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

Muziek

Cabaret

Toneel

Jeugd

Film

Open bar (beperkt aantal stoelen aanwezig)

Geen zitplaatsen

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

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.

Theater ‘t Onderdak
J.P. Gouvernerlaan 40A
2171 ER Sassenheim
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Voorwoord
Beste theater- en filmliefhebbers,

We zijn ongelooflijk blij U het nieuwe programmaboekje te mogen presenteren!

Het afgelopen seizoen was voor theater ‘t Onderdak, net als voor de andere theaters, bijzonder 
teleurstellend. We dachten, na het abrupt afgebroken seizoen, weer open te kunnen, echter de tweede 
coronagolf gooide opnieuw roet in het eten. Even leek het nog een ‘dertig bezoekers-seizoen’ te kunnen 
worden – bepaald niet ideaal, maar de show must go on – In december werd de knoop door de Regering 
doorgehakt en viel voor het theater het doek. Nota bene ons jubileumseizoen: 20 jaar theater ’t Onderdak! 

De vooruitzichten voor het komende seizoen zijn een stuk beter, al is op dit moment nog onduidelijk 
hoeveel bezoekers we onder welke voorwaarden per voorstelling mogen uitnodigen en of we u weer 
een drankje mogen aanbieden. Wij gaan er in ieder geval vol voor en presenteren u met gepaste trots 
het prachtige theater en –filmprogramma voor het nieuwe seizoen.

In september starten we spectaculair met het Wijncabaret, de Stones Sessions en de premiere van 
het MUS-festival: een muziekavond met lokale bands. Daarna kunt u het hele seizoen blijven genieten 
van muziektheater, cabaret en jeugdvoorstellingen. Wat dacht u van de Släpstick, de Bluebettes, de 
Nits, Joris Linssen, Jan Rot en ook weer ‘onze eigen’ Pam MacBeth? Cabaretliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen bij Sjaak Bral, Paul Haenen, Vuile Huichelaar, Niet schieten en de altijd verrassende cabaretpoel. 
De filmvoorstellingen - uitsluitend kwaliteitsfilms, genre arthouse / feelgoodmovie - blijven op de 
donderdagavond, twee keer per maand. 

Kortom, dat wordt weer genieten! We heten u het nieuwe seizoen hartelijk welkom in theater ’t Onderdak. 
Het theater dat zonder betaalde krachten, volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers zich al meer dan 
20 jaar met succes staande houdt. En dat zich onderscheidt door topproducties in een informele sfeer met 
een gastvrije ontvangst van bezoekers en artiesten. En, het gratis kopje koffie of thee vóór aanvang van 
de theatervoorstellingen blijft!

Wij wensen u een gezond en bruisend nieuw theaterseizoen, 

De vrijwilligers van theater ‘t Onderdak



Datum 2021 Arti est(en) Titel Genre Aanvang Prijs

donderdag 09 september Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6.50

vrijdag 10 september Stones Sessions Pleased to meet you Muziek / totale open bar 20.15 € 29.50

zaterdag 11 september De Aimabele Schoft en Wijncabaret Cabaret / wijnproeverij 20.15 € 16,50

zaterdag 18 september Lokale bands of musici MUS Muziek Uit de Streek Muziek 20.15 € 10.00

donderdag 23 september Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 24 september i.s.m. Oranjevereniging  DJS4YOU Muziek Muziek / open bar 21.00  *

zaterdag 25 september i.s.m. Oranjevereniging
‘Allstars Coverband’ Allstars Live Muziek / open bar 21.00  *

woensdag 29 september The Roaring Twenti es Släpsti ck Muzikaal cabaret 20.15 € 20,50

zaterdag 02 oktober Winston Post, Joke de Kruijf,
Frédérique Sluyterman van Loo Lift en 2: Girls Night Inn Muzikale komedie 20.15 € 25,00

zondag 03 oktober Theater Van Santen Zo Doen Dieren Jeugd 15.00 € 7,50

donderdag 07 oktober Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 08 oktober Esther Groenenberg Back to the garden Muziek 20.15 € 19,00

zaterdag 09 oktober Cabaretpoel 4 x leuk Cabaret 20.15 € 16,50

vrijdag 15 oktober Ellen Dikker, Dianne Liesker,
Hanneke Drenth ‘T ís hier geen hotel Cabaret / reprise 20.15 € 23,00

zaterdag 16 oktober Ed Struijlaart (solo) Alles op rood Muziek 20.15 € 18,50

donderdag 21 oktober Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 22 oktober Robby Valenti ne Valenti ne’s Tribute to Queen Muziek / open bar 20.15 € 29,50

zondag 24 oktober Wijlacker en Kolen Lennon en McCartney
Acousti c – Two of Us Muziek 20.15 € 25,00

donderdag 04 november Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 12 november Diederick Ensink Diederick’s debuut Muzikaal cabaret 20.15 € 16,50

donderdag 18 november Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 19 november Sjaak Bral Vaarwel 2021 Cabaret / try-out 20.15 € 17,50

zondag 21 november Sinterklaasgroep Bollenstreek Buurman Bolder en de
Sleutel van Sinterklaas Jeugd 13.00 € 7,50

zondag 21 november Sinterklaasgroep Bollenstreek Buurman Bolder en de
Sleutel van Sinterklaas Jeugd 15.30 € 7,50

vrijdag 26 november Jan Rot OK Boomer Muziek 20.15 € 16,50

zaterdag 27 november Paul Haenen Brengt Vreugde Cabaret 20.15 € 21,00

donderdag 02 december Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 03 december Steal Spandau Ballet tribute Muziek / open bar 20.15 € 16,50

zaterdag 04 december De Nits In concert Muziek 20.15 € 25,00

vrijdag 10 december Niet Schieten 25 jaar lust en leed Cabaret 20.15 € 17,50

zaterdag 11 december 7eVen Tussen Hokjes Muzikaal cabaret 20.15 € 11,50

donderdag 16 december Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 17 december The Dynamite Bluesband Goes to Memphis! Muziek / open bar 20.15 € 13.50

zondag 19 december Theater Van Santen De vrolijk verrassende
kerstshow Jeugd 15.00 € 7,50

Programma overzicht 2021
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Programma overzicht 2022

Datum 2022 Arti est(en) Titel Genre Aanvang Prijs

donderdag 06 januari Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 14 januari Top 1000 Evergreenband Evergreen Top 1000 live Muziek 20.15 € 29,50

donderdag 20 januari Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

zaterdag 29 januari Maartje en Kine Hoge noot Muziek 20.15 € 18,50

zondag 30 januari Adest Brass Een borreltje met Adest Brass Muziek / open bar 15.00 € 10,00

donderdag 03 februari Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 04 februari Rayen Panday Focus Cabaret 20.15 € 16,50

zaterdag 05 februari Vera Mann & band Goesti ng Cabaret 20.15 € 20,00

zondag 06 februari Vuile Huichelaar
Omdat ik zoveel van je hou
en andere foute liedjes!

Muziek / cabaret 20.15 € 24,00

vrijdag 11 februari The Bluebett es Do you wanna dance? Muziek / open bar 20.15 € 22,50

zaterdag 12 februari Anne Neuteboom Eff e niet met je mening Cabaret 20.15 € 17,00

donderdag 17 februari Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 18 februari Co Trum Co with the fl ow Cabaret / Interacti ef 20.15 € 22,50

zaterdag 19 februari Piano Man Band Billy Joël en Elton John tribute Muziek 20.15 € 22,50

donderdag 03 maart Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

zondag 13 maart Lejo Hands Up Jeugd 15.00 € 7,50

donderdag 18 maart Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 25 maart Milène van der Smissen Voor mijn part Dolly Muziek 20.15 € 16,50

zaterdag 26 maart Joris Linssen & Caramba Nieuwe streken Muziek 20.15 € 26,50

donderdag 31 maart Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 01 april Sjors vd Panne & Tommie Christi aan Mannen huilen niet Muziek 20.15 € 22,50

zaterdag 02 april Pam Macbeth A Life That’s Good Muziek 20.15 € 16,50

vrijdag 08 april Marlon Kicken Draadloos Cabaret 20.15 € 16,00

donderdag 14 april Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

donderdag 28 april Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

donderdag 05 mei Zie nieuwsbrief Film 20.15 € 6,00

vrijdag 06 mei Jett e van der Meij & Bartho Braat Gare de Lyon Toneel 20.15 € 24,50

donderdag 12 - 19 - 26 mei Theaterschool Teylingen De gravin van Holland Toneel 20.15 € 17,50

vrijdag 13 - 20 - 27 mei Theaterschool Teylingen De gravin van Holland Toneel 20.15 € 17,50

zaterdag 14 - 21 - 28 mei Theaterschool Teylingen De gravin van Holland Toneel 20.15 € 17,50

zondag 15 - 22 - 29 mei Theaterschool Teylingen De gravin van Holland Toneel 14.00 € 17,50

zondag 15 - 22 - 29 mei Theaterschool Teylingen De gravin van Holland Toneel 16.15 € 17,50

*) kaartverkoop gaat via de Oranjevereniging, zie hun programmaboekje
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MAART 2022
MAART 2022
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APRIL 2022
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Films in Theater ’t Onderdak
Per film € 6,00 
Passe-partout voor 18 films: € 49,50 
Passe-partout geldig vanaf 2 januari 2022 tot het 
einde van het seizoen € 30,00 (Verkrijgbaar vanaf 
december).

Ook dit seizoen staan er weer 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 2021 bekend; zie hiernaast en het 
programmaoverzicht. De overige films (januari 
tot en met mei 2022) worden later via de website
bekendgemaakt.

Per film geldt de vaste, lage prijs van € 6,00 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 € 49,50. Dit in plaats 
van € 99,00! Zo bent u er altijd zeker van dat u de 
filmvoorstelling kunt bijwonen en betaalt u slechts 
€ 2,75 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.

-  Via het uitneembare bestelformulier in het 
midden van dit programmaboekje. We hebben 
van elke aanvrager de naam- adres- woonplaats-
gegevens 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. 

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.
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In verband met onze filmlicentie mogen wij geen 
openbare promotie voor de films maken. 
U kunt ‘vaste klant’ worden van ’t Onderdak. 
U krijgt dan via uw mail aankondiging van de films. 
U kunt ook lid worden van de besloten facebook 
pagina van film in ’t Onderdak.
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Kaartverkoop
Vroegboekkorting tot 5 september 2021.

Vroegboekkorting tot 5 september 2021 2021. 
In het nieuwe theaterseizoen 2021-2022 kan 
men volop profiteren van vroegboekkorting op 
de theatervoorstellingen!

Deze kortingsregeling is geldig vanaf het 
verschijnen van dit programmaboekje en loopt 
tot 5 september 2021. Kaarten die later worden 
besteld, komen niet meer in aanmerking voor deze 
kortingsregeling. De kortingsregeling voor het 
seizoen 2021-2022 is gewijzigd ten opzichte van 
eerdere jaren en ziet er als volgt uit:

• Bij aankoop van 1 tot en met 9 toegangskaarten 
5% korting op alle toegangskaarten.

• Bij aankoop van 10 of meer toegangskaarten 
10% 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:
 - Vrijdag 10 september 2021 Stones Sessions 

met Pleased to meet you.
 - Vrijdag 22 oktober Robby Valentine met 

Queen tribute

De kaartreservering wordt behandeld op volgorde 
van ontvangst, dus wees er snel bij want vol = vol.

Administratiekosten
Door de problemen die we ondervinden van 
de Coronamaatregelen, wordt dit seizoen de 
einddatum voor vroegboekkorting verlegd 
naar 5 september.
• tot 5 september zijn de administratiekosten 

€ 2,50 per bestelling.
•  na 5 september zijn de administratiekosten 

€ 1,00 per kaart, met een maximum van 
€ 10,00 per bestelling.

•  bij jeugdvoorstellingen worden geen 
administratiekosten berekend.

Reserveren en betalen van kaarten

Website: abonnementen en reserveringen
Via de website www.hetonderdak.nl kan men 
kaarten bestellen, vanaf het moment dat het 
programma bekend is. De kortingspercentages en 
het bijbehorende bedrag aan administratiekosten 
tot 5 september, is in de programmatuur verwerkt, 
zodat bij bestelling van kaarten voor meerdere 
voorstellingen tegelijk, hiervan maximaal wordt 
geprofiteerd. Na 5 september vervalt automatisch 
het kortingspercentage en wijzigt het bedrag aan 
administratiekosten. Betaling vindt plaats met 
behulp van IDEAL.
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Afgenomen kaarten worden niet retour genomen, 
noch gerestitueerd.

E-mail
De bestelling mailen naar: info@hetonderdak.nl. 
Vermeld naam, adres, woonplaats, IBAN nummer, 
telefoonnummer, e-mailadres, maar ook de naam 
en de datum van de voorstelling en het aantal 
kaarten dat u wenst.

Telefonisch
U kunt de bestelling ook telefonisch doorgeven. U 
wordt gevraagd naar uw naam, adres, woonplaats,
IBAN nummer, telefoonnummer, e-mailadres, voor
welke voorstelling u kaarten wilt en het aantal 
kaarten dat u wenst. Kindervoorstelling? Vergeet 
dan niet aan te geven hoeveel volwassenen en 
hoeveel kinderen het betreft.

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.

Verkoop aan de zaal
Aan de zaal, vanaf 45 minuten voor aanvang van 
de voorstelling, indien er nog kaarten beschikbaar 
zijn. Kaarten bij voorkeur met pin te betalen.

Telefonische bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar, maandag en 
vrijdag van 10.00 tot 10.30 uur. 
Het telefoonnummer is 0252 - 22 58 74.

Op andere tijden kunt u het antwoordapparaat 
inspreken waarna wij u bij de eerst volgende 
gelegenheid zullen terugbellen. Laat hiervoor
uw telefoonnummer achter.

Theaterarrangement
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.

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

Uw theaterarrangement bestaat uit:
• 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.

Het theaterarrangement kost € 15,00 per persoon, 
exclusief kaarten voor een voorstelling en is te 
reserveren via horeca@hetonderdak.nl. 
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sep

10
sepVR

Stones Sessions
Pleased to meet you

Muziektheater
20.15 uur  |  € 29,50  |  totale open bar

www.stonessessions.nl

Zes jonge ras muzikanten, met een rock ‘s roll-
kilometerteller die overuren draait. Ze vonden 
elkaar in een gezamenlijke liefde; The Rolling 
Stones.

De levenslust, energie en passie voor het oeuvre 
van Jagger/Richardss & consorten spat van deze 
rockers af. Met de stadion mega hits, intieme 
tranentrekkers en toonaangevende anekdotes uit 
de rijke historie is een avond met Stones Sessions 
een must-see voor elke Stones liefhebber. Stones 
Sessions toert nu enkele jaren met succes langs de 
Nederlandse clubs en festivals met een damp ende 
ode aan The Stones waar niemand omheen kan. 
Hoog tijd om de theaterwereld voor zich te winnen!

Pleased to meet you... hope you guess my name!

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.

11
sepZA

De Aimabele Schoft en 
Wijncabaret

Foto Credits

Cabaret
20.15 uur  |  € 16,50

www.aimabeleschoft en.nl

De Aimabele Schoften zijn liefhebbers van het 
leven en daar hoort regelmatig een goed glas 
wijn bij. Dat zij over dit ‘goddelijk vocht’ een 
muzikaal cabaret hebben gemaakt is dus niet zo 
verwonderlijk. Izak, Ferdinand en Marcel bekijken 
de wijn van meerdere kanten. Een ode hier, een 
afkrakertje daar. Er komt ook een oom voorbij
die op feestjes interessant doet over wijn en
alles wat daarmee te maken heeft. Wat moet
je zeggen als je een glas aangeboden krijgt? 
Wanneer sla je de plank mis?

Wat weten we eigenlijk over wijn en wat valt er 
nog te leren. Er blijken ook een aantal lijntjes te 
lopen tussen wijn en vrouwen. Frankrijk komt 
voor bij, het vinologisch basisland. Er valt een 
fles te winnen en er zijn uitdagingen voor het 
publiek. Er zijn verhalen. Er is muziek en goeie 
teksten, geschreven met een mooie fles binnen 
handbereik.

Het motto van de Aimabele Schoften: “Drink 
nooit meer dan genoeg is voor je”.
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sep

18
sepZA

Lokale bands of musici
MUS Muziek Uit de Streek

Foto Mett e Boelens

Muziek
20.15 uur  |  € 10,00  |  open bar  
www.pv-whatever.nl, www.just.nl, www.pammacbeth.com, www.kleintjepils.nl

Het eerste MUS Festival is een feit, Muziek Uit 
Sassenheim, door muzikanten uit Sassenheim.
Just: eigen muziek en teksten met een boodschap. 
Jeroen gitarist, Kees-Jan: basgitaar, Linda singer 
songwriter, Floris drum.

What Ever 2.0: coverband (de Dijk, Golden Earring, 
Rolling Stones). Arjan Bastiaans gitaar, Piet v/d 
Meij percussie, Bjorn Alkemade drums Hendrik 
Veerhagen bas, Erik Schipper zang & keys

Tanee van der Hulst: gitaar en zang. Inspiratie met 
slecht 6 accoorden, verrassend,  eigenwijs geluid in 
haar geboortedorp.

Pam MacBeth, Sam van Rijn en Kleintje pils 
behoeven geen nadere  aankondiging.

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.

24
sepVR

i.s.m. Oranjevereniging DJS4YOU
Muziek 30+ 
Muziek
21.00 uur  |  verkoop via Oranjevereniging Sassenheim
www.oranjevereniging-sassenheim.nl

DJs4U, inmiddels uitgegroeid tot een begrip in
de bollenstreek. Met onze Dj’s verzorgen wij elk 
feest tot in de puntjes. Er is geen feest wat wij
niet kunnen regelen. DJs4U draait wat u op uw 
feest wilt horen en dat wordt wel eens vergeten. 
Kies je voor DJs4U, dan komen wij bij u langs om 
alle persoonlijke wensen te bespreken, zodat we er 
samen een leuk feest van kunnen maken.

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.

DJs4U
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i.s.m. Oranjevereniging ‘Allstars Coverband’
Muziek 30+ 

Muziek
21.00 uur  |  verkoop via Oranjevereniging Sassenheim

www.oranjevereniging-sassenheim.nl

15 jaar Allstars!

De alom bekende bruisende, energieke coverband 
uit de Bollenstreek bestaat alweer 15 jaar en 
dat moet gevierd worden! Gewapend met vette 
hits maken deze topmuzikanten van elke avond 
een knalfeest. Of het nu gaat om een bruiloft, 
bedrijfsfeest of ander evenement, Allstars knalt en 
heeft zichtbaar plezier in het muziek maken! Kom 
de avond proosten met de band en dans zoals je 
nog nooit gedanst hebt!

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.

29
sepWO

Släpsti ck
The Roaring Twenti es

Muzikaal cabaret
20.15 uur | € 20,00  |  Try-out

www.slapsti ck.nl

The Roaring Twenties: Dé onovertroffen, 
magnifieke, chique, swingende, zingende, 
roerende, ontroerende, champagne proostende, 
crème de la antirimpelcrème belevenis van het 
decennium komt naar ons theater. Een avond 
als nooit tevoren! Een Jubileumvoorstelling die 
de gloriedagen van Släpstick even fijnzinnig als 
elegant laat herleven! Wentel uw wederhelft 
rond op de buzzing beat van de dansorkesten!
Baad in de pracht en praal van de feestzaal in 
Jugendstil en zwelg in de decadentie van de 
upper class… En ja, wat zou het, als de tafelpoten 
een beetje wankel zijn? So what, als het orgel op 
instorten staat? Wat nou, als de kroonluchter aan 
een paar losse boutjes hangt? Alles werkt prima! 
Nee hoor, alles is hélemaal onder controle! Er 
kan echt hélemaal níks misgaan! Níets kan deze 
daverende Jubileumavond in de weg staan!

Dus: doe uw feestkleding aan en betreed de 
rode loper! ‘The Roaring Twenties’ komt naar het 
theater en u bent van harte uitgenodigd!
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Winston Post, Joke de Kruijf, Frédérique Sluyterman van Loo

Lift en 2, Girls Night Inn

Foto Marloes Kemps 

Muzikale  komedie
20.15 uur  |  € 25,00

KNAL, AAAAAH!!, BLACK OUT. Na het 
succesvolle ‘Liften’ bundelen, achter tralies, 
Tooske Ragas, Joke de Kruijf en Marleen van 
der Loo hun krachten in Liften2: ‘Celdeling’. 
Hilarische situaties, ontroerende momenten en 
vlijmscherpe onderwerpen volgen elkaar in hoog 
tempo op, terwijl hun verleden vakkundig wordt 
ontrafelt. Hoe ver gaat echte vriendschap en zal 
hun ‘verblijf’ hun levens voorgoed veranderen?

Liften 2: ‘Celdeling’ is een krachtige feel-good 
komedie met prachtige liedjes. De ultieme 
escape, waarbij uw lachrimpels zeker gelift
zullen worden.

J 03
oktZO

Theater Van Santen 
Zo doen Dieren
Jeugdvoorstelling
15.00 uur  |  € 7,50  |  vanaf 3 jaar  
www.theatervansanten.nl

“ Zo doen Dieren” is een erg leuk en bruisend 
programma vol livemuziek, waarin Theater Van 
Santen op hun eigen wijze fonkelnieuwe liedjes 
de revue laten passeren. Liedjes over dieren, 
over hun streken en avonturen en wat ze zoal 
meemaken en beleven.Theater Van Santen 
staat bekend om zijn verhalende manier van 
musiceren voor kinderen. Kinderen krijgen volop 
de gelegenheid om mee te doen op het toneel en 
meezingen is onvermijdelijk.

Een greep uit het repertoire: Wat voor vogel ben 
ik- Konijntje Knuf-Ik ben een scharrelaar-Tel tot 
tien-Kunstenaar-Vis zijn-Kip zonder Kop-Zo
doen dieren.
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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

E-installatie's - Data netwerken 
Beveiligingsinstallatie's - Inspectie's 

Power Quality Analyses - Thermogra�sch onderzoek

JACK VAN DER MEIJ

Power Quality Analyses - Thermogra�sch onderzoek
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Esther Groenenberg & band 
Back to the garden

Foto Photo Anya

Muziek
20.15 uur  |  € 19,00  

www.esthergroenenberg.nl

Na haar succesvolle ode aan Carole King duikt 
Esther Groenenberg opnieuw de zeventiger
jaren in.

In ‘Back to the garden’ zingt ze het allermooiste 
repertoire van onder anderen Carly Simon, 
Janis Ian, Carole King, Joni Mitchell en Karen 
Carpenter. Liedjes uit de kleurrijke seventies, 
waarin de singer-songwriterscene opbloeide.

Esther begeleidt zichzelf op piano en wordt 
bijgestaan door de onvolprezen ritmesectie 
van Her Majesty. Dankzij de formidabele 
zangstemmen van haar driekoppige droomband 
krijgen ook mannelijke iconen als James Taylor, 
Jackson Browne en Crosby, Stills & Nash een 
plek op de setlist.

Een must voor iedereen die de seventies ‘mijn 
tijd’ noemt, maar zeker ook voor de liefhebbers 
die daarvoor, net als Esther, te laat geboren zijn.

09
oktZA

De Cabaretpoel
Vier keer leuk!

Foto Matt hias Tuns

Cabaret
20.15 uur | € 16,50
www.cabaretpoel.nl

Cabaretliefhebbers opgelet! Deze voorstelling 
mag u niet missen. In de Cabaretpoel spelen 
vier nieuwe aanstormende cabarettalenten 
elk een voorstelling van ongeveer 25 minuten. 
U ziet finalisten en prijswinnaars van diverse 
cabaretfestivals. De Cabaretpoel, een nieuw 
initiatief voor aanstormend cabarettalent om zich 
aan het publiek te presenteren. Het is een soort
reizend cabaretfestival, maar dan zonder
competitie element.

Een avondje Cabaretpoel is een echte 
belevenis. Het is een zeer afwisselende avond 
met vier uiteenlopende cabaretgenres. Vier 
cabaretvoorstellingen voor de prijs van één, met 
voor elk wat wils. Wie er spelen blijft meestal 
tot de avond zelf een verrassing. Dus laat uzelf 
verrassen door het talent van de toekomst. Wie 
weet ziet u wel de toekomstige Theo Maassen of 
de nieuwe Youp van ‘t Hek. In ieder geval ziet u 
vier keer iets nieuws!
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Ellen Dikker, Hanneke Drenth & Dianne Lieske
Tis Hier Geen Hotel (Reprise)

Foto Govert de Roos

Cabaret
20.15 uur | € 23,00  |  Reprise
www.degraafencornelissen.nl

Ellen Dikker, Dianne Liesker en Hanneke Drenth 
met de herkenbare en humoristische voorstelling 
over (over)leven met pubers.

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 de dames 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. 

16
oktZA

Ed Struijlaart
Alles op rood

Foto Vanessa Hofstra fotografi e

Muziek
20.15 uur | € 18,50
www.edstruijlaart.nl

‘Als het mislukt, ga ik dan dood? Nee, dus ik zet 
alles op Rood’. Rood, de kleur van passie, de 
moed om te leven, het volgen van je hart. In Alles 
op Rood neemt Ed je mee op zijn muzikale reis 
van de afgelopen 10 jaar. Vanaf het moment dat 
Ed op zijn negende Eric Clapton op televisie zag 
wist hij dat zijn toekomst in de muziekwereld 
lag. Alleen, durf je die sprong te wagen en 
wanneer? En wat als het tegenzit? In 2010 
nam Ed Struijlaart die gewaagde beslissing. 10 
jaar later stond Ed weer voor dezelfde keuze, 
noodgedwongen. Zijn agenda leeg geveegd 
door Corona. Wat moest hij doen? De muzikale 
droom blijven volgen? Of kiezen voor zekerheid? 
De voorstelling die aanvankelijk een viering had 
moeten worden van 10 jaar muzikantschap, 
werd nu een zoektocht naar de kern van Ed’s 
muzikale bestaan. Een allesbepalende test van 
zijn veerkracht.
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Robby Valenti ne
Valenti ne’s Tribute to Queen

Foto Hans van Eijsden

Muziek 
20.15 uur  |  € 29,50  |  open bar

www.robbyvalenti ne.nl

Robby Valentine (bekend van de megahit ‘Over and 
over again’) stond in het voorprogramma van Brian 
May’s solotournee. Ook werd Valentine meerdere 
keren gevraagd voor een optreden bij de Britse en 
Nederlandse Queen fanclub. Dit seizoen staan ze 
bij ons op het podium met een geweldige show, 
waarin alle hits van Queen voorbij komen, op 
ongeëvenaarde muzikale wijze. Verwacht niet de 
zoveelste Queen Tribute met een man in een gele 
jas met plaksnor. Waar de meeste tribute bands 
Queen naspelen zoals zij live klonken hoor je deze 
avond de muziek van Queen zoals het op CD staat. 
Inclusief de door Valentine zelf opgenomen koortjes 
die zo karakteristiek het Queen geluid vormen. 
Zowel instrumentaal als vocaal klopt alles om die 
unieke Queen sound te krijgen. Een ongelofelijke 
prestatie van deze topband! 

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.

23
oktZO

Theater Van Santen 
SANTENKRAAM

Muziek
20.15 uur  |  € 20,00  

Is een nieuw cultureel evenement. Een rijgdraad 
van talenten en disciplines in de podiumkunsten, 
die versmelten tot een onvergetelijke avond. Een 
voorstelling vol klassieke muziek, poëzie, pop- en 
luisterliedjes, jazz en blues, comedy en variété. 

Bekende streekgenoten geven acte de présence 
w.o.: Lieselotte van Tol, Wouter Kiers, Maureen 
Natzijl, Irma Ooijevaar, Koert Witteman, John 
van Santen, Martijn Pompe, Judith Koch, Jentley 
Drieman, Rob Stoop, Maarten Kruijswijk, Jeen 
Rabs.  

Een avond met twee pauzes en de koffie en thee 
zijn gratis. Ook zal er bij de borrel voor een extra 
gratis hapje worden gezorgd!
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OUDEREN OOGZORG

Hoofdstraat 200
 

2171 BM Sassenheim
 

tel. 0252 221 009  
info@clairoptiek.nl  www.clairoptiek.nl

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.

Clair Optiek Uw zicht is onze zorg!

Hoofdstraat 179 | 2171 BB Sassenheim | Tel.0252-224477
www.melmanlingerie.nl
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Diederick Ensink
Diederick’s Debuut

Foto Govert de Roos

Muzikaal cabaret
20.15 uur  |  € 16,50

www.diederickensink.nl

Diederick Ensink maakt er een sport van om 
zoveel mogelijk instrumenten te bespelen. Op 
7-jarige leeftijd begon hij zijn muzikale loopbaan 
met vioolles, daarna is het uit de hand gelopen. 
‘Een gezonde verslaving’, noemt Diederick het. 
Het liefste zou hij in zijn eentje alle instrumenten 
van een orkest willen bespelen… én daarbij nog 
willen zingen. Dat gaat natuurlijk niet, zou je 
denken. Om het tegendeel te bewijzen stapt 
Diederick voor het eerst ‘solo’ het toneel op in 
‘Diederick’s debuut’.

Ondertussen is de muziek-instrumenten-teller 
de 10 al gepasseerd en kan hij door middel van 
technologie zoals bijvoorbeeld een ‘loop-station’ 
in zijn eentje dat gedroomde orkest live op de 
bühne tot leven roepen. Diederick vertelt zijn 
persoonlijke, muzikale verhaal aan de hand van 
liedjes uit diverse muziekgenres: van Shaffy tot 
Coldplay, van Twarres tot Elton John. Zijn eigen 
songs mogen ook zeker niet ontbreken. 

12
novVR24

oktZO

Wijlacker en Kolen 
Lennon en McCartney Acousti c – Two of Us

Foto Selin Gholonian

Muziek
20.15 uur  |  € 25,00  

www.atnex.nl

Na hun succesvolle hvoorstelling ‘Sounds 
of Silence’ moesten Jop en Dennis niet lang 
nadenken over de logische vervolgstap hierop. 
Ze zijn beiden opgegroeid met de songs van 
het legendarische schrijversduo John Lennon 
en Paul McCartney.In een intieme setting 
wordt u meegenomen op een nostalgische reis 
langs het beroemde ‘Strawberry fields’, via de 
slaapkamer van Paul McCartney waar ze hun 
eerste hits schreven, langs de kroegen van 
Hamburg en uiteindelijk ‘Across the Universe’. 
De sfeervolle beelden, spraakmakende 
anekdotes en persoonlijke herinneringen, geven 
een nieuwe kijk op de tijdsbepalende songs. 
Met hun muzikale precisie en weergaloze 
tweestemmigheid weerspiegelen Jop Wijlacker 
en Dennis Kolen de symbiose van het grootste 
en meest succesvolle schrijversduo allertijden.
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Sinterklaasgroep Bollenstreek
Buurman Bolder en de Sleutel van Sinterklaas

Foto Lars Berg

Familievoorstelling
13.00 en 15.30 uur  |  € 7,50  |  vanaf 2 jaar
www.sinterklaasgroepbollenstreek.nl

Emma en Walter zijn blij dat Sinterklaas weer in 
het land is . Zij logeren bij oma Pleuni en zingen 
elke avond een mooi Sinterklaasliedje voor 
Sinterklaas bij de schoorsteen. Sint Nicolaas en 
Signor Piet vinden dat natuurlijk prachtig, maar 
buurman Bolder niet. Hij vindt het verschrikkelijk 
als oma haar kleinkinderen op bezoek heeft die 
steeds zingen voor de Sint. Op een dag vindt 
buurman Bolder het welletjes en bedenkt een 
heel gemeen plan. Dan blijkt dat de Sint de 
gouden sleutel met de rode bovenkant en het 
zilveren kettinkje  kwijt is . Dat is ook de sleutel 
van de geldkist van Sinterklaas en bovendien 
past die op alle voordeuren van Nederland. Grote 
paniek bij de Sint en zijn trouwe knechten.

Wat gebeurt er met de gouden sleutel van 
Sinterklaas en  met de schoorsteen van Emma 
en Walter? Dat kun je zien in de voorstelling 
“Buurman Bolder en de sleutel van Sinterklaas.

Vergeet vooral je fototoestel niet voor een foto 
met sint en Piet.

J19
novVR

Sjaak Bral
Vaarwel 2021

Foto Frank Jansen

Cabaret 
20.15 uur  |  € 17,50  |  try-out
www.sjaakbral.nl

De oudejaarsconference van Sjaak Bral staat 
dit jaar, hoe kan het anders, in het teken van 
de Coronacrisis. ‘Een onwerkelijke tijd’, in de 
woorden van Sjaak. Hoe vat je de achtbaan 
samen waarin wij met z’n allen in 2020 zaten? 
Door een heerlijke avond vol herkenning, met de 
gulle lach en een oprechte traan. Laat dat maar 
aan Sjaak Bral over. De meester van het actuele 
cabaret, al 24 jaar. Ook in dit Corona-jaar. 

‘Klassieke oudejaarsconference van een 
grappenmitrailleur’ – De Volkskrant

‘Pientere grappen, behendig samengebonden’ – 
NRC

‘Zijn liedjes raken meer dan ooit’ – AD 

‘Bral is ongewoon indrukwekkend’ - Trouw
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Paul Haenen 
Haenen Brengt Vreugde

Cabaret
20.15 uur | € 21,00 
www.bett yasfalt.nl

Jawel, Paul Haenen staat weer eens een solo in 
de theaters en wij zijn blij hem naar Sassenheim 
te kunnen halen. Want zoals uit de titel al blijkt 
Paul Haenen ‘brengt vreugde’.

Een optimistische voorstelling waarin wij niet 
alleen Haenen beter leren kennen maar ook 
kunnen genieten van zijn vaak scherpe kijk op 
actuele gebeurtenissen. Een avond vol humor,
ernst en inzicht. Met zeker wat ruimte voor 
Margreet Dolman, dominee Gremdaat en 
dokter Valentijn. De mooie momenten van het 
leven vieren en niet bij de pakken neerzitten. 
Altijd weer lichtpuntjes zien, ook als het tegen 
zit; dat is de instelling van Haenen, in welke 
hoedanigheid ook.

Een eigenzinnige en vrolijke voorstelling met een 
andere kijk op dezelfde werkelijkheid.

Haenen op zijn best.

26
novVR

Jan Rot
OK Boomer

Foto Credits

Muziek
20.15 uur  |  € 16,50
www.janrot.nl

In OK BOOMER gaat zanger en meestervertaler 
Jan Rot (1957) terug naar de jaren zestig. Hij 
koos voor elk jaar zijn favoriete lied en met 
topgitarist Laszlo Versteeg (1992) naast hem 
komen dan uiteraard Beatles, Stones, Who en 
Kinks voorbij, maar ook hits die je bijna was 
vergeten, naast een paar fijne eigen nummers. 

En dan zijn er de herinneringen, weetjes
en verhalen. 

Met vertedering kijkt Jan terug naar zijn jaren 
in Indonesië als kind in een zendingsgezin, het 
verlof in 1967 waarin hij popmuziek ontdekte en 
besloot: ik word later zanger. 

Dat kwam uit, en nu is hij inmiddels de zestig 
gepasseerd. Maar is dat erg? Hoe hou je zowel 
het jongetje in jezelf levend als dat je meegaat
in de tijd? Ook dat hoort u in OK Boomer!



|  24  |

Klantenservice
support@kseawell.com
+31 (0)71 40 80 441

Direct Contact
marcel@kseawell.com
+31 (0)6 5383 3385
Bereikbaar op werkdagen
van 10:00 – 16:00 uur

Kantoor
Piet Heinstraat 7,
2202 KR Noordwijk
The Netherlands

VISUELE 
COMMUNICATIE
OP EEN HOGER 
NIVEAU
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De Nits
In concert

Foto PR_NITS

Muziek
20.15 uur  |  € 25,00

www.nits.nl 

Al ruim 45 jaar de meest ongrijpbare band van 
Nederland. Met een omvangrijk oeuvre van meer 
dan 25 albums en nog steeds verwonderlijk vitaal. 
Immer onderweg met concerten vol  dynamiek, 
humor, virtuositeit en een diepe Europese 
melancholie, alles met een stijlvolle veelzijdigheid. 
De ontdekkingsreis zet zich in 2021 voort op 
de podia van de Nederlandse clubs en theaters. 
Nieuwe songs krijgen hun debuut, de band zoekt 
en vindt. Muziek uit vorige albums vinden hun 
plek op de setlijst, krijgen daardoor een andere 
kleur, uitgevoerd met intens spel in een prachtig 
bühnebeeld.

03
decVR

Steal 
A tribute to Spandau Ballet

Foto Credits

Muziek
20.15 uur | € 16,50 | open bar

www.stealmusic.nl

Wie kent niet de hits Only when you leave 
en Through the barricades? Wie kan er niet 
meezingen met Gold? Welke tiener uit de jaren 
80 heeft er niet geschuifeld op True? Deze 
songs komen nog steeds voor op de lijst van 
grootste hits allertijden! STEAL is gegroeid tot een 
professionele tributeband met een goede show en 
performance. De band heeft al vele succesvolle 
optredens mogen doen in verscheidene zalen en 
op verschillende gelegenheden. Op authentieke
wijze wordt het zo eigenzinnige repertoire van
Spandau Ballet ten gehore gebracht, waarbij de 
herkenbare sound en het gevoel van de jaren 
80 duidelijk overeind blijft. Het publiek wordt 
getrakteerd op een energieke, interactieve show 
met een hoge amusementswaarde!

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.
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KEUKENS & INSTALLATIES

Keukens plaatsen of
vervangen, elektrotechnische

installaties aanleggen.
Dagelijkse kost voor onze

vakkundig opgeleide
professionals. Onze belofte:

Van der Niet laat uw stoppen
niet doorslaan!

VLOEREN & TERRASSEN

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!

BADKAMERS & SANITAIR

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!

VERBOUW & AANBOUW

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!

Van der Niet komt - sinds 1988 - iedere belofte na

Kees van der Niet
Verbouw & Installatie

Veerpolder 5c
2361 KX  Warmond

Telefoon 071 301 00 26
www.keesvanderniet.nl
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dec

11
decZA

7eVen 
Tussen Hokjes

Muzikaal cabaret
20.15 uur  |  € 11,50  

www.facebook.com/7eVencabaret

Cabaretgroep 7eVen speelt ‘TUSSEN HOKJES’. 
Zeven vrouwen delen hun ideeën, frustraties en 
verwondering over het leven met eigengemaakte 
sketches en muziek. In hun show ‘TUSSEN 
HOKJES’ geeft 7eVen in anderhalf uur tijd 
het publiek een inkijkje in hun kleurrijke en 
gevarieerde levens, waarin vriendschap altijd 
centraal staat. Leuk en herkenbaar voor vrouwen, 
maar ook voor mannen zeer vermakelijk. Gewoon 
om te lachen en soms om te ontroeren

10
decVR

Niet Schieten
25 jaar Lust en Leed

Foto Jaap Reedijk

Cabaret
20.15 uur | € 17,50

www.nietschieten.nl

Sinds dit ijzersterke cabarettrio in 1994 de 
Cameretten won, is het een succesvolle groep 
en een vaste waarde in de theaters. Speciaal 
voor het 25 jarige jubileum zijn ze terug in de 
oorspronkelijke formatie. Maarten, Arend en 
Erik brengen met liefde en passie een avond 
vol Lust en Leed uit al hun 14 shows. Niet om 
het allemaal nog eens dunnetjes over te doen, 
maar om te laten zien dat ze zoveel wijzer zijn 
geworden. 

Vooral de kennelijk bijzondere band die het 
drietal heeft met de vrouwelijke helft van de 
bevolking is een terugkerend thema gebleken. 
Het doorgronden van het vrouwelijke geslacht 
blijft hun missie, of mogen wij zeggen hun passie?

N.B.: Het werk van Niet Schieten wordt inmiddels 
door menig psycholoog en relatiebemiddelaar als 
standaardwerk beschouwd.
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jandec

19
decZO

Theater Van Santen
De Vrolijke Verrassende Kerstshow

Foto Credits

Jeugd
15.00 uur | € 7,50 | vanaf 3 jaar
www.theatervansanten.nl

Prinses Anna doet niets liever dan zingen, liedjes 
als Dikkertje Dab of Morgen uit de musical “ 
Annie “. Toen zij zes jaar was, is haar vader de 
Koning op reis gegaan en nooit meer terug 
gekomen. Door veel te zingen kan Anna dit 
verdriet een beetje vergeten.

Nu haar vader weg is, kan haar stiefmoeder 
ongestoord genieten van alle luxe, voor Anna 
blijven alleen de reststofjes over en de mensen 
in de stad noemen haar de Lapjesprinses. Van 
deze restjes moet Anna een jurk maken voor De 
Vrolijke Verrassende Kerstshow en als dat lukt( en 
dat doet het) mag zij naar deze show. Het wordt 
een prachtig feest vol verrassingen.

J

Dynamite Blues Band

17
decVR

The Dynamite Bluesband 
Goes to Memphis!
Muziek
20.15 uur  |  € 13,50  |  open bar  
www.thedynamitebluesband.nl

De Bollenstreekse Dynamite Blues Band neemt 
het publiek van ‘t Onderdak mee naar de “roots” 
van de Blues, Rock’n’Roll en Soulmuziek. In 2019 
ging de band als winnaar van de Dutch Blues 
Challenge naar de stad Memphis in Amerika. 
Hier, aan de kade van de befaamde Mississippi, 
bezocht de band o.a. historische blues-clubs, 
nostalgische opnamestudio’s en het Graceland 
van Elvis. Dit avontuur leverde naast mooie 
herinneringen ook nieuwe songs op voor het 
laatste album “Medicine” (bekroond met de 
Dutch Blues Award). Op vrijdag 17 december 
wordt dit muzikale avontuur met heerlijke covers 
en eigen werk in ‘t Onderdak herbeleefd.

Van Elvis tot Johnny Cash, van BB King tot 
Otis Redding; de band neemt je mee langs de 
“crossroads” van de blues, de buitenwijken van 
de soul en de oorsprong van de Rock’n’Roll en 
zorgt zo voor een vermakelijke en swingende 
“Dynamite Night”!!
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febjan

29
janZA

Maartje en Kine 
Hoge Noot

Foto Corné van der Stelt

Muziek
20.15 uur | € 18,50  |  Reprise

www.maartjeenkine.nl

Maartje & Kine schitterden afgelopen zomer 
dagelijks in ‘Opium op Oerol’. Op Terschelling 
genoot hun publiek van de typische Maartje 
&Kine stijl: scherp, actueel, muzikaal, fris, vilein, 
ontroerend en spelend op legio instrumenten. 
“De mooiste muziek, betoverende glimlachen en 
humor” zo beschreef de Theaterkrant in haar 4 
sterren recensie over dit optreden.

Veel nieuw publiek ontdekte zo, via de televisie, 
dit muzikale duo. En dan zijn er nog de trouwe 
Maartje & Kine fans die elk programma en of 
meerdere keren willen zien. Kortom de publieke 
belangstelling groeit. De dames met hun vorig 
programma nog meer hun unieke stijl gevonden 
en borduren daarop voort met hun vierde 
programma ‘Hoge Noot’, onder regie van Titus 
Tiel Groenestege.

Al met al een verfrissende muzikale comedy in de 
beste muziektheater stijl.

14
janVR

Top 1000 Evergreenband 
Evergreen Top 1000 live

Foto Credits

Muziek
20.15 uur  |  € 29,50  

Een heerlijk nostalgische avond, tjokvol met
prachtige evergreens. Wie kent ze niet… Het
Dorp van Wim Sonneveld, Zing, vecht, huil, bid,
lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy, maar
ook Nights In White Satin van The Moody Blues
en uiteraard liedjes van The Beatles, Tom Jones,
André Hazes, ABBA, Bee Gees en Elvis Presley.
Stuk voor stuk klassiekers die direct dat gevoel
bij je eerste kus op het schoolfeest, die eindeloze
zomer in het zwembad of die ijskoude winter op
de schaatsen oproepen.

Evergreen Top 1000 Live is een avond met de
allermooiste klassiekers en verhalen achter de
schermen van Arnold Mühren, topproducer en
bassist van de legendarische band The Cats. De
Volendamse formatie Evergreen Top 1000 Live
speelt de hits van toen.
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Voor al u bier, w� n, gedistilleerd,

frisdrank en relatie geschenken.

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

Bergerac
Drankengroothandel

Scholten, keurslager
Hoofdstraat 261, Sassenheim
Tel. 0252-211440
www.scholten.keurslager.nl

LEKKER ETEN 
BEGINT BIJ UW 
KEURSLAGER
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febjan

30
janZO

Adest Brass 
Een borreltje met Adest Brass

Foto PR Adest Musica

Muziek
15.00 uur | € 10,00 | open bar

www.adestmusica.nl

Adest Brass gaat u laten genieten van een 
gezellige en ongedwongen middag. Ook 
schuwt men een uitstapje naar (licht) klassiek 
georiënteerd repertoire niet. Vanzelfsprekend 
wordt ook marsmuziek gespeeld, want Adest 
Brass blijft een onderdeel van Drum- en 
Showband Adest Musica! Kortom het beloofd, 
onder het genot van een frisje of borreltje, een 
hele gezellige middag te worden.

De zaal is deze middag 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.

04
febVR

Rayen Panday 
Focus

Foto Daniel Ashes

Cabaret
20.15 uur  |  € 16,50  
www.rayenpanday.nl 

Voorgaande jaren stond hier altijd een vage
tekst over Rayens voorstelling die op dat
moment nog in de maak was. Dit keer is dat 
anders: ‘Mr. Minute’ is eindelijk een keer op tijd.

Wegens omstandigheden had Rayen het 
afgelopen jaar alle tijd om een voorstelling te 
maken. Om te beseffen dat hij overal even 
ver vanaf staat als dat hij er deel van uitmaakt. 
Om zich af te vragen waarom hij zich zóveel in 
bijzaken verliest dat de hoofdzaak niet meer 
relevant is. Én waarom we allemaal ‘ons gevoel’ 
aan het volgen zijn, zonder dat ons dat verder 
brengt. Om scherp te blijven moet je zowel 
kunnen in- als uitzoomen. Toegegeven; deze 
tekst komt óók vaag over, maar dat komt
omdat u de voorstelling nog niet heeft gezien. 
Wat Rayen van zichzelf verlangt, vraagt hij 
vanavond ook van u:

Focus.
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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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febjan

05
febZA

Vera Mann
Goesti ng

Muziek
20.15 uur | € 20,00
www.veramann.nu

Wat gebeurt er met een klein verlegen meisje 
uit Vlaanderen, kleindochter van een Poolse 
mijnwerker, als ze verliefd wordt op Chopin? 
Door wie is ze beïnvloed en waarom gaat ze 
zingen? Een ontroerende, grappige en muzikale 
reis door een vrouwenleven en een leven vol 
theater. Een reis vol herkenbaarheden, van vallen 
en opstaan, van hoogte- en dieptepunten, van 
liefde en vriendschap en de zoektocht naar wie 
je nog bent als bepaalde dingen in het leven 
wegvallen. Vera Mann neemt je mee op reis 
door haar leven, ondersteund met muziek van 
o.a. Michel Legrand, Joni Mitchell , Stephen 
Sondheim en Leo Ferré. Ze wordt begeleid 
door pianist Ed Boekee en multi-instrumentalist 
Diederick Ensink.

Goesting om te zingen, om te spelen, om 
verhalen te vertellen en vooral heel veel Goesting 
in het leven zoals het zich aandient!

06
febZO

Vuile Huichelaar
Omdat ik zoveel van je hou en andere foute liedjes!

Foto Joris van Bennekom

Muzikaal cabaret
20.15 uur  |  € 24,00

www.vuilehuichelaar.nl

De koninginnen van het meezing-cabaret, 
Paulette Willemse en Saskia van Zutphen gaan in 
deze show volledig los. Weg met hoestschaamte, 
amateurvirologen en het raamgesprek. We 
richten ons op de guilty-pleasures, de heimelijke 
genoegens en zingen samen de pandemie van 
ons af. Hoe kan dat beter dan met het foute 
lied! We verheugen ons op een kakafonie 
van zingende brave borsten die hysterische, 
tranentrekkende, maar zalige liedjes met ons 
zingen. Kom naar: Omdat ik zoveel van je hou en 
andere foute liedjes!
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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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Benieuwd wat Ticket Team voor jou kan betekenen?

www.TicketTeam.nl | info@ticketteam.nl | T 0252 - 220 956

Kassasystemen|
Toegangscontrole|

Online Ticketverkoop| 
Reserveringssystemen| 

Ledenadministratie|

Al 20 jaar dé leverancier voor 
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mrtjan feb

11
febVR

The Bluebett es 
Do you wanna dance?

Foto IKK-1

Muziek
20.15 uur  |  € 22,50  |  open bar
www.thebluebett es.com

Het is altijd groot feest met de goedlachse en 
swingende vrouwenband The Bluebettes. De 
vijf dames met het hart op de swinging sixties-
plek, bezorgden het publiek de afgelopen jaren 
steevast een heerlijk avondje. Toch, het rode 
pluche maakte het lastig om mee te swingen 
met hun aanstekelijke muziek. Daarom is bij deze 
trip down memory lane vol hartverscheurende 
country, opzwepende rock ‘n roll en tijdloze soul 
gekozen voor een gecombineerd sta/zit-concert 
mét dansvloer. Niets staat dansen meer in de 
weg! Dus, hup, de dansschoenen aan voor deze 
show vol nostalgie, humor en liedjes van onder 
anderen Tina Turner, Dusty Springfield,
The Beatles en de The Supremes.

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.

Anne Neuteboom
Eff e niet met je mening

Foto Annemieke van der Togt

Cabaret
20.15 uur  |  € 17,00
www.anneneut.nl

Omdat het tijd wordt dat iedereen z’n dikke 
mening een keer lekker voor zich houdt. In 
het bijzonder die Neuteboom, die er al sinds 
2015 kwistig mee loopt te strooien. Oké, ze 
won er Cameretten mee. Oké, ze werd ermee 
genomineerd voor Neerlands Hoop. Oké, ze 
kreeg lovende recensies in de kranten. En oké, 
ze kwam ermee op tv en Netflix. Maar nu is het 
echt afgelopen met die verbale incontinentie de 
hele tijd. Het is genoeg geweest. Effe niet meer 
met die mening. Toch?

‘Neuteboom maakt cabaret met een rijk palet 
aan emoties … overtuigend, grappig, kritisch en 
ontroerend’ -NRC ★★★★

12
febZA
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Essenlaan 2  |  2172 BW Sassenheim  |  Postbus 98  |  2170 AB Sassenheim  |  Tel. 0252 - 23 02 24  |  Fax 0252 - 23 28 05
info@beijk-administratiekantoor.nl  |  www.beijk-administratiekantoor.nl

 Lid Register Belastingadviseurs
 Lid Nederlandse Orde van Administratie & Belastingadviseurs

voor boekhoudingen & belastingzaken
– deskundig en accuraat –

Essenlaan 2  |  2172 BW Sassenheim  |  Postbus 98  |  2170 AB Sassenheim  |  Tel. 0252 - 23 02 24  
info@beijk-administratiekantoor.nl  |  www.beijk-administratiekantoor.nl

 Lid Register Belastingadviseurs
 Lid Nederlandse Orde van Administratie & Belastingadviseurs
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19
febZA

Piano Man Band
Billy Joël en Elton John tribute

Foto Eti enne Hessels

Muziek
20.15 uur  |  € 22,50
www.pianomanband.com

Billy Joel en Elton John behoren tot de meest
succesvolle soloartiesten aller tijden, beleefden
allebei hun doorbraak in de jaren ‘70 en trekken
tot op de dag van vandaag nog overal ter
wereld volle stadions. Singer-songwriter en
pianist Daniel Roos (Gorinchem, 1987) is al van
jongs af aan groot liefhebber van de muziek
van de twee wereldsterren. Er ligt dus een
vanzelfsprekendheid in de keuze om aan beide
artiesten een eerbetoon te houden. Naast 
optredens met zijn eigen muziek en met
verschillende bands in binnen- en buitenland
deed Daniel meerdere theatertournees als
muzikaal begeleider van cabaretier Sjaak Bral.
De afgelopen jaren heeft hij vooral als barpianist
opgetreden, zoals zijn muzikale helden ook ooit
begonnen zijn. Billy Joel haalde uit zijn tijd als
barpianist de inspiratie voor de klassieker ‘Piano
Man’, waarnaar de tribute band daarom ook 
vernoemd is.

sep okt nov dec jan apr mei
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feb mrt

18
febVR

Co Trum
Co with the fl ow

Foto Fotografi e Wim Lanser

Cabaret / Interacti ef
20.15 uur  |  € 22,50
www.cowiththefl ow.nl

Een dagje shoppen in New York, je kleurtje 
bijwerken op de Malediven of heb je vliegangst?

Fasten your seat belts, want Nederlands’ 
poulairste stewardess Co neemt u mee aan 
boord van een wervelende show over haar 
vliegensvlugge leven in de lucht.

Co kreeg nationale bekendheid door haar vlog-
reeks Co with the flow. Een duizelingwekkend 
aantal volgers volgt deze upcoming vlogster, die 
door De Gouden Televizier-ring een geselecteerde 
kandidaat is voor de Televizier-Ster: Online-
videoseries 2019.

 In het theater neemt Co ons mee en reizen we 
van smeuiige anekdotes via een gezamenlijke 
cursus over vliegangst naar ontroerende verhalen. 
En dat in ‘hoog’ tempo, want het leven van 
deze vloggende jetlag-ster is vliegensvlug en zal 
jouw blik op het reizen door de lucht voor altijd 
veranderen.
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aprmrt

25
mrtVR

Milène van der Smissen
Voor mijn part Dolly

Foto Edward Hermans

Muziek
20.15 uur  |  € 16,50
www.voormijnpartdolly.nl

Milène is actrice, danseres, een hele goede 
zangeres en ook nog eens de allergrootste Dolly 
Parton fan! In haar voorstelling ‘Voor mijn part 
Dolly’ kom je dan ook van alles te weten over haar 
idool en luister je naar verrassende arrangementen 
van die waanzinnig bekende songs als Jolène, 9 
to 5 en meer. Milène wordt begeleid door gitarist 
Satria Karsono of Eren Özilhan.

Hoe werd Dolly Parton de wereldster die ze is? 
In deze voorstelling gaat Milène in gesprek met 
dit muziek-icoon. Het publiek neemt zij aan de 
hand van de tijdloze (country) muziek mee op een 
ontroerende en muzikale reis, vol foute mannen 
en sterke vrouwen. Voor mijn part Dolly is een 
theatrale muziekvoorstelling waarbij het publiek in 
een razend tempo een spoedcursus Dolly Parton 
krijgt en van de waanzinnige opzwepende muziek 
van Dolly Parton kan genieten.

13
mrtZO

Lejo
Hands Up
Jeugd
15.00 uur  |  € 7,50  |  vanaf 4 jaar
www.lejo.nl

Lejo is maar in zijn eentje, echt in zijn eentje, 
maar met behulp van twee handen en tien 
vingers weet hij een kleine magische nieuw 
wereldje te scheppen, gevuld met wonderlijke 
wezentjes, die prachtige verhalen vertellen en 
daarmee hun publiek amuseren en boeien. Lejo 
gebruikt hier voor geen teksten maar alleen een 
variëteit van geluiden en audiotechnieken. Door 
die aanvulling komen de verhalen nog beter tot 
hun recht. Het blijft zijn publiek verbazen dat 
zoiets mogelijk is, alleen maar twee handen en 
een paar guitige oogjes. Zijn voorstelling is zo 
precies dat de toeschouwer op een gegeven 
moment vergeet dat het ‘een paar handen zijn’
en niet de poppenspeler, die hen meeneemt in 
zijn fantasie.

Het is eenvoudige maar”liefdevol bedrog”, maar 
van een ongelooflijke creativiteit, momenten van 
een lach en van liefde die men niet mag missen.

J
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aprmrt

01
aprVR

Sjors van der Panne en Tommie Christi aan 
Mannen Huilen Niet

Foto Bas Hermsen

Muziek
20.15 uur  |  € 22,50  
www.sjorsvanderpanne.nl, www.tommiechristi aan.nl

Sjors van der Panne & Tommie Christiaan zijn 
aan elkaar gewaagd en gaan de uitdaging met 
elkaar aan in ‘Mannen Huilen Niet’. De kleine 
chansons van Sjors worden in een compleet 
ander jasje gestoken door Tommie en Sjors duikt 
in het repertoire van Tommie maar dan wel met 
het bekende sausje van Sjors. De herkenbaarheid 
blijft maar wel authentiek. Hoe klinkt ‘Leef’ van 
Hazes in een Frans-jasje a la Brel gezongen door 
Sjors? En hoe pakt Tommie het repertoire aan 
van Shaffy? Zingen de heren samen Barcelona uit 

De Beste Zangers en door welke helden hebben 
beide mannen zich laten inspireren?

Een muzikale show waarbij zij ook thema’s als 
liefde, verdriet, energie en hoop zullen bespreken 
met elkaar. Waar zit het verschil en waar de 
overeenkomst...Mannen huilen niet! 

26
mrtZA

Joris Linssen & Caramba 
Nieuwe streken 

Foto Sas Terpstra

Muziek
20.15 uur  |  € 26,50  
www.jorislinssen.nl

Joris Linssen en zijn band bewerken liedjes van 
Nederlandse streekartiesten. Uit alle hoeken van 
ons land verzamelen ze regionale pareltjes in 
streektaal of stadsdialect. Die spelen ze op hun 
eigen manier: in het Nederlands en vol overgave.

Een ontroerend, meeslepend en feestelijk 
theaterconcert vol persoonlijke verhalen, 
avontuurlijke verhalen, aanstekelijke muziek en 
interactie met het publiek.

Joris Linssen: zang en teksten
Marcel van der Schot: piano, accordeon en zang
Djem van Dijk: zang en percussie
Kees van den Hoogen: gitaar en zang
Erik van Loo: contrabas en zang
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Pam MacBeth 
A Life That’s Good

Foto René van der Hulst

Muziek
20.15 uur  |  € 16,50  

www.pammacbeth.com 

Pam MacBeth is terug in theater ’t Onderdak met 
weer een prachtige show: A Life That’s Good. 

Pam is een Amerikaanse zangeres die met haar 
gezin hier in onze mooie bollenstreek woont. 
Ze heeft een groots CV met onder andere haar 
tournee met de band van Chris Norman (van de 
band “Smokie”), de bekroonde theatershow “The 
American Country Legends” en niet te vergeten 
haar eigen shows!

Dankbaar om weer op te kunnen treden, heeft 
Pam een show gemaakt speciaal om te vieren 
hoever we allemaal zijn gekomen. ‘A Life That’s 
Good’. Een feest vol herkenbare hits van The 
Mavericks, Dolly Parton en Elvis, en natuurlijk 
speelt zij ook haar eigen nummers voor u!

Wij nodigen u van harte uit voor een avond vol 
muziek vanuit het hart van Pam MacBeth en
haar band! 
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Marlon Kicken 
Draadloos

Foto Dave van Hout

Cabaret
20.15 uur  |  € 16,00  |  Try-out
www.marlonkicken.com

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

Marlon moet eerlijk bekennen dat hij de rode 
draad wel eens compleet kwijt is. Waarom? Hij 
heeft geen idee. Wanneer hij die draad dan weer 
oppakt? Waarschijnlijk na de show.

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

06
meiVR

Jett e van der Meij, Bartho Braat 
Gare de Lyon

Foto Jan Jelle de Boer

Toneel
20.15 uur  |  € 24,50  
www.garedelyon.nl

Parijs 1942.

Twee jonge geliefden nemen op het Gare de 
Lyon afscheid van elkaar. Zij stapt op de trein 
naar Marseille om van daaruit per boot te 
proberen Marokko te bereiken. Hij speelt een 
belangrijke rol in het verzet en voelt zich verplicht 
in Parijs te blijven. Aan het eind van de oorlog 
hopen ze elkaar op hetzelfde Gare de Lyon weer 
te ontmoeten. Maar het leven loopt anders.
Pas dertig jaar later zien zij elkaar als getrouwde 
mensen terug. Het weerzien is emotioneel en 
eindelijk wordt duidelijk waarom ze zo lang van 
elkaar gescheiden zijn gebleven. Hun hereniging 
krijgt een dramatische wending als ze samen een 
onvoorspelbare ontdekking doen. Gare de Lyon is 
een stuk over de kracht van de liefde en over de 
pijn van gemiste kansen.



|  43  |

Algemene informatie
Openingstijden
De deuren van de foyer en de kassa gaan 45 
minuten voor het begin van de voorstelling open. 
Bij jeugdvoorstellingen en films 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 en altijd onder begeleiding van een van 
onze medewerkers.

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 
e-mail. (info@hetonderdak.nl) Bij binnenkomst 
kunt u zich melden bij één van onze medewerkers, 
zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn.

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.

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 telefoons zijn bijzonder storend in een 
theaterzaal. U dient de apparatuur uit te zetten.

• 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 voorstelling- 
en programmagegevens geldt: wijzigingen 
voor behouden. Aan wijzigingen kunt u geen 
recht tot restitutie ontlenen.
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De gravin van Holland
Theaterschool Teylingen

Foto fotografi e Monica Stuurop 

Filmisch Toneel
20.15 uur | € 17,50 | vanaf 10 jaar
www.degravinvanholland.nl

Jacoba van Beieren, gravin van Holland, leidt een 
kort en turbulent leven. In een mannenwereld 
vol intriges en geweld moet zij al heel jong een 
omvangrijke nalatenschap verdedigen. In deze 
spannende tijd, met haar oom, de bisschop van 
Luik, als haar grootste tegenstander, vindt zij 
uiteindelijk toch liefde. Maar waarom wordt zelfs 
haar laatste wens niet gehonoreerd?

Dit adembenemende verhaal wordt gespeeld 
door een cast van ca. 10 acteurs. De voorstelling 
wordt ondersteunt door ijzersterke hedendaagse 
muziek, gecomponeerd door Giovanni Caminita.

12
mei

19
mei

26
meiDO

De gravin van Holland
Theaterschool Teylingen

Foto fotografi e Monica Stuurop 

Filmisch Toneel
20.15 uur | € 17,50 | vanaf 10 jaar
www.degravinvanholland.nl

Jacoba van Beieren, gravin van Holland, leidt een 
kort en turbulent leven. In een mannenwereld 
vol intriges en geweld moet zij al heel jong een 
omvangrijke nalatenschap verdedigen. In deze 
spannende tijd, met haar oom, de bisschop van 
Luik, als haar grootste tegenstander, vindt zij 
uiteindelijk toch liefde. Maar waarom wordt zelfs 
haar laatste wens niet gehonoreerd?

Dit adembenemende verhaal wordt gespeeld 
door een cast van ca. 10 acteurs. De voorstelling 
wordt ondersteunt door ijzersterke hedendaagse 
muziek, gecomponeerd door Giovanni Caminita.

13
mei

20
mei

27
meiVR
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De gravin van Holland
Theaterschool Teylingen

Foto fotografi e Monica Stuurop 

Filmisch Toneel
20.15 uur | € 17,50 | vanaf 10 jaar

www.degravinvanholland.nl

Jacoba van Beieren, gravin van Holland, leidt een 
kort en turbulent leven. In een mannenwereld 
vol intriges en geweld moet zij al heel jong een 
omvangrijke nalatenschap verdedigen. In deze 
spannende tijd, met haar oom, de bisschop van 
Luik, als haar grootste tegenstander, vindt zij 
uiteindelijk toch liefde. Maar waarom wordt zelfs 
haar laatste wens niet gehonoreerd?

Dit adembenemende verhaal wordt gespeeld 
door een cast van ca. 10 acteurs. De voorstelling 
wordt ondersteunt door ijzersterke hedendaagse 
muziek, gecomponeerd door Giovanni Caminita.

14
mei

28
mei

21
meiZA

De gravin van Holland
Theaterschool Teylingen

Foto fotografi e Monica Stuurop 

Filmisch Toneel
13.30 en 16.30 uur  |  € 17,50  |  vanaf 10 jaar

www.degravinvanholland.nl

Jacoba van Beieren, gravin van Holland, leidt een 
kort en turbulent leven. In een mannenwereld 
vol intriges en geweld moet zij al heel jong een 
omvangrijke nalatenschap verdedigen. In deze 
spannende tijd, met haar oom, de bisschop van 
Luik, als haar grootste tegenstander, vindt zij 
uiteindelijk toch liefde. Maar waarom wordt zelfs 
haar laatste wens niet gehonoreerd?

Dit adembenemende verhaal wordt gespeeld 
door een cast van ca. 10 acteurs. De voorstelling 
wordt ondersteunt door ijzersterke hedendaagse 
muziek, gecomponeerd door Giovanni Caminita.

15
mei

29
mei

22
meiZO
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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 regelmati g plaats is voor nieuwe

vrijwilligers. Zo hebben we  het bestuur, en commissies voor de 

administrati e, de programmering, de techniek, de publiciteit en 

de zaal-bar-foyer.

Houd je van theater en fi lm, en wil je je inzett en voor het

bestaan en behoud ervan in Sassenheim? Vind je, 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 je op.

Uitvoeringsdata seizoen 2021 – 2022 A.T.V. Pankras
30 en 31 oktober 2021 
6 en 7 november 2021

Familievoorstelling
19 maart 2022
20 maart 2022

23 april 2022
24 april 2022
30 april 2022
1 mei 2022

Voor meer informati e en kaartverkoop zie www.pankras.nl.

Theater
’t Onderdak 

zoekt
enthousiaste 
vrijwilligers!

Accordeonvereniging DSVP
Jaarconcert 12 maart 2022
Voor meer informati e en kaartverkoop zie www.accordeonverenigingdsvp.nl.
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Zaalverhuur
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, minifesti vals, 
vergaderingen, bedrijfspresentati es, cursussen, conferenti es, 
modeshows etc. Theater ’t Onderdak exploiteert de zaal en 
hanteert een tarief per dagdeel. Dit kan worden uitgebreid 
met technische ondersteuning, toneelverlichti ng, podium, 
kleedkamers, geluid, projecti e en eventueel catering.
 Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Stuurt u dan een
e-mail naar Marti en van Sti phout of Dick van Diemen
via verhuur@hetonderdak.nl. 

Try-outs
Door Theater ‘t Onderdak worden ook try-outs
geprogrammeerd. Op deze wijze kunnen wij arti esten boeken
die anders fi nancieel niet haalbaar zijn voor ons theater.
Try-outs kunnen voorstellingen zijn met een speciaal
karakter, omdat de arti est of groep nog niet volledig in het 
programma zit. Daardoor ontstaan soms bijzondere, leuke
en spannende momenten; de arti est stapt uit zijn rol en
communiceert directer met het publiek. 

Open bar voorstellingen
Theater ’t Onderdak kent zogenaamde open bar voor stellingen. 
Bij deze voorstellingen, waarbij de bar en foyer geopend zijn 
ti jdens de voorstelling zijn zitplaatsen NIET GEGARANDEERD. 
Verzoeken hiertoe, worden zoveel mogelijk gehonoreerd, mits 
dit vóóraf is afgesproken met de administrati e. Dit dus vóór 
de toegangskaarten worden besteld. Onze administrati e is 
telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag van 
10.00 tot 10.30 uur (met uitzondering van de maanden juli
en augustus). De zaal is deze avonden ingericht met zowel 
zitplaatsen als statafels. Tijdens de voorstelling is de bar in de 
foyer geopend, zodat u tussendoor een drankje kunt halen.

Naast open bar voor stellingen kent Theater ‘t Onderdak
ook ook voorstellingen zonder zitplaatsen. Op deze avond 
is de zaal ingericht met ALLEEN statafels. Er zijn bij deze 
voorstellingen dus GEEN zitplaatsen beschikbaar. Ook ti jdens 
deze voorstellingen is de bar in de foyer geopend, zodat u
tussendoor een drankje kunt halen.

Colofon
Coördinati e/eindredacti e
Publiciteitscommissie 
Theater ‘t Onderdak

Opmaak en druk
KSEAWELL Creati ve Marketi ng
Marcel Kortekaas
Noordwijk

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

Bankrelati e: Rabobank IBAN

NL37RABO0367738902

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

Postadres
Theater ’t Onderdak 
Postbus 124
2170 AC Sassenheim

Publiciteit
publiciteit@hetonderdak.nl

Zaalhuur
verhuur@hetonderdak.nl

Horeca
horeca@hetonderdak.nl

Volg ons op Twitt er en Facebook

@Onderdaktheater

facebook.com/OnderdakTheater
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