waar Cash een
songtekst uit zijn koffertje liet halen om vervolgens met zijn band voor de 1e keer “A Boy Named
Sue” te spelen. Tijdens het optreden werden
Cash en zijn band bijgestaan door Carl Perkins,
the Carter Sisters en de Statler Brothers.
50 jaar later brengt Def Americans Johnny Cash
Tribute het legendarische gevangenis concert
van The Man in Black naar de Nederlandse en
Belgische podia.
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sep

sep

okt

ZA

nov

dec

28
sep

feb

J

ZO

mrt

apr

mei

29
sep

Frank Jochemsen & Hans van der Woude

Kristal Theater

Cabaret

Jeugd

Op de honderdste verjaardag van Wim
Sonneveld werd het boek “Niemand dan wij“
gepresenteerd. Hierin is de onlangs gevonden
correspondentie tussen Wim Sonneveld en zijn
levenspartner, ontwerper en tekstdichter Friso
Wiegersma, gebundeld. In deze theatrale lezing
vertellen Hans van der Woude (weduwnaar van
Friso Wiegersma) en Frank Jochemsen de auteur
van het boek over de schat die zij op de zolder
van Wiegersma vonden en hoe die vondst tot
een boek kwam.

Benjamin is een ijsbeer die met zijn ouders halsoverkop moet vluchten omdat het ijs waarop zij
wonen smelt. Na een barre tocht over zee weten
ze de overkant te bereiken en komen ze aan in
het bos van de bruine beren. Deze zitten bepaald
niet te wachten op een vreemde familie witte
beren. Is er een plek waar ze wel welkom zijn?

Niemand dan wij

20.15 uur | € 15,00
www.impresariaatmariacvanloon.nl

Theater ‘t Onderdak | programma 2019/2020 | ww.hetonderdak.nl

jan

We zien Sonneveld repeteren voor zijn
beroemdste lied “Het Dorp”, er komen privé
filmpjes voorbij en verloren gewaande beelden
van Willem Nijholt. Hans en Frank tonen decoren costuum ontwerpen, tekeningen, liedteksten
en foto’s. Door een gelukkige samenloop van
omstandigheden vond Frank Jochemsen onlangs
nog meer uniek materiaal van Sonneveld: een
registratie van het cabaret programma
”A la Carte” uit 1957.
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Benjamin de Beer

15.00 uur | € 8,00 | vanaf 4 jaar
www.kristaltheater.nl

De voorstelling is interactief en zit vol liedjes,
gebaseerd op een boek van de bekende artiest
en schrijver Herman van Veen, een garantie voor
uitmuntend jeugd theater. Herman van Veen
maakte een tiental liedjes speciaal voor deze
gelijknamige theatervoorstelling. Eva Schuurman
schreef de liedteksten en Femke Krist bewerkte
het script. Het verhaal sluit aan bij de huidige
problematiek van vluchtelingen en klimaat
verandering, maar benadert deze vraagstukken
op een geheel eigen wijze. Bovendien brengt het
kinderen hiermee op een geheel andere manier
in aanraking.
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Ellen Dikker, Dianne Liesker en Hanneke Drenth

Tis Hier Geen Hotel
Cabaret

feb

mrt

apr

mei

ZA

05

okt

Enge Buren

Basta! de allerlaatste show
Muzikaal Cabaret

20.15 uur | € 20,00 | Try-out
www.dgtheater.nl

20.15 uur | € 20,00
www.engeburen.nl

Foto Govert de Roos

Foto Studio Loerijzer

Gesmijt met deuren, muziek tergend hard,
continue rotzooi in de badkamer, complete
chaos in de slaapkamer; het leven met pubers
is nooit saai. Als ouder ga je iedere dag door de
emotionele rollercoaster die het puberouderschap
nou eenmaal met zich meebrengt. En wordt je
aanwezigheid als ouder louter gewaardeerd als
je de koelkast op tijd aanvult, een doorlopende
pinautomaat wil zijn en op afroep voor taxichauffeur wilt spelen. In deze voorstelling laten
cabaretières Ellen Dikker, Dianne Liesker en
Hanneke Drenth op nuchtere en humoristische
wijze zien hoe je met een beetje gezond verstand
en zonder al te veel kleerscheuren die pubers
overleeft. Met veel liefde en geduld, en vooruit,
ook met heel veel wijn. ‘Tis Hier Geen Hotel’ is
een herkenbare, humoristische en soms gênante
voorstelling over (over)leven met pubers. Een
voorstelling voor iedereen die een puber in huis
heeft of zelf ooit puber is geweest.

Na 2.893 optredens, 7 avondvullende shows, 243
liedjes, 28 dansjes, 156 persiflages, 114 briljante
acts, 73 totaal mislukte acts, 1 vuurspuwnummer,
633 pizza’s (calzone), 1 hit, 4 scheidingen, 103
instrumenten, 5 transportbusjes, 43.056 keelsnoepjes, 1.412.354 man publiek, 5 x Lowlands,
34 wetenschappelijke theorieën, 27 benefietoptredens, 283 gebroken snaren, 296 gitaarsolo’s,
0 bassolo’s, 8 drumvellen en 2.567 overige (niet
nader te omschrijven onzin) is het mooi geweest
en begint Enge Buren aan het allerlaatste theaterseizoen, daarna is het voorgoed ‘BASTA!’. Uit het
immense repertoire van dit unieke trio wordt een
geheel nieuw programma samengesteld! Meer dan
25 jaar hilarische, maffe, gekke, absurdistische,
gevoelige, kritische liedjes en acts levert een schat
aan materiaal op om uit te putten. De grootste
hits ‘mogen’ worden meegezongen, maar ook
kleine subtiele liedjes komen aan bod.
De een origineel, de ander opgepoetst en aan
deze tijd aangepast en ook nieuw werk zal niet
worden geschuwd!
| 13 |
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Winfried

Leonie Meijer

Familievoorstelling
15.00 uur | € 12,00 Prijs kinderen t/m 12 jaar: € 8,00
www.masterillusionist.nl

Muziektheater

Illusion 4 Kids

Theater ‘t Onderdak | programma 2019/2020 | ww.hetonderdak.nl

jan

Perfect Solitude
20.15 uur | € 19,00
www.leoniemeijer.nl

Foto Dario & Misja

Illusionist Wilfried presenteert een show met
verdwijningen en verschijnigen, gedachten lezen,
zwevende tafels en nog veel meer, speciaal gemaakt voor de hele familie. De master illusionist
draait er zijn hand niet voor om. De bezoekers
zullen gekluisterd op hun stoelen zitten en vol
verbazing dit spektakel beleven en ervaren.
Master Winfried komt uit Nederland en
behoort tot de toonaangevende illusionisten
van dit moment. Bij de jeugd o.a. bekend van
SBS 6 ( Uri Geller show) en Telekids op RTL 8
(De Schatkamer). Bovendien trokken zijn
shows in Attractiepark Slagharen zo’n 4,5
miljoen bezoekers. Hij won een aantal
prestigieuze onderscheidingen en awards.
In de show zit ook een korte work-shop waarin
Winfried de bezoekers enkele goocheltrucs zal
leren. Een zeer verrassende, leuke en gezellige
middag voor de hele familie.

| 14 |

Bijna tien jaar na haar doorbraak bij het grote
publiek, gaat zangeres Leonie Meijer in haar
inmiddels alweer vierde theaterprogramma
‘Perfect Solitude’ met fantastisch en nieuw
materiaal in op de kracht en schoonheid van
alleen zijn. De zoektocht naar de essentie van
muziek bracht Leonie de afgelopen jaren tot
samenwerkingen met uiteenlopende musici en
componisten uit verschillende muziekgenres.
Echter, de drang om haar eigen muzikale
authenticiteit te ontdekken werd steeds groter.
Overtuigd van het feit dat de werkelijke drijfveren
om te zingen en componeren diep van binnen
geworteld zitten, besloot Meijer zich een periode
terug te trekken en te bezinnen. Op zichzelf;
thuis met gitaar, piano en opnameapparatuur.
Dit leidde tot een confrontatie met oorverdovende stilte, verrassende ontdekkingen en
uiteindelijk een aantal prachtige nieuwe songs.
“Een avond puur genieten!”

BLUEBOAT.NL

Vertrek vanaf de Stadhouderskade *501 t/o Hard Rock Cafe *550 t/o Heineken Experience
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Jan van Brabantweg 31
2171 HC Sassenheim
0252 764 090
Kanaalstraat 187A
2161 JH Lisse
info@mondhygienistediana.nl
www.mondhygienistediana.nl

JACK VAN DER MEIJ

E-installatie's - Data netwerken
Beveiligingsinstallatie's - Inspectie's
Power Quality Analyses - Thermografisch onderzoek
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Katinka Polderman
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Paul van Vliet academie

Polderman draagt een steentje bij (Reprise)

Drie talenten van de Paul van Vliet Academie

Cabaret
20.15 uur | € 18,00
www.poldermanie.nl

20.15 uur | € 15,00
www.paulvanvlietacademie.nl

Cabaret

Foto Krijn van Noordwijk

Al vijftien jaar draagt Katinka Polderman, de
meest onverschrokken liedjesbakker van de lage
landen, haar unieke steentje bij aan het cabaret.
Ook in haar zesde voorstelling is de tegendraadse taalvirtuoos ongepolijst, gortdroog, origineel
en onverstoorbaar. De Zeeuwse trekt ook nu
onverdroten ten strijde tegen vertrutting en
kuddegeest, eigenwijs en met haar kenmerkende
nuchterheid. Polderman is niet langer een goed
bewaard geheim, maar hoort bij de elite van het
Nederlands cabaret.
‘Weinigen zijn er die, zoals zij, de verontwaardiging
over onze dubieuze, halfslachtige manoeuvres zó
schitterend laconiek uitspelen. Dat heeft iets
magisch.’ – Dagblad van het Noorden ★★★★
‘Liedjes schrijven dat kan Polderman als geen ander.
‘– NRC ★★★

Een van de doelstellingen van Theater ’t Onderdak
is jong talent een podium bieden. Deze keer
komen drie talenten van de Paul van Vliet
Academie naar Sassenheim. Welke talenten die
avond zullen optreden weten wij nog niet, maar
de volgende namen staan op de lijst.
Tamara van Loon: Kern van waarheid. Tamara
daagt je uit om je zekerheden te testen.
Yara van Engelen: Fluiten mag. Een hilarische act
over domme dingen doen.
Roy Hoogervorst en Anna Charnock: Hou op
met me. Geraffineerd slapstick cabaret over
herkenbare muizenissen van het dagelijks leven.
Brian Cox: Er is er een jarig. Een humoristische,
ontroerende voorstelling over vreugde, vriendschap, hoop en toch eenzaamheid in het leven.
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Theater Van Santen

Max van den Burg

Jeugd

Cabaret

Foto Brigida Almeida

Foto PR Max van den Burg

Mogen grote mensen ook hun schoen zetten?
Waar zet je die en komt er wel wat in?
Zouden grote mensen ook niet alles krijgen wat
op hun wensenlijstje staat?
De muzikanten zetten hun schoen en hebben
bijzondere muziekinstrumenten bij zich.
Ze spelen en zingen uit volle borst en iedereen
zingt mee, nu zullen zij toch zeker ook wel iets
in hun schoen krijgen? Het blijkt allemaal niet
zo eenvoudig.

In zijn jubileumshow laat podiumbeest Max
u alle hoeken van het cabaretpodium zien.
In sneltreinvaart strijden de (goed) foute types,
kleurrijke verhalen en gekke muziekjes om
voorrang. Van Brabantse familiefeesten, tot
Nederlandse rappers, van dronken kakmeisjes tot
een bezoek aan de biologische markt: Max heeft
weinig nodig om een zeer herkenbare wereld
op te roepen, waarin iedereen zich altijd mooier
voordoet dan hij in werkelijkheid is. Dynamisch,
fantasievol en muzikaal, maar bovenal hilarisch.

Sinterklaas Instrumentenfeest
13.00 uur | € 7,50 | vanaf 3 jaar
www.theatervansanten.nl

Theater ‘t Onderdak | programma 2019/2020 | ww.hetonderdak.nl

jan

Gelukkig hebben kinderen goede ideeën, je moet
het maar weten. Zing mee met bekende Sinterklaasliedjes of speel mee op je eigen instrument!
Als je een tekening meeneemt, bedenken de
muzikanten daar misschien wel een liedje bij.
Of neem een zelfgeschreven gedichtje mee
van maximaal acht regels, wie weet mag jij het
voordragen! Natuurlijk komt Sinterklaas ook op
bezoek, kortom het wordt een feestje.
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Paasbest

20.15 uur | € 15,00
www.maxvandenburg.nl
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The Fortunate Sons NL
CCR, 50 jaar na Woodstock

Jaap Dijkhuis, Feia Hulsbergen e.a.
On vous adore à Nohant

Muziektheater

Muziektheater (Sassematinee)

20.15 uur | € 20,00 | open bar
www.thefortunatesons.nl

15.00 uur | € 15,00

Foto Lenneke Bobeldijk

In de voorstelling ‘CCR, 50 jaar na Woodstock’
nemen The Fortunate Sons NL u mee naar het
legendarische Woodstock Festival van 1969.
Creedence Clearwater Revival (CCR) was rond die
tijd op de top van haar roem. Sinds de
doorbraak met de single “Suzie Q” een jaar
eerder domineerde de band de hitlijsten.
De Woodstockshow van CCR wordt 50 jaar na
dato als één van de hoogtepunten van het festival
gezien. Met haar eigenzinnige mix van hits als
“Bad Moon Rising” en “Proud Mary” en uitgesponnen improvisaties etaleerde de band haar unieke
klasse.

Een voorstelling met werken van Frederic Chopin
omlijst door scenes uit zijn leven op het landgoed
Nohant van George Sand. George Sand is verliefd
geworden op Chopin. Zij nodigt hem uit op haar
landgoed Nohant en Chopin beleeft één van de
vruchtbaarste perioden uit zijn leven.
“Wij adoreren U op Nohant“ is een voorstelling
waarin de Franse schilder Eugene Delacroix zich
momenten herinnert uit de relatie tussen Sand
en zijn vriend Chopin, die prachtige muziek heeft
opgeleverd. De muziek wordt verzorgd door Tea
Young Kim, afgewisseld met geacteerde scenes
gebaseerd op brieven en dagboekfragmenten.

Naast de uitvoering van het CCR Woodstock
concert zal de show na de pauze vervolgd
worden met een greep uit het glansrijke CCR repertoire. Een feest der herkenning met de grootste
hits van CCR. Zingen en swingen gegarandeerd!
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Hoofdstraat 179 • 2171 BB Sassenheim • Tel.0252-224477
www.melmanlingerie.nl

OUDEREN OOGZORG
Nu ook

VOORH

in

OUT

Clair Optiek
Hoofdstraat 200
Herenstraat 60d
info@clair-optiek.nl
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Wij zijn gespecialiseerd in ouderen
oogzorg en dat is van groot belang
voor uw welzijn! Uw ogen zijn aan
slijtage onderhevig en naarmate de
leeftijd toeneemt kan er veel in het
oog veranderen.
De optometristen van Clair Optiek
bieden u een oogcontrole die veel
verder gaat dan alleen een oogmeting.

Uw zicht is onze zorg!
2171 BM Sassenheim
2215 KJ Voorhout
www.clair-optiek.nl

tel. 0252 221 009
tel. 0252 221 339
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Meiden van Los
Lusten en Lasten

Muziekaal Cabaret

feb

mrt

apr

mei

Z0

15

dec

Ruby van Urk

Hollands uit het Hart

Muziektheater

20.15 uur | € 17,00
www.meidenvanlos.nl

15.00 uur | € 15,00
www.rubyvanurk.nl

Foto Eva Broekema

Foto Studio Tindos

De Meiden van LOS zijn terug! In een ongekend
tempo volgen liedjes en sketches elkaar op in
deze goudeerlijke voorstelling over de keerzijde
van de medaille.
De strubbelingen van de moderne vrouw staan
centraal. Hoe vind je balans in de zoektocht naar
perfectie? You only live once, dus maak er het
beste van. De meiden komen erachter dat het
leven best lastig is. En natuurlijk willen ze, zoals
vrijwel iedereen, wel de lusten maar niet de
lasten. Maar helaas, deze zijn onlosmakelijk aan
elkaar verbonden: geen wilde stap-avond zonder
de kater, geen goede baan zonder de stress, geen
kind zonder de zorgen, geen relatie zonder de
ruzies. De meiden fantaseren er lustig op los en
nemen geen blad voor de mond.

Wat is jouw favoriete Nederlandse lied? Die
ballad waar je telkens weer van volschiet? Die
ene dansplaat van jaren terug die maar niet
verveelt? Of dat pareltje dat iedereen allang
vergeten is, maar voor jou een souvenir is aan
een bijzonder moment? Zangeres Ruby van Urk
heeft in het hele land bij gewone mensen zoals jij
en ik favoriete hits van Hollandse bodem en de
persoonlijke verhalen erachter opgehaald. In haar
muziekprogramma Hollands uit het Hart komen
ze voorbij, in een ander jasje of juist zoals je ze
kent. Met de persoonlijke anekdotes erbij is het
alsof je de songs weer voor de allereerste keer
hoort en je hart er opnieuw van opengaat.
Iedere keer komt de spotlight te staan op een
lokale gast met zijn of haar lievelingslied en verhaal. Geniet van deze feestelijke en ontroerende
theateravond vol heerlijke Hollandse liedjes.
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Stenzel & Kivits

Thomas Smith

Muzikale Comedie

Cabaret

Een comedyshow met klassieke muziek? Tenor
Stenzel en meesterpianist Kivits leveren met hun
programma The Impossible Concert part II het
ultieme bewijs dat dit kan!
De eerste indruk op het podium: volstrekt serieus.
Twee heren in rokkostuum en een vleugel. Maar
met een grenzeloze schat aan invallen brengen
de twee hoofdrolspelers elkaar op muzikale wijze
tot cabareteske topprestaties, samen met ongelooflijke kapriolen onder, naast, op en met hun
vleugel. Ongewone improvisaties en persiflages op
klassieke thema’s - soms dwalen ze zelfs af naar de
folklore of jazz. In alle toonaarden gaan STENZEL
& KIVITS virtuoos en humoristisch het gevecht
aan, met als enig doel: “The Impossible Concert”
“Met het gebruik van de meest gekke en creatieve
instrumenten en hilarische replica’s van bekende
muziekstukken weten zij je voortdurend aan de
lach te krijgen. Dit is een avond die je letterlijk van
je stoel zal doen springen!”

Met zijn energieke publieksinteractie en sublieme
gedachtesprongen houdt Thomas al 18 jaar
verschillende generaties op het puntje van hun
stoel. In ‘De Jaren Van Verstand’ komt hij geen
levenslessen dicteren, maar neemt hij alledaagse
zaken op de korrel en stelt hij hersenkronkels en
gedragingen in vraag met de nodige hilariteit tot
gevolg. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat
je drie gedachten per seconde hebt, de hele dag
door. De kans is groot dat je die gedachten ook
voor waar aanneemt en ernaar handelt. Maar
wat als je dat eens niet zou doen? Sociale en
spirituele beschouwingen vlotjes gekoppeld aan
alledaagse gebeurtenissen en observaties.

The Impossible Concert
20.15 uur | € 16,50
www.stenzilkivits.nl

Theater ‘t Onderdak | programma 2019/2020 | ww.hetonderdak.nl

jan

| 22 |

De jaren van Verstand
20.15 uur | € 15,00
www.thomassmith.be

“Met een flinke dosis zelfspot, gezond relativeringsvermogen en zijn onweerstaanbare
Vlaamse charme slaagde Thomas er in deze
zaal vol stugge Hollanders te ontdooien.”
(Theaterkrant).
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Pam MacBeth
Crossroads

Muziektheater

20.15 uur | € 20,00
www.pammacbeth.nl
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Theater van de Klucht

Heel Holland Lacht, een smakelijke komedie

Toneel

20.15 uur | € 19,50
www.theatervandeklucht.nl

Foto Erik van der Burgt

Pam MacBeth groeide op in een huis gevuld
met verschillende stijlen muziek. Op één dag
hoorde ze bijvoorbeeld de klassieke rock van
Led Zeppelin uit de stereo van haar broer, songs
van Fleetwood Mac die haar moeder in de
woonkamer luisterde en Willie Nelson vanuit
haar vaders rode Chevy pickup truck.
Met country muziek als haar grote liefde, haalt
Pam nog steeds inspiratie uit de verschillende
genres en heeft hiermee haar eigen stijl als artiest
ontwikkeld. Op de ‘crossroads’ van country, rock
en pop muziek kennen we artiesten als Stevie
Nicks, Sheryl Crow, Bonnie Raitt, The Eagles en
The Rolling Stones.
Samen met haar geweldige band neemt Pam u
mee naar deze Crossroads waar de genres samen
komen. Een avond puur genieten!

Heel Holland Lacht
Een bezoek aan deze taartenwinkel vergeet je
nooit meer. … Maak bij de taartenvitrine kennis
met de strenge eigenaresse die zich overal
zorgen over maakt, behalve over haar taarten.
Maar ‘gelukkig’ is er nog de slungelige Eddy
om het draaiende te houden. Krijgen ze een
koekje van eigen deeg of moeten ze op eieren
lopen? Wat doet trouwens die klant die dagelijks
langskomt maar nooit wat bestelt en wat gebeurt
er toch met al die taarten? Producent Theater
van de Klucht brengt na het succes van ‘Medisch
Centrum Best’ dit seizoen opnieuw een tv-hit
op de planken. De klucht ‘Heel Holland Lacht’
is een knipoog naar het immens populaire bakprogramma van dit moment. ‘Heel Holland Lacht’,
staat garant voor een avond onbezonnen lachen!
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Van der Niet komt - sinds 1988 - iedere belofte na
KEUKENS & INSTALLATIES

BADKAMERS & SANITAIR

VERBOUW & AANBOUW

VLOEREN & TERRASSEN

Keukens plaatsen of
vervangen, elektrotechnische
installaties aanleggen.
Dagelijkse kost voor onze
vakkundig opgeleide
professionals. Onze belofte:
Van der Niet laat uw stoppen
niet doorslaan!

Badkamers plaatsen of
renoveren, sanitair
aanleggen. Werk dat direct
goed moet worden
aangepakt. Met daadkracht
en vakkennis. Onze belofte:
Van der Niet spoelt
verbouwingsstress door!

Van de grond af opbouwen,
verbouwen of aanbouwen,
iedere opdracht wordt
professioneel aangepakt.
Tot u tevreden bent. Onze
belofte: Op Van der Niet kunt
u bouwen!

Een terras buiten of stenen
vloer binnen begint met een
gedegen advies en eindigt
met professionele aanleg.
Zonder verrassingen
achteraf. Onze belofte:
Van der Niet gaat voor u op
de knieën!

Kees van der Niet
Verbouw & Installatie
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Veerpolder 5c
2361 KX Warmond

Telefoon 071 301 00 26
www.keesvanderniet.nl
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Rayen Panday
Trigger
Cabaret
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mei

01
feb

Raìces Cubanas

On Tour 2020
Muziektheater

20.15 uur | € 16,50 | Try-out
www.rayenpanday.nl

20.15 uur | € 21,00 | totale open bar

Foto Daniel J. Ashes

Foto Martin Hogeboom

Waarom hebben we het nodig om constant
door van alles en nog wat te worden getriggerd?
Rayen Panday vraagt zich in zijn vijfde solo af:
wat is er nog écht speciaal? Hij is niet te beroerd
om de trekker over te halen en dwingt het ene
na het andere lachsalvo af. Terwijl hij intussen op
zijn eigen, inmiddels zeer succesvolle manier de
grappigste verhalen over zichzelf en zijn leven
staat te vertellen en heerlijke nummers zingt,
waarbij hij zichzelf op de piano begeleidt.

Raìces Cubanas is een graag geziene gast in
veel theaters. Naast een vast repertoire van
wereldberoemde Cubaanse nummers, komt zij
ieder seizoen met een verrassend nieuw
repertoire van bekende Cubaanse composities
en fusions met hedendaagse pop/rock/jazz
muziek. Raìces Cubanas gaat terug naar het
Cuba van vroeger en in de ogen van Cubanen
wordt de groep als één van de beste vertolkers
van de traditionele Cubaanse muziek beschouwd.
Met een variatie aan muziekstijlen zoals salsa,
son, bolero, guaracha, tumbao en latin-jazz staat
Raìces Cubanas garant voor een swingende
Cubaanse avond! In de nieuwe samenstelling
voor het theaterseizoen 2020 wordt de groep
uitgebreid van vijf naar zeven muzikanten en een
zangeres. Allen zijn van geboorte Cubaans!

Van alle jonge comedians in Nederland is Rayen
Panday degene met de natuurlijkste en meest
ontspannen podiumprésence, waarmee hij zich
schaart in de traditie van grote Amerikaanse
komieken als Eddie Murphy en Jerry Seinfeld.
“Panday overtuigt in comedy met hoge
grapdichtheid” – recensie NRC ★★★★
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Andermans Veren Live! 10 jaar
Hoe goed wil je het hebben

Cabaret

feb

mrt

apr

mei

ZA

08
feb

Marc de Hond

Voortschrijdend Inzicht

Cabaret

20.15 uur | € 19,50
www.andermansverenlive.nl

20.15 uur | € 17,50
www.marcdehond.nl

Foto Geert Gratema

Foto Bastiaan Musscher

Andermans Veren Live viert dit seizoen haar
tienjarig bestaan! In de jubileumvoorstelling
‘Hoe goed wil je het hebben?’ doen ze dit volgens
hun succesvolle formule; vakmanschap en muzikaliteit, frisse arrangementen, schitterende
duetten en schier onmogelijke a capella partijen.
Het gaat beter dan ooit in Nederland. De rijkdom
heeft zich met ongekende afmetingen tot in de
vezels van onze samenleving genesteld. En dat
alles is natuurlijk te danken aan… het cabaret!!
Want hielden de kleinkunstenaars ons niet
wakker wanneer de regeringsleiders ons in een
welverdiende slaap trachtten te sussen?
Gingen zij niet voorop in de strijd voor gelijke
rechten voor mensch en dier? Spraken zij niet
onbaatzuchtig doch met scherpe tong over
zaken die hen na aan het hart lagen? Waarom
gaat het niet goed in Venezuela? Noord-Korea?
Noorwegen? Precies! Omdat daar geen cabaret is!
En al helemaal geen Andermans Veren Live!

Veel mensen dromen van verandering: stoppen
met roken, afvallen, duurzamer leven, een nieuwe
baan of een nieuwe partner. Toch laten we ons
vaak tegenhouden door kleine obstakels op
de weg. Het leven van Marc de Hond is één
grote aaneenschakeling van verandering. In zijn
nieuwe theatervoorstelling VOORTSCHRIJDEND
INZICHT legt Marc uit hoe hij tegen wil en dank
expert werd in omgaan met verandering. Hoe
komt het dat de gemiddelde Nederlander er wel
over fantaseert om het roer om te gooien, maar
vervolgens toch jarenlang elke dag naar hetzelfde
werk gaat. ‘Voortschrijdend inzicht’ is een
inspirerend, inzichtelijk en optimistisch verhaal
over omgaan met verandering.
Een absolute aanrader als u weleens piekert over
klimaatverandering, cultuurverandering
of geslachtsverandering.
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De vliegende koﬀer

Rapalje

Jeugd

Muziektheater

Ollie Trollie en Mannetje Lampekap is een
sfeervol verhaal met grote poppen. Ollie Trollie
komt graag bij oma Hillie Trol en vraagt dan het
verhaal over Mannetje Lampekap voor te lezen.
Dan gebeurt er iets heel ergs… Het leeslampje
van oma Trol is plotseling verdwenen. Wat nu?
Ollie neemt een kloek besluit. Hij gaat op zoek
naar het verdwenen lampje en ook naar Mannetje
Lampekap. Hoe zal dat aflopen?
Ollie Trollie is een voorstelling die aansluit bij de
beleveniswereld van het jonge kind met liedjes en
prachtige poppen.

Into Folk in een nieuwe jas, of liever gezegd, een
nieuwe kilt. Vuurspuwende doedelzak, gevoelige
ballades, stampende reels. Deze muzikale reis
wordt een ware Keltische beleving die je niet
mag missen! Al jaren zijn ze op strooptocht langs
festivals, clubs en theaters en met deze show
laten ze u meevaren met één van hun reizen.

Ollie Trollie en Mannetje Lampekap
15.00 uur | € 7,50 | vanaf 3 jaar
www.devliegendekoﬀer.nl

Theater ‘t Onderdak | programma 2019/2020 | ww.hetonderdak.nl
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Still into Folk
20.15 uur | € 19,00 | open bar
www.rapalje.com

Meer dan twintig jaar na het verschijnen van
de eerste album “Into Folk”, is het tijd voor een
heruitgave. Niet alleen op plaat, maar ook op de
planken. Klassiekers als “Wat Zullen We Drinken,
Raggle Taggle Gypsy en Whisky in the Jar” zijn zo
mogelijk nog opzwepender dan ooit te voren!
Na de pauze wordt u meegevoerd door de
nummers op het nieuwe album “Scotland’s Story”,
waarbij we samen muzikaal de geschiedenis van
Schotland beleven.

| 28 |

okt

nov

dec

ZA

jan

15
feb

Angela Groothuizen
Lueke Binge

Muziektheater

20.15 uur | € 19,00
www.angelagroothuizen.nl
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Handsome Poets
Lieve Schatten

Muziektheater

20.15 uur | € 19,00
www.handsomepoets.nl

Foto Marthe Hennink

‘Ik gaa met je lueke binge’ staat er op de
strippenkaart die Angela 16 jaar geleden op
moederdag kreeg van haar dochters. Nu Angela
60 wordt en haar dochters volwassen zijn, is het
hoog tijd om die strippenkaart te gaan innen.
Samen met haar muzikale kompaan Nico
Brandsen viert Angela hun 25-jarige bestaan in
de theaters. Alleen: Angela is niet van de jubilea,
van het omzien in nostalgie. Welnee, da’s zonde
van de tijd. Voorwaarts! Maar toch, hoe nu
verder de komende dertig jaar? Moet het roer
niet radicaal om?
In Lueke Binge bepaalt Angela haar positie in
deze steeds sneller draaiende wereld. Deze
rasverteller pakt je bij de kladden met een
prachtig verhaal en wondermooie nieuwe
liedjes die je in je kern raken.

Tien jaar na hun ontmoeting aan een keukentafel
in een boerderij in Gouda en vele hits, radio & tv
optredens en festivals later, maken de leden van
de Handsome Poets de balans op. Iedereen
herkent de eerste noten van Sky on Fire en kan
de tune van de Olympische Spelen meezingen.
Ze hebben alle grote festivals plat gespeeld, van
Pinkpop en Lowlands tot Vrienden van Amstel.
Ze hebben een volgepropte prijzenkast met
platinum platen en alle mogelijke fraai vormgegeven prijzen. Maar uiteindelijk zijn en blijven de
Handsome Poets gewoon die lieve schatten van
tien jaar geleden.
Benieuwd naar hoe zij de afgelopen tien jaar beleefd hebben? Neem je lief, zus, oma en andere
lieve schatten mee naar deze hartverwarmende
feestelijke avond met een schat aan mooie liedjes
van zichzelf en andere artiesten. De band viert
hun tienjarig jubileum in de schijnwerpers… en
wie jarig is trakteert!
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Drankengroothandel

Bergerac

Voor al u bier, wijn, gedistilleerd,
frisdrank en relatie geschenken.

Walserij 15 C Noordwijkerhout
0252 374 843 / 06 3138 7044
info@drankengroothandelbergerac.nl
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Gé Reinders

Oetblaoze met Adest Brass

Muziektheater
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Koekla poppentheater
Aladdin
Jeugd

20.15 uur | € 22,50
www.gereinders.nl | www.adestmusica.nl

15.00 uur | € 7,50 | vanaf 4 jaar
www.koekla.nl

Foto Bob Bronshoﬀ

Foto Moon Saris

De Limburgse Ambassadeur van de Blaosmuziek
staat tijdens zijn laatste tour bij ons op de
planken met Adest Brass, dat gedirigeerd wordt
door Marcus Kerpershoek.
In deze unieke samenwerking brengen zij zowel
Gé’s nieuwe nummers als zijn veel geprezen
successen, waaronder Blaosmuziek en d’n Haof.
De arrangementen zijn geschreven door internationaal bekende blaasmuziek-grootheden als
Hardy Mertens en Peter Kleine Schaars.
Maar Adest Brass heeft ook arrangementen
voordragen aan Gé voor deze bijzondere
avond. Het zuiden en het westen komen zo
prachtig samen.

Aladdin is een wondermooi sprookje uit
“Duizend en één Nacht” in een eigentijds jasje.
Moes droomt ervan om prins te zijn en iedereen
in zijn land blij en gelukkig te maken.
Op een dag ontmoet hij een man die zegt zijn
oom te zijn. Hij beweert ervoor te kunnen zorgen
dat Moes prins Aladdin gaat worden. Hij neemt
hem mee op een vliegend tapijt en zij vinden de
magische lamp. Dan komt er een geest uit de
lamp. Hij laat Aladdin zien dat zijn zogenaamde
oom niemand minder is dan de gemene tovenaar
Djafar. Die wil de prinses trouwen en de baas
worden in het land. Kunnen ze hem stoppen?

In Gé’s prachtige liedjes krijgt u alle klankkleuren
van het orkest te horen, van zachte harmonieën
tot overweldigende tutti. Dit is een voorstelling
die u raakt én omverblaast.
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sinds 1934

Flevoweg 17 • 2318 BZ Leiden
Tel. 071 5221405 • info@noordmanwijn.nl
www.noordmanwijnimport.nl

Bloembinderij
de Vos
Florisschoutenstraat 15, 2172 SK Sassenheim
Telefoon 0252-210808
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Eddy Zoëy

Hits from Heaven

Muziektheater
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Chris Verlaan

Man in de Maak
Cabaret

20.15 uur | € 24,00 | open bar
www.eddyzoey.nl

20.15 uur | € 15,00 | Try-out
www.chrisverlaan.nl

Foto Fleur Koning

Foto Jaap Reedijk

De laatste jaren zijn ons veel grote muziekhelden
ontvallen. Het is onwerkelijk te noemen, dat grote
legendes als Prince, George Michael, David Bowie,
Avicii, Aretha Franklin, Freddie Mercury, Michael
Jackson, Whitney Houston, Tom Petty e.v.a. voor
altijd weg zullen zijn. Maar gelukkig en wél zo
prettig: hun beste songs en meest indrukwekkende opnames zijn voor altijd blijvend.
Voor ons. Om van te kunnen blijven genieten.
Eddy Zoëy heeft met zijn Eddy Zoëy Band een
grootse show gemaakt, waarin al die grote
successen voorbijkomen ‘Hits from Heaven’! Natuurlijk gaat het spelen van die ‘Hits from Heaven’
gepaard met verkwikkende storytelling, gekke
anekdotes, verhelderende uitleg en onverwachte
weetjes. Grijp nu je kans, en kóm naar ‘Hits from
Heaven’ waar je kunt genieten van een indrukwekkende verzameling evergreens, pakkende
wereldhits, strak muzikantenwerk en bijzondere
verhalen over die grote, hemelende legendes
door Eddy Zoëy mét de Eddy Zoëy Band!

Jury- en publieksprijswinnaar van het Cameretten festival 2018, Chris Verlaan, weet zich prima
te vermaken in het leven. Computerspelletjes
spelen, stripboeken lezen en statistische
berekeningen uitvoeren… Maar met gitaar en
een zaal vol publiek is hij op zijn vrolijkst. Met zijn
puntige liedjes, rake observaties en relativerende
zelfspot belicht Chris zijn eigen zwakheden en
die van de rare wereld om hem heen.
De voorstelling ‘Man in de Maak’ volgt Chris in
zijn ongemak en onvrede met de wereld
om hem heen, variërend van Freek Vonk op TV
tot schreeuwende peuters op het schoolplein.
Jury Cameretten 2018:
“Het is knap hoe hij zijn autisme heeft verwerkt
in ‘Man in de Maak’. Zijn voorstelling heeft een
grote grapdichtheid en hij wisselt mooi af tussen
verhaal en liedjes. Er zitten in het programma
veel slimme vondsten en woordgrapjes.”
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ZAKELIJK | HORECA | BOUW | LOGISTIEK | BEVEILIGING | AUTOMOTIVE |
AGRARISCH | PBM | BEAUTY, CARE & WELLNESS | PROMOTIE | EVENTS

Wij wensen u
een fijne voorstelling!
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Al 20 jaar dé leverancier voor
Kassasystemen|
Toegangscontrole|
Online Ticketverkoop|
Reserveringssystemen|
Ledenadministratie|

Benieuwd wat Ticket Team voor jou kan betekenen?
www.TicketTeam.nl | info@ticketteam.nl | T 0252 - 220 956
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Van Dik Hout
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25 jaar Jubileum Concert

Jette van der Meij & Bartho Braat
Gare de Lyon

Muziektheater

Toneel

20.15 uur | € 29,00 | totale open bar
www.vandikhout.nl
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20.15 uur | € 24,00

Foto Jaap Stolk

Van Dik Hout bestaat 25 jaar en viert dit met de
theatertour ‘25 jaar Van Dik Hout’.
In akoestische en intieme setting speelt de band
een overzicht van hun indrukwekkende oeuvre
met klassiekers als ‘Stil in mij’, ’Alles of niets’,
‘Mijn houten hart’ en ‘Zij maakt het verschil’.
Sinds hun doorbraak in 1994 behoort Van Dik
Hout tot de top met hun pure rock en poëtische
teksten. Destijds ontketenden ze met ‘Stil In Mij’
een hausse in de Nederlandstalige muziek en ook
nu nog is Van Dik Hout een bepalende factor in
de Nederpop. Hun 25 jarig jubileum vieren ze
niet alleen met een theatertour, maar ook met
een documentaire, een gloednieuw album en
nieuwe singles!
‘25 jaar Van Dik Hout’: Prachtige muziek op een
geweldig jubileum feest dat u niet mag missen!
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Een Nederlands toneelstuk over de kracht van
een verloren liefde, gebaseerd op een ware
gebeurtenis. Het vertelt het verhaal van Rachel
en Gerard, twee geliefden in het Parijs van 1942.
Om de razzia’s te ontvluchten moeten zij Parijs
verlaten. Hij zit namelijk in het verzet en zij is een
jodin. Hij zet haar op een trein naar Marseille,
richting Marokko. Zij spreken af om na de oorlog
elke dinsdag van het nieuwe kwartaal naar het
Gare de Lyon te komen, net zo lang tot ze elkaar
weer hebben gevonden.
Dertig jaar lang sleept Gerard zich die dinsdag
naar het Parijse station Gare de Lyon, in de hoop
zijn jeugdliefde Rachel daar weer te zien. Jette
van der Meij en Bartho Braat verrassen met
mooi, ingetogen spel als de twee door de oorlog
getekende geliefden. Subtiel schakelen ze in de
vele dubbelrollen die zij moeten spelen, met net
een andere mimiek, stemgebruik of fysiek.

voor boekhoudingen & belastingzaken
– deskundig en accuraat –

 Lid
 Lid

Register Belastingadviseurs
Nederlandse Orde van Administratie & Belastingadviseurs

Essenlaan 2Essenlaan
| 2172 BW
| Postbus 98
| 2170 98
AB |Sassenheim
| Tel. 0252|- Tel.
23 02
24 -| 23
Fax
2 | Sassenheim
2172 BW Sassenheim
| Postbus
2170 AB Sassenheim
0252
020252
24 - 23 28 05
info@beijk-administratiekantoor.nl | www.beijk-administratiekantoor.nl
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Vuile Huichelaar
Morgen Begint Nu!
Muzikaal Cabaret

20.15 uur | € 24,00
www.vuilehuichelaar.nl

Foto Joris van Bennekom

Saskia en Paulette (Mrs. Einstein) hebben zich altijd bezig gehouden met de liefde. Ze zijn verliefd
geworden en hebben samengewoond.
Ze hebben de ware gevonden en daarmee
kinderen gekregen. Ze zijn bedrogen en hebben
de brokstukken weer gelijmd. Telkens weer
kijken ze met vrolijke verbijstering naar het leven.
Ze denken: wat wíllen we nou eigenlijk?! Wat
staat er op onze bucketlist?! De Mount Everest
beklimmen? Parachute springen? Mediteren in
India? Was het maar zo eenvoudig.
Nee, we willen iets veel lastigers. We willen
gezíen worden. Helaas begint het leven niet bij
veertig en is zestig niet het nieuwe vijftig.
Maar het gras is ook zéker niet groener aan de
overkant. Daarom besproeien we manmoedig
ons eigen gazon en hebben lol om de dorre
grasmat van de buren. Zo simpel kan het zijn.
Dus haak in bij Vuile Huichelaar de zesde, want
morgen begint nu!
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Algemene informatie
Openingstijden
De deuren van de foyer en de kassa gaan 45
minuten voor het begin van de voorstelling open.
Bij jeugdvoorstellingen is dit 30 minuten.
Aanvangstijden
Op uw toegangsbewijs en op de website staat
de aanvangstijd van de voorstelling. De voorstellingen beginnen op tijd. Laatkomers kunnen pas
toegang krijgen tot de zaal zodra de voorstelling
dat toelaat.
Plaatsreserveringen
Theater ’t Onderdak kent vrije plaatskeuze.
Behalve voor genodigden worden er geen
plaatsen gereserveerd.
Mindervaliden
Theater ’t Onderdak heeft uitstekende faciliteiten
voor mindervaliden. Indien u hiervan gebruik
wenst te maken vragen wij u dit bij de reservering
kenbaar te maken. Dit kan telefonisch of via de
email. Bij binnenkomst kunt u zich melden bij één
van onze medewerkers, zodat wij u optimaal van
dienst kunnen zijn.

Overige informatie
- Roken in het gebouw is niet toegestaan.
- Het maken van geluid- en/of beeldopnames
tijdens de voorstelling is alleen toegestaan met
voorafgaande toestemming van de organisatie.
Meegenomen apparatuur wordt voor uw eigen
risico in bewaring genomen.
- Mobiele apparatuur, waaronder mobiele telefoons zijn bijzonder storend in een theaterzaal.
U dient de apparatuur uit te zetten of in bewaring
te geven.
- Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren
mee te nemen.
- Afgenomen kaarten worden niet retour genomen
noch gerestitueerd.
- Voor alle in de brochure vermelde voorstellingen programmagegevens geldt: wijzigingen
voorbehouden. Aan wijzigingen kunt u geen
recht tot restitutie ontlenen.

Slechthorenden
Theater ’t Onderdak beschikt over een ringleiding.
Deze ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden
met een hoortoestel het geluid van de voorstelling
kunnen beluisteren.
Garderobe
De garderobe bevindt zich in de centrale hal. U
wordt verzocht hiervan gebruik te maken. Theater
’t Onderdak is echter niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor jassen of andere zaken aan de
kapstokken noch voor de inhoud daarvan.
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Theaterschool Teylingen
Theaterschool Teylingen maakt voorstellingen op hoog niveau.
Op 23 en 24 november 2019 speelt zij de voorstelling ‘Quasimodo’, het verhaal van de
klokkenluider van de Notre Dame.
Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.theaterschoolteylingen.nl

Accordeonvereniging DSVP
Jaarconcert 13 en 14 maart 2020
Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.accordeonverenigingdsvp.nl.

Toneelvereniging Pankras
Pankras jeugd: ‘Op de zolder van harige Harry’ en
‘Zusjes’
Data: 15 en 16 juni 2019

‘Het eind is zoek’ van Hetty Kranenburg
Data: 21 en 22 maart 2020

‘De zonde van de zusters’ van Ton Davids
Data: 12, 13, 19 en 20 oktober 2019

Data: 18, 19, 25 en 26 april 2020

Theater
’t Onderdak
zoekt
enthousiaste
vrijwilligers!

‘De terugkeer van mevrouw Savage, van J. Patrick
Voor meer informatie en kaartverkoop zie
www.pankras.nl

Theater ’t Onderdak wordt geheel gerund door vrijwilligers.
Dat is bijzonder in Nederland en daar zijn we trots op.
Samen met het bestuur tellen we gemiddeld 65 vrijwilligers
en dat aantal willen we graag handhaven. Er wordt gewerkt in
verschillende commissies, waar regelmatig plaats is voor nieuwe
mensen. Zo hebben we, naast het bestuur, een commissie voor
de administratie, de programmering, de techniek, de publiciteit
en de zaal-bar-foyer.
Houdt u van theater en film, en wilt u zich inzetten voor het
bestaan en behoud ervan in Sassenheim? Vindt u, net als wij, dat
vrijwilligerswerk wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend?
Mail dan uw belangstelling naar secretariaat@hetonderdak.nl en
wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
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Zaalverhuur

Colofon

Theater ‘t Onderdak beschikt over een theaterzaal met
podium en een vlakke vloer. Gecombineerd met de foyer
en de bar is dit een uitstekende ruimte voor evenementen,
minifestivals, vergaderingen, bedrijfspresentaties, cursussen,
conferenties, modeshows etc. Theater ’t Onderdak exploiteert
de zaal en hanteert een tarief per dagdeel. Dit kan worden
uitgebreid met technische ondersteuning, toneelverlichting,
podium, kleedkamers, geluid, projectie en eventueel catering.

Coördinatie/eindredactie
Publiciteitscommissie
Theater ‘t Onderdak

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Stuurt u dan een e-mail
naar Martien van Stiphout via verhuur@hetonderdak.nl.

Theater ’t Onderdak
J.P. Gouverneurlaan 40A
2171 ER Sassenheim
Tel: 0252 - 22 58 74

Try-outs

Opmaak en druk
KSEAWELL Creative Marketing
Marcel Kortekaas
Noordwijk

Door Theater ‘t Onderdak worden ook try-outs
geprogrammeerd. Op deze wijze kunnen wij artiesten boeken
die anders financieel niet haalbaar zijn voor ons theater.

Bankrelatie: Rabobank IBAN

Try-outs kunnen voorstellingen zijn met een speciaal
karakter, omdat de artiest of groep nog niet volledig in het
programma zit. Daardoor ontstaan soms bijzondere, leuke
en spannende momenten; de artiest stapt uit zijn rol en
communiceert directer met het publiek.

Emailadres: info@hetonderdak.nl
Website: www.hetonderdak.nl

Open bar voorstellingen

NL37RABO0367738902

Postadres
Theater ’t Onderdak
Postbus 124
2170 AC Sassenheim

Theater ’t Onderdak kent zogenaamde open bar voor
stellingen. Bij deze voorstellingen, waarbij de bar en foyer
geopend zijn tijdens de voorstelling zijn zitplaatsen NIET
GEGARANDEERD. Verzoeken hiertoe, worden zoveel
mogelijk gehonoreerd, mits dit vóóraf is afgesproken met de
administratie. Dit dus vóór de toegangskaarten worden
besteld. Onze administratie is telefonisch bereikbaar op
maandag en woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot
10.30 uur (met uitzondering van de maanden juli en augustus).

Publiciteit
publiciteit@hetonderdak.nl

De zaal is deze avond ingericht met zowel zitplaatsen als
statafels. Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer geopend,
zodat u tussendoor een drankje kunt halen.

Volg ons op Twitter en Facebook

Naast open bar voorstellingen kent Theater ‘t Onderdak
ook totale open bar voorstellingen. Op deze avond is de zaal
ingericht met alleen statafels. Er zijn bij deze voorstellingen
dus geen zitplaatsen beschikbaar. Ook tijdens deze
voorstellingen is de bar in de foyer geopend, zodat u
tussendoor een drankje kunt halen.

Zaalhuur
verhuur@hetonderdak.nl
Horeca
horeca@hetonderdak.nl

@Onderdaktheater
facebook.com/OnderdakTheater
Oplage: 27.000
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