Theater ‘t Onderdak
Programma / Seizoen

2022/2023
Film - Toneel - Cabaret - Jeugd - Muziek

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

Geen zitplaatsen
De zaal is deze avond ingericht met alleen statafels. Er zijn bij deze voorstelling
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
www.hetonderdak.nl
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Voorwoord
Lief publiek,
Wat hebben we jullie de afgelopen twee jaar gemist in ‘t Onderdak! Een theater zonder voorstellingen en
zonder publiek is een leeg en onwerkelijk gebouw. Af en toe mochten we voor een kleine groep wat laten
zien. We richtten de theaterzaal dan in met tafels en stoelen, zodat het leek alsof de zaal vol was. Het was
klein en intiem. Maar de echt volle zaal, met een uitzinnig publiek, of juist een ingetogen moment waarbij je
een speld kunt horen vallen, nee, dat was het niet.
Eindelijk, in maart, aan het einde van het seizoen, mochten we weer open. Helaas zagen we het theater
toen nog niet volstromen. Maar voor seizoen 2022-2023 gaan we er tegenaan! Alsof er niets aan de hand
is, heeft de programmacommissie gezorgd voor een fantastisch nieuw seizoen. Een aantal voorstellingen
van het vorig seizoen is ‘doorgeschoven’. Dit zijn voorstellingen die alleen de gewenste uitgaanssfeer
hebben bij een uitverkochte zaal! Zoals NITS en de EVERGREEN TOP 1000 BAND. En wat denk je
van de eerste voorstelling van het jaar? Op donderdag 1 september starten wij het nieuwe seizoen
met FREEK DE JONGE.
Kijk regelmatig op onze website www.hetonderdak.nl en je ziet dat je komend seizoen niet teleurgesteld
zult worden. Ik noem KARIN BLOEMEN, LAURA FYGI en FLEETWOOD MAC, THE INCREDIBLE STORY
door COSMIC CARNIVAL. Maar ook gezinsvoorstellingen, zoals STERRIN, SINTERKLAAS en nog
veel meer.
Voor de filmliefhebbers hebben we elke twee weken een film op donderdag. Wij, alle vrijwilligers van
’t Onderdak en de artiesten, kijken er naar uit om jou weer een ouderwets fantastische avond uit te laten
beleven. Wij zijn er klaar voor. We verwelkomen je graag in Theater ’t Onderdak!
Jan Westerbeek,
Voorzitter Theater ‘t Onderdak
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Programma overzicht 2022
Datum 2022
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Artiest(en)

Titel

Genre

Aanvang

Prijs

donderdag

01 september

Freek de Jonge

De Schreef

Cabaret | try-out

20.15

€ 19.00

zaterdag

03 september

The Eagles Legacy

Eagles

Muziek

20.15

€ 25.00

donderdag

08 september

Film

20.15

zaterdag

17 september

Muziek

20.15

donderdag

22 september

Film

20.15

vrijdag

23 september

The Fuse

80’s Party Music

Muziek

21.00

*

zaterdag

24 september

DJs4U

Disco

Muziek

21.00

*

woensdag

28 september

Ellen Pieters & Han Oldigs

ADAM & EVA 2.0

Toneel | try-out

20.15

€ 21,50

vrijdag

30 september

Stefano Keizers

Hans Teeuwen

Cabaret

20.15

€ 19,50

donderdag

06 oktober

Film

20.15

zaterdag

08 oktober

The Nits

In Concert

Muziek

20.15

€ 25,00

zondag

09 oktober

Joes Boonen

Deze ridder zegt nee

Jeugd | vanaf 3 jaar

15.00

€

zaterdag

15 oktober

Philippe Elan

Quelques mots d’amour

Muziek

20.15

€ 15,00

donderdag

20 oktober

Film

20.15

vrijdag

21 oktober

Nashville’s Country Café

Nashville

Muziek

20.15

€ 25,00

zaterdag

22 oktober

Theater Van Santen

SANTENKRAAM

Muziek

20.15

€ 20,00

donderdag

03 november

Film

20.15

donderdag

10 november

Muziek

20.15

donderdag

17 november

Film

20.15

zondag

20 november

Sinterklaas Groep Bollenstreek

‘Sinterklaas, Schip Ahoy’

Jeugd | vanaf 3 jaar

13.00

€

7,50

zondag

20 november

Sinterklaas Groep Bollenstreek

‘Sinterklaas, Schip Ahoy’

Jeugd | vanaf 3 jaar

15.30

€

7,50

Muziek

20.15

€ 25,50

Muziek

15.00

€ 19,50

Film

20.15

MUS Festival

Nederpop All Stars & Loïs Lane

MUS Muziek Uit de Streek

Theatertour

€ 10.00

7,50

€ 25,00

zaterdag

26 november

The Cosmic Carnaval

Fleetwood Mac:
The Incredible Story

zondag

27 november

Peter Beets

Blues Goes Classic

donderdag

01 december

zaterdag

10 december

Vincent Bijlo & Band

Eindejaarsconference

Cabaret

20.15

€ 18,00

zondag

11 december

Theater Van Santen

De Vrolijk
Verrassende Kerstshow

Jeugd | vanaf 3 jaar

15.00

€

donderdag

15 december

Film

20.15

zondag

18 december

Muziek

15.00

donderdag

29 december

Film

20.15

The Legends ft . Michael Varekamp

Swingin’ Paris
The Christmas Special!

7,50

€ 25,00

Programma overzicht 2023
Datum 2023
zaterdag

07 januari

Artiest(en)

Titel

Genre

Aanvang

Prijs

Bauke Bakker

A Tribute to Sting & The Police

Muziek | try-out

20.15

€ 20,00

Film

20.15

Muziek | try-out

20.15

Film

20.15

Cabaret

20.15

€ 18,00

Muziek

20.15

€ 22,50

donderdag 12 januari
vrijdag

20 januari

Laura Fygi

Laura Fygi’s Nightclub

donderdag 26 januari
ComedyPact on Tour

€ 19,50

vrijdag

27 januari

Remy Evers en Thjum Arts

zaterdag

28 januari

Fortunate Sons

vrijdag

03 februari

Marlon Kicken

Draadloos

Cabaret

20.15

€ 16,00

zaterdag

04 februari

Maurice Mulderij

Tussentijd

Muziek

20.15

€ 16,50

Film

20.15

CCR, 50 years of
rock ‘n’ roll history

donderdag 09 februari
zaterdag

11 februari

Karin Bloemen

Solo

Muziek

20.15

€ 25,00

zondag

12 februari

Sterrin Smalbrugge

Sterrin’s Dierenencyclopedie

Jeugd | vanaf 7 jaar

15.00

€ 12,50

donderdag 23 februari

Film

20.15

donderdag 09 maart

Film

20.15

donderdag 23 maart

Film

20.15

vrijdag

24 maart

Rapalje

Scotland’s Story

Muziek

20.15

€ 25,00

zaterdag

25 maart

Jeroens’ Clan

Korte metten

Cabaret | try-out

20.15

€ 16,00

zondag

02 april

Anneke van Giersbergen

Anneke zingt Kate Bush

Muziek

20.15

€ 18,50

Film

20.15

donderdag 06 april
vrijdag

07 april

Evergreen Top 1000 band

Evergreen Top 1000 Live

Muziek

20.15

€ 29,50

zaterdag

08 april

Nabil

ABSURD

Cabaret

20.15

€ 17,00

Film

20.15

donderdag 20 april
vrijdag

28 april

Niet Schieten!

Mannen van niks

Cabaret

20.15

€ 17,50

zaterdag

29 april

Anne Neuteboom

Eﬀe niet je mening

Cabaret

20.15

€ 17,00

zaterdag

06 mei

John Mayer Tribute Band

The John Mayer Tribute

Muziek

20.15

€ 17,00

...

11 t/m 28 mei

Theaterschool Teylingen

De Gravin van Holland

Toneel

donderdag 01 juni

zie prog.
boekje

Film

20.15

€ 17,50

zaterdag

03 juni

Wild Romance

SHPRITZ

Muziek

20.15

€ 25,00

zaterdag

10 juni

Boys Named Sue

‘The Cash Recordings’ 3e show

Muziek

20.15

€ 18,00

*) kaartverkoop gaat via de Oranjevereniging, zie hun programmaboekje
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Films in Theater ’t Onderdak
Per film € 6,00
Passe-partout voor 18 films: € 55,00.
Ook dit seizoen staan er weer films op het
programma van het theater. 18 keer per jaar –
elke 14 dagen - draait er een film, altijd op een
donderdagavond. Het genre is arthouse/feelgood
movie. Uitsluitend kwaliteitsfilms, die vaak
bekroond zijn. De titels van de films van september
tot en met december 2022 zijn bekend; zie
hiernaast en het programmaoverzicht.
De films van januari tot en met mei maken we
later bekend via de website. Per film geldt de
vaste lage prijs van € 6,00 per persoon, te voldoen
op de avond aan de kassa. U kunt ook filmkaarten
via de website bestellen.

We hebben van elke aanvrager de naam-, adresen woonplaatsgegevens nodig. En van minimaal
één persoon het 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. U mag een drankje mee naar binnen
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.

Gaat u graag naar de film? Koop dan een passepartout. Voor slechts € 55,00 kunt u alle 18 films
bezoeken. U bespaart hiermee € 53,00! Een
passe-partout kunt u op drie manieren aanvragen:
-V
 ia de website: u vult uw naam in en u betaalt via
iDEAL. Het ‘kaartje’ dat u uitprint, wisselt u de
eerste filmavond om voor een passe-partout.
-W
 ilt u een passe-partout voor iemand
anders aanvragen? Stuur dan een e-mail naar
info@hetonderdak.nl. Vermeld daarin uw
naamgegevens en uw IBAN-nummer. Verder
vermeldt u 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.

08 september 2022

Verdens Verste Menneske
regie:

Joachim Trier
Renate Reinsve,
Anders Danielsen Lie en

acteurs:

Herbert Nordrum
DRAMA/KOMEDIE
lengte: 121 min
genre:
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22 september 2022

06 oktober 2022

20 oktober 2022

03 november 2022

Retfærdighedens Ryttere

Envole- moi

Supernova

le meilleur reste a venir

regie: Anders

Thomas Jensen
Mads Mikkelsen,
Nikolaj Lie Kaas en Lars

regie:

regie:

regie: Alexandre

acteurs:

acteurs: Victor

acteurs:

tellière en Matthieu Delaporte

Brygmann
genre: KOMEDIE/MISDAAD
lengte: 116 min

Manet
genre: DRAMA
lengte: 91 min

17 november 2022

01 december 2022

15 december 2022

29 december 2022

Jazz on a summer’s day

Eiffel

Minari

West Side Story

regie: Aram Avakian

regie:

regie:

regie:

acteurs:

acteurs:

acteurs:

en
Bert Stern
acteurs: Louis Armstrong,
Mahalia Jackson en Gerry
Mulligan
DOCU/MUZIEK
lengte: 85 min
genre:

Christophe Barratier
Belmondo,
Gérard Lanvin en Andranic

Martin Bourboulon
Romain Duris,
Emma Mackey en Pierre
Deladonchamps
genre: BIOGRAFIE/DRAMA
lengte: 108 min

Harry Macqueen
Colin Firth, Stanley
Tucci en Pippa Haywood
genre: DRAMA
lengte: 93 min

acteurs:

Fabrice Luchini, Pat-

rick Bruel en Martina García
genre:

TRAGIKOMEDIEK

lengte:

Lee Isaac Chung
Steven Yeun, Han
Ye-ri en Alan S. Kim
genre: DRAMA
lengte: 115 min

de La Pa-

117 min

Steven Spielberg
Rachel Zegler, Ansel
Elgort en Ariana DeBose
genre: MUZIEK/ROMANTIEK
lengte: 156 min
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Kaartverkoop
Vroegboekkorting tot 15 juli
In het nieuwe theaterseizoen kunt u profiteren van
vroegboekkorting op de theatervoorstellingen!
Deze kortingsregeling loopt tot 15 juli 2022.
Kaarten die later worden besteld, komen niet
meer in aanmerking voor deze kortingsregeling.
De kortingsregeling voor dit seizoen ziet er
als volgt uit:

Bestellen en betalen van kaarten
Via www.hetonderdak.nl/voorstellingen kunt u
kaarten bestellen. De kortingspercentages en het
bijbehorende bedrag aan administratiekosten tot
15 juli worden automatisch verwerkt. Vanaf 15 juli
vervalt het kortingspercentage en wijzigt het
bedrag aan administratiekosten. Betaling vindt
plaats met iDEAL.

• 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
• Voor de volgende 3 theatervoorstellingen is de
kortingsregeling NIET van toepassing:
- Donderdag 1 september 2022 Freek de Jonge
- try-out
- Zaterdag 3 september 2022 The Eagle’s
Legacy
- Zaterdag 11 februari 2023 Karin Bloemen
solo

Met uw bestelling verklaart u:
• de bestelde kaarten ook daadwerkelijk af
te nemen.
• akkoord te gaan dat Theater ’t Onderdak
het totaalbedrag van de bestelling, inclusief de
administratiekosten, incasseert van het door u
opgegeven IBANrekeningnummer.

De kaartreservering wordt behandeld op volgorde
van ontvangst, dus wees er snel bij. Vol = vol.
Administratiekosten
• tot 1 september zijn de administratiekosten
€ 2,50 per bestelling.
• vanaf 1 september zijn de administratiekosten
€ 1,00 per kaart, met een maximum van
€ 10,00 per bestelling.
• bij jeugdvoorstellingen worden geen
administratiekosten berekend.
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Kaarten voor de kindervoorstelling
Geef aan hoeveel volwassenen en
hoeveel kinderen het betreft.
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.

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.
(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. Spreek hiervoor
uw telefoonnummer in.

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.
Met ons aantrekkelijke arrangement bent u
verzekerd van een geslaagd avondje 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 € 16,00 per persoon,
exclusief kaarten voor een voorstelling en is te
reserveren via horeca@hetonderdak.nl.
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Vertrek vanaf de Stadhouderskade *501 t/o Hard Rock Cafe *550 t/o Heineken Experience

okt

nov

dec

DO

jan

01
sep

Freek de Jonge

De Schreef
Cabaret

20.15 uur | € 19,00 | try-out
www.freekdejonge.nl

feb

mrt

apr

mei

ZA

03
sep

The Eagles Legacy
Eagles
Muziek

20.15 uur | € 25,00
www.muijsenberg.nl/eagleslegacy

Foto Marco Bakker

In ‘De Schreef’speelt Freek een roekeloze oude
man die wars van wetten en conventies in een
waanzinnig geworden wereld heeft gekozen
voor barsten om niet te hoeven buigen. Of
is hij het zelf? Hoe het ooit begon: Freek de
Jonge ontmoette tijdens zijn studententijd
Bram Vermeulen en Johan Gertenbach, wat
leidde tot de oprichting van Neerlands Hoop.
In 1979 ging Neerlands Hoop uit elkaar en
begon De Jonge aan een solocarrière. Hij was
de eerste cabaretier die een rode draad in zijn
verhaal aanbracht. Typisch voor De Jonge is ook
de running gag, een grap waarnaar meerdere
malen verwezen wordt. De Jonge bracht
enkele succesvolle programma’s op het toneel,
waaronder ook enkele Oudejaarsconferences en
Nieuwjaarsconferences.

THE EAGLES LEGACY bestaat sinds 2002 en
deed vele optredens door Nederland, België,
Luxemburg en Duitsland. In 2022 is The Eagles
Legacy te zien geweest in het programma ‘The
Tribute: battle of the bands’. The Eagles Legacy
heeft inmiddels een spoor van waardering door
Europa getrokken. Overal kunnen de prachtige
samenzang, de fantastische band met zwoele
gitaarlicks, de mooie ballads als ‘Desperado’, de
rockende beats in nummers als ‘Live in the Fast
Lane’ en natuurlijk de wereldhits ‘Take it Easy’,
‘Tequila Sunrise’ en last but not least ‘Hotel
California’ op heel veel bijval rekenen. Een ware
must voor de echte Eagles liefhebber (en eigenlijk
voor elke muziekliefhebber).
De zaal is deze avond ingericht met zowel
zitplaatsen als statafels. U heeft bij deze
voorstelling dus geen gegarandeerde zitplaats.
Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer
geopend, zodat u tussendoor een drankje
kunt halen.
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sep

sep

okt

ZA

nov

dec

feb

17

VR

sep

mrt

mei

sep

The Fuse

Muziek

Muziek

20.15 uur | € 10,00

apr

23

MUS Festival

Muziek Uit de Streek

Theater ‘t Onderdak | programma 2022/2023 | ww.hetonderdak.nl

jan

80’s Party Music
21.00 uur | vanaf 35 jaar
www.oranjevereniging-sassenheim.nl

Foto René v.d. Hulst

Foto Rob Turk

2e editie van het MUS Festival: Muzikanten Uit
de Streek, voornamelijk beginnend, schitteren
op ons podium.

Met theater ’t Onderdak organiseert de Oranje
Vereniging Sassenheim tijdens de feestweek: Party
Muziek in ’t Onderdak! De sfeer van de feesttent
in het theater; muziek van eigen bodem, uitbundig
en toch intiem. Alle ingrediënten voor een
onvergetelijke avond zijn aanwezig.

Martijn Sabel: singer-songwriter met groeiende
passie voor muziek.
Kelly Watts: zingt Engelse en Japanse liedjes.
Marit Rooijakkers: zingt met jazzy stem
ingetogen liedjes met een verhaal maar ook
eigen Nederlands werk.
2 Men’s JoKe: Jos Leijen, mondharmonica
& zang, Kees van Hooff, gitaar & zang, met
nummers uit de jaren 60 & 70.
The Afterparty: een mix van mooie liedjes,
ballads en up-tempo nummers.
Act of Mutiny: maritieme folkmuziek, Engels-,
Frans- en Spaanstalig. Meerstemmig a capella
met gitaar, banjo, fluit, cello en percussie.

The Fuse, 8 bandleden, met verrassende top 2000
hits. Een allround formatie met voor iedereen
herkenbaar repertoire. Voor een feest zit je met
deze band helemaal goed!
De zaal is deze avond ingericht met zowel
zitplaatsen als statafels. U heeft bij deze voorstelling
dus geen gegarandeerde zitplaats. Tijdens de
voorstelling is de bar in de foyer geopend, zodat u
tussendoor een drankje kunt halen.
Kaarten via de Oranjevereniging Sassenheim

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

nov

dec

jan

24

ZA

sep

DJs4U

Disco
Muziek

21.00 uur
www.djs4u.nl

feb

mrt

apr

mei

WO 28
sep

Ellen Pieters & Han Oldigs

ADAM & EVA 2.0
Toneel / Komedie

20.15 uur | € 21,50 | try-out
www.degraafencornelissen.nl

Foto Roy Beusker

DJs4U, inmiddels uitgegroeid tot een begrip in
de bollenstreek en ver daarbuiten. Met 4 DJ’s
verzorgen zij elk feest tot in de puntjes. Er is geen
feest wat ze niet kunnen regelen. DJs4U draait wat
u op uw feest wilt horen en dat wordt wel eens
vergeten. Kies je voor DJs4U, dan komen ze bij u
langs om alle persoonlijke wensen te bespreken,
zodat ze er samen een leuk en bruisend feest
van kunnen maken. Sinds 2011 bestaat de naam
DJs4U, waar DJ’s Jörgen, Huub, Ron en Jesse al een
aantal jaar samen feesten verzorgden, was er steeds
meer vraag naar een gezamenlijke naam. Daarom
besloten de DJ’s in 2011 verder te gaan als DJs4U.
Doordat DJs4U uit meerdere Dj’s bestaat kunnen
ze ieder feest compleet maken.
De zaal is deze avond ingericht met alleen
statafels. Er zijn bij deze voorstelling dus geen
zitplaatsen. Tijdens de voorstelling is de bar in de
foyer geopend, zodat u tussendoor een drankje
kunt halen.

In ‘Adam & Eva 2.0’ spelen Ellen Pieters en
Han Oldigs twee buitenaardse wezens die
een planeet creëren en die aarde noemen. Ze
gaan hier zo in op dat ze de gedaantes van
de man en de vrouw aannemen. We zijn er
getuige van hoe ze elkaar ontdekken. Komisch,
ontroerend en wonderbaarlijk. Met bevreemding,
de verwondering en de nieuwsgierigheid. Vol
enthousiasme storten ze zich in een soms
sensuele en hilarische ontdekkingsreis, met
alle gevolgen van dien. In de hoofdrollen
acteursechtpaar Ellen Pieters en Han Oldigs.
Twee ras-komedianten die beiden veelvuldig
genomineerd en onderscheiden werden (o.a.
‘Adèle Conny Jasperina - De Grote Drie’, ‘My Fair
Lady’, ‘Wat Zien Ik?!’, ‘Vijftig Tinten - de parodie’,
‘The Full Monty’).

Kaarten via de Oranjevereniging Sassenheim
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Stefano Keizers

The Nits

Cabaret

Muziek

Foto Ermin de Koning

Fot PR Nits

Zijn trilogie aan voorstellingen werd lovend
ontvangen door de pers. Hij is veel op tv en
werd de publiekslieveling van de kijkcijferhit
‘Het Perfecte Plaatje’. Niemand lijkt meer om
Stefano heen te kunnen. En dat komt goed uit.
Want hij komt terug in de theaters met zijn derde
voorstelling: HANS TEEUWEN.

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
2022 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.

Hans Teeuwen
20.15 uur | € 19,50
www.stefanokeizers.nl
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In zijn eerste voorstelling schonk Stefano zijn
lichaam aan het publiek.
In de tweede zijn ziel, zijn eer.
Nu is de rest aan de beurt.
Hierna ben je van hem af.
Recensie NRC (09-03-2022):
“Overdonderend en opwindend”, “Langzaam dringt
door hoe geraffineerd de voorstelling in elkaar zit”
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In Concert

20.15 uur | € 25,00
www.nits.nl
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Joes Boonen

Philippe Elan

Jeugd

Muziek

Foto Kim-Roufs

Foto René Wouters

Ridder Finn doet altijd wat hem gezegd wordt,
maar op een dag zegt hij ineens nee op alles!
Hij weigert zelfs naar binnen te vluchten als er
een grote rode draak aankomt. Gelukkig blijkt de
draak helemaal niet zo gevaarlijk te zijn en is hij
zelfs een beetje eenzaam… net als Finn.

Philippe Elan werd geboren in Gascogne,
Frankrijk en is vanaf 1986 in Nederland komen
wonen. In dat jaar maakt hij een vliegende start
door het chanson concours van de Alliance
Française te winnen. Nadat Elan in februari 2020
samen met het residentie orkest het prachtige
concert ‘Ma France’ had opgenomen lijken
zijn energie en speelplezier verveelvoudigd.
Samen met Reyer Zwart heeft hij een nieuw
chansonprogramma ontwikkeld, waarin chansons
van de groten uit het Franse lied, zoals Julian
Clerc, Edith Piaf, Jacques Brel en vele anderen, te
horen zijn. Bij ‘Quelques mots d’amour’ worden
de liederen afgewisseld met jeugdherinneringen
en anekdotes die voor Philippe verbonden zijn
met vrijwel elk chanson.

Deze ridder zegt nee
15.00 uur | € 7,50 | vanaf 3 jaar
www.joesboonen.nl
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Deze ridder zegt NEE is een grappige
interactieve voorstelling over een lief riddertje,
een grote draak, je alleen voelen en een
bijzondere vriendschap. Geschikt voor iedereen
die weleens nee zegt of nee zou willen zeggen!
Gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van
Kate Hindley en Lucy Rowland

Quelques mots d’amour
20.15 uur | € 15,00
www.philippe-elan.com

“Elans geluid wekt de suggestie van aangename
breekbaarheid, maar is ijzersterk”
De Volkskrant.
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Nashville’s Country Café Theater Van Santen
Muziek

20.15 uur | € 25,00
www.desperado-mp.nl

In Nashville’s Country Café staan we stil bij de
grootste hits die dit genre heeft voortgebracht.
Dolly Parton, Carrie Underwood, Shania Twain,
Miranda Lambert, Vince Gill, Rascal Flatts, Kelsea
Ballerini en Lady Antebellum zijn oude alsook
nieuwe countrysterren die grote successen
scoren. Met maar liefst 3 zangeressen wordt het
publiek meegenomen in een avond vol mooiste
songs uit de rijke historie van de Country en
Western. JORDYN MALLORY, PAM MACBETH
en JACKY brengen ieder afzonderlijk hun
rijke repertoire.

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.
Met: Wouter Kiers, Maureen Natzijl, Irma
Ooijevaar, Koert Witteman, John van Santen,
Martijn Pompe, Judith Koch, Jentley Drieman,
Maarten Kruijswijk en anderen.
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Nederpop All Stars en Loïs Lane

Sinterklaas Groep Bollenstreek

Theatertour

‘Sinterklaas, Schip Ahoy’

Muziek

Muziek

Foto Albert Jolen/Neeltje de Vries

Foto Lars Berg

De Nederpop All Stars voeren je al een aantal
seizoenen mee terug naar de roots van de
Nederpop. Dit seizoen staan ze in het theater
met de mooiste dames van het bal: de zussen
Monique en Suzanne Klemann van Loïs Lane.
Met hun hemelse stemmen zingen zij al jaren en
scoorden zij hits als ‘My Best Friend’ en ‘It’s The
First Time’. In de zeer succesvolle documentaire
Tot de laatste snik lieten ze het al zien: Loïs Lane
knalt nog steeds van het podium af.

De intocht is voorbij en Sinterklaas en zijn pieten
gaan terug naar de stoomboot.

20.15 uur | € 25,00
www.nederpopallstars.nl
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Natuurlijk hoor je de grote Loïs Lane-hits, máár
ook andere Nederlandse klassiekers mogen
niet ontbreken. Inclusief een ode aan vergeten
Nederpopdiva’s als Jerney Kaagman en Mariska
Veres. Je kunt niet meer blijven zitten tijdens een
speciaal ‘Nederpop-discoblok’, en brult mee met
het mooiste repertoire dat de Nederlandstalige
popgeschiedenis te bieden heeft. Een feest
van herkenning.
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13.00 en 15.30 uur | € 7,50 | vanaf 3 jaar
www.sinterklaasgroepbollenstreek.nl

Het was een mooie maar vermoeiende dag
geweest en tijd om even wat uit te rusten.
Dan steekt er plotseling een hevige storm op. De
boot drijft af van de kade en komt op volle zee vast
te liggen op een zandbank. Door een reusachtige
golf zijn alle pakjes en het grote boek in de zee
terecht gekomen. Sinterklaas en zijn pieten kunnen
geen kant meer op en het hele Sinterklaasfeest
dreigt niet door te gaan of………toch wel?
Hoe het afloopt met de stoomboot, de pakjes en
of het boek nog gered kan worden uit de woeste
zee? Dat kun je zien in de theatervoorstelling
‘Sinterklaas, Schip Ahoy’, een productie van
Sinterklaas Groep Bollenstreek.
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The Cosmic Carnival

Fleetwood Mac: The Incredible Story
Muziek

20.15 uur | € 25,50
www.thecosmiccarnival.com
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Peter Beets

Blues Goes Classic
Muziek

15.00 uur | € 19,50
www.peterbeets.com

Foto website De Zee theater

The Cosmic Carnival neemt je mee op
ontdekkingsreis in het wondere universum van
het legendarische Fleetwood Mac. Eind jaren
zestig werd de band opgericht door Peter Green
om vervolgens direct de wereld te veroveren
met powerblues. De Brits/Amerikaanse formatie
beleefde talloze bezettingswisselingen en een
verandering van muzikale stijl, om uiteindelijk
nogmaals muziekgeschiedenis te schrijven onder
leiding van Stevie Nicks en Lindsey Buckingham.
Een must see voor iedere Fleetwood Macfan.
En was je dat nog niet? Dan ben je het zeker na
het aanschouwen van dit bijzondere eerbetoon
in de vorm van een live-documentaire. Met
natuurlijk alle grote hits als ‘Don’t Stop’, ‘Big
Love’, ‘Dreams’, ‘Go Your Own Way’ en ‘Little Lies’
binnen de band.

Eén ding is zeker: een concert met Peter Beets is
nooit saai. Beets zoekt graag de muzikale grenzen
op en is hierin zowel verbindend, inspirerend
als uitdagend. Om op dit niveau te kunnen
spelen, zoekt hij zijn medespelers en repertoire
met zorg uit. In dit kersverse programma
van de internationale sterpianist speelt zijn
spraakmakende Trio meeslepende muziekstukken
van de grootste componisten aller tijden,
waaronder Rachmaninov, Tsjaikovski en Chopin.
Kom luisteren en kijken naar een spetterend
concert met een adembenemende combinatie
van ritme, melodie, ontroering, uitbundigheid
en avontuur. Op het puntje van je stoel word je
meegenomen op deze spannende, opwindende
en swingende reis met klassieke muziek en blues
als startpunt.

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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www.melmanlingerie.nl
Hoofdstraat 179 | 2171 BB Sassenheim | Tel.0252-224477
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Vincent Bijlo & Band Theater Van Santen
Cabaret

20.15 uur | € 18,00
www. vincentbijlo.com

De Vrolijk Verrassende Kerstshow
Jeugd

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

Foto PR John van Santen

Na de succesvolle Oudejaarsconferences
‘Stikstof Zijt Gij’, ‘Kuchschermtijd’ en ‘Functie
Elders’ komt Vincent Bijlo in 2022 weer met
een eindejaarconference. Over de titel van de
show heeft hij nog geen besluit genomen. ‘From
Russia With Hate’, ‘Poetins Vuurwerk’, ‘Dan Maar
Liever Een Pandemie’… de loop van het jaar zal
het leren. Het enige dat zeker is omtrent deze
show is dat hij gespeeld gaat worden. Hoewel, is
dat wel zo zeker? We gaan het zien! Misschien is
dat wel een goede titel. Bijlo komt met zangeres
Mariska Reijmerink, een pianist, een drummer en
een saxofonist. Het zijn de muziek en de grappen
die knallen.
Bijlo & Band komen in vrede.

Prinses Anna zingt héél graag liedjes, zoals
‘Dikkertje Dap’ of ‘Morgen’ uit de musical ‘Annie’.
Toen zij zes jaar was, is haar vader de Koning
niet meer teruggekomen van een reis. Nu haar
vader weg is, kan haar stiefmoeder ongestoord
genieten van alle luxe. Voor Anna blijven alleen
de reststofjes over en de mensen noemen haar
de Lapjesprinses. Van de restjes moet Anna
een jurk maken voor De Vrolijk Verrassende
Kerstshow en als dat lukt mag zij naar deze show.
Het wordt een prachtig feest vol verrassingen.
Op het feest komt ze een quizmaster, een lakei
en heel veel andere kinderen tegen. Prinses Anna
mag de mooiste liedjes zingen, meedoen aan
een quiz, de kerstboom versieren, musiceren en
zelfs een schilderij maken. Uiteraard zullen de
kinderen haar daarbij gaan helpen. Dat zorgt
voor veel verrassingen en een vrolijk kerstfeest
voor iedereen!
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Michael Varenkamp

Bauke Bakker & The Soul Cages

Muziek

Muziek

Foto Fotocredits: Anouk van Nunen en Eric van Nieuwland

Foto Willem Peter Homan

Rond 1930 is Parijs in de ban van de nieuwe
tijd! Swingende New Orleans Jazz, Hot Club
de France en chansons vieren samen het leven
als nooit tevoren! Zanger/trompettist Michael
Varekamp neemt je, samen met chansonnière
Tess Merlot, mee door de met kerstlichtjes
versierde straten van het bruisende Parijs.

The Soul Cages is de band rondom drummer/
zanger Bauke Bakker (bekend van Her Majesty)
en brengt komend seizoen een eerste klas
eerbetoon aan de muziek van Sting en The
Police. Bauke Bakker staat bekend als de beste
zingende drummer én de beste drummende
zanger van Nederland. Een waar dubbeltalent.
Er gaat wat verteld worden, maar er wordt vooral
heel veel muziek gemaakt: ‘Message In A Bottle’,
‘Roxanne’, ‘So Lonely’, ‘When We Dance’, ‘If I Ever
Lose My Faith In You’. Kortom, een uitgelezen
combinatie van de eigenwijze reggae/rock
nummers van The Police en de indrukwekkende
sferische liedjes van Sting.

Swingin’ Paris The Christmas Special
15.00 uur | € 25,00
www.michaelvarekamp.nl
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The Legends duiken in de Franse tijd van
paradijsvogels als Josephine Baker, Edith Piaff en
Sydney Bechet en natuurlijk kunnen de kersthits
van Louis Armstrong, Frank Sinatra en Nat King
Cole niet ontbreken.
Swingin’ Paris wordt ondergedompeld in warme
kerstsferen. Een avond zwijmelen bij het
haardvuur en iedereen die je lief is volmondig
de liefde verklaren. ‘Rudolph the Red-nosed
Reindeer’, ‘Let it Snow’ en ‘Silent Night’
kunnen dan ook rekenen op hartverwarmende
vertolkingen. De meest prachtige songs komen
voorbij, waarmee het afgelopen jaar van een
gouden randje wordt voorzien.

| 22 |

A Tribute to Sting & The Police
20.15 uur | € 20,00 | try-out
www.koperen-kees.com

Bauke is een waar podiumbeest; zijn energie en
overgave pakken je direct en laten je niet meer
los. Bauke benadert de sound van Sting op een
fenomenale manier. Als je je ogen dicht doet zou
je je zo maar kunnen vergissen…
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Laura Fygi

Laura Fygi’s Nightclub

Muziek

20.15 uur | € 19,50 | try-out
www.laurafygi.nl
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Remy Evers en Thjum Arts

ComedyPact on Tour
Cabaret

20.15 uur | € 18,00
www.remyevers.nl en www.thjum.nlen

Foto Laura Fygi Productions

Overal waar Laura Fygi komt, is ze een exotische
verschijning en één ding valt altijd op: die uit
duizenden herkenbare stem, waarmee zij
wereldwijd harten stal.
Laura heeft inmiddels in heel Europa, ZuidAmerika en Azië opgetreden. Ze slaagde er zelfs
in om de Chinese markt te veroveren, een unieke
prestatie voor een Nederlandse zangeres!
Na haar dance hits met meidengroep Centerfold
in de jaren tachtig, heeft Laura vele muzikale
wegen bewandeld. Jazz, latin, chansons,
geen genre is haar vreemd en dit leverde
samenwerkingsverbanden op met grootheden
als Toots Thielemans, Michel Legrand en
Michael Franks.
Ook won ze een Edison, ontving ze diverse
gouden en platina platen en speelde zij in
Singapore zelfs de hoofdrol in haar favoriete
musical Victor/Victoria.

ComedyPact is een samenwerking tussen Impact
Entertainment en The Talent Room, beide ervaren
op het gebied van het begeleiden van jong,
aanstormend talent. Voor ComedyPact on Tour
zijn twee kanjers geselecteerd:
Remy Evers (winnaar juryprijs Cameretten
2019) zal zijn ideale wereld aan u tonen. Van
prinscarnaval tot een soldaat op vredesmissie in
oorlogsgebied. Absurdistisch, kinderlijk, energiek,
fysiek en een vleugje engagement zijn de meest
passende woorden bij deze cabaretier. Een reis
door het brein van iemand die niet volwassen
wil worden.
Als Thjum Arts het podium op komt, gebeurt er
iets. Met zijn droogkomische doordachte stijl
weet hij alledaagse onderwerpen op een originele
manier te bekijken. Hij onderzoekt het leven
op een dusdanige manier dat je na afloop niets
anders kan zijn dan onder de indruk.
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Fortunate Sons

CCR, 50 years of rock ‘n’ roll history
Muziek
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Marlon Kicken

Draadloos
Cabaret

20.15 uur | € 22,50
www.thefortunatesons.nl

20.15 uur | € 16,00
www.marlonkicken.com

Foto Artwork The Fortunate Sons (NL)

Foto Dave van Hout

In deze voorstelling gaan The Fortunate Sons
terug in de muziekgeschiedenis. Het complete
verhaal van Creedence Clearwater Revival (CCR)
met de hits als ‘Bad moon rising’, ‘Proud Mary’ en
‘Who’ll stop the Rain’. Zomaar een greep uit de
lange rij onverwoestbare klassiekers van CCR.

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. Maar soms is hij de rode draad
wel eens compleet kwijt. Waarom? Hij heeft geen
idee. Wanneer hij die draad dan weer oppakt?
Waarschijnlijk na de show. Marlon Kicken komt met
zijn vierde show naar het theater om zijn vreugde
voor het leven, zijn gekke visie en zijn kromme
inzichten met veel humor te delen.

In 2022 is het 50 jaar geleden dat aan het korte
maar hevige bestaan van CCR een einde kwam.
Dit jubileum is de aanleiding geweest om in de
voorstelling ‘CCR: 50 years of rock ’n roll history’
een halve eeuw terug in de tijd te gaan. Het
verhaal van John Fogerty en zijn schoolvrienden
uit El Cerrito, Californië.
Ga mee naar de hoogtijdagen van de popmuziek
met de hits van CCR.
De zaal is deze avond ingericht met alleen
statafels. Er zijn bij deze voorstelling dus geen
zitplaatsen. Tijdens de voorstelling is de bar in de
foyer geopend, zodat u tussendoor een drankje
kunt halen.

Heb je nog nooit eerder een show van deze
comedian gezien? Dan moet je zeker in de zaal
zitten! Geen zaal is te groot of te klein voor deze
cabaretier met z’n relaxte stijl en die elk publiek een
geweldige avond bezorgt. Ben je na de voorstelling
de draad ook een beetje kwijt? Troost je dan met
de gedachte dat je in ieder geval een hilarische
avond hebt beleefd.
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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

Veerpolder 5c
2361 KX Warmond

Telefoon 071 301 00 26
www.keesvanderniet.nl

Electric Scooter
Reparatie,
Onderhoud &
Accessoires
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Direct Contact

Kantoor

Klantenservice

info@evﬁxit.nl
+31 (0)6 5383 3385
Bereikbaar op werkdagen
van 10:00 – 16:00 uur

Piet Heinstraat 7,
2202 KR Noordwijk
The Netherlands

Onze servicedesk is
je graag van dienst
op werkdagen van
10:00 tot 15:00.
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Maurice Mulderij

Tussentijd
Muziek

20.15 uur | € 16,50
www.dezee.nl
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Karin Bloemen

Solo

Muziek

20.15 uur | € 25,00
www.labloemen.nl

Foto Nick van Ormondt

Altijd net ergens vandaan, altijd net ergens
naartoe. Soms neemt hij alweer een nieuwe
afslag, voordat het geplande doel bereikt is.
Vaak stelt hij zich verbaasd de vraag of hij op
deze tweesprong al niet al eens eerder heeft
gestaan. Leven is reizen door de tijd, met altijd
een verleden en altijd een toekomst. Nou ja, altijd
een toekomst... Maurice realiseert zich dat zijn
verleden steeds groter wordt en zijn toekomst
steeds kleiner, en dat op zijn 36e! Misschien zou
hij beter eens stil kunnen staan. Niet omkijken,
niet vooruit hollen. Gewoon leven in het nu,
genieten van het heden, vol aandacht voor... De
Tussentijd! En die tussentijd dan bezingen in
mooie liedjes, solo aan de piano.

In deze unieke solovoorstelling van Karin
Bloemen is er voor haar maar één credo: ze gaat
volledig doen waar ze zin in heeft! Met ruim
drie decennia theater-ervaring heeft ze zoveel
repertoire opgebouwd, dat ze zonder probleem
een hele week zou kunnen vullen. In deze
voorstelling graaft ze in haar eigen grabbelton
vol herinneringen naar de leukste verhalen en
de mooiste liedjes. Welke dat zijn is nog een
verrassing, niets staat nog vast. Eén ding is zeker;
het wordt een avond vol top-entertainment met
daaronder de uitbundige handtekening van
Karin Bloemen!
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Sterrin Smalbrugge

Rapalje

Jeugd

Muziek

Sterrin’s Dierenencyclopedie
15.00 uur | € 12,50 | vanaf 7 jaar
www.sterrinswildworld.nl
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Scotland’s Story
20.15 uur | € 25,00
www.rapalje.com

Foto Rapalje

Dat Sterrin Smalbrugge alle vragen kan
beantwoorden over reptielen en amfibieën
wisten we al. Na twee theatertournees over
haar avonturen met slangen, krokodillen
en hagedissen komt dierengek Sterrin nu
met een compleet vernieuwde voorstelling.
Ecologe Sterrin krijgt in haar dagelijkse leven
zo veel leuke vragen over dieren, dat ze er een
podcastserie over begonnen is. Zo is Sterrin’s
Dierenencyclopedie ontstaan. Iedere aflevering
gaat over een ander dier en de leefomgeving
van dat dier. Sterrin’s Dierenencyclopedie gaat
over alle soorten dieren. Niet alleen de populaire,
maar ook over dieren die we misschien niet zo
goed kennen; de ‘buitenbeentjes’. Want klein of
groot, mooi of lelijk, aaibaar of glibberig, lief of
eng, ieder dier heeft een onmisbare plek in onze
wereld. En het is Sterrin’s missie om dat aan
iedereen te laten zien.

“We’re all Scotland’s story and we’re all worth
the same”
Prachtige woorden met een diepe betekenis,
direct uit de tekst van Scotland’s Story en niets
geeft beter weer waar deze nieuwe theater show
van Rapalje over gaat. Rapalje gaat weer op reis
langs de theaters in Nederland en België en
neemt het publiek mee naar de hooglanden van
Schotland met de vurige doedelzak, gevoelige
ballades en stampende jigs & reels.
Een gloednieuwe theatershow vol verhalen,
muziek, zang en dans. Een feest der herkenning
van klassieke Rapalje nummers als ‘Caledonia’
en ‘the Wild Rover’ gecombineerd met
nieuw repertoire van hun gelijknamige en
spiksplinternieuwe CD ‘Scotland´s Story’.
Bij deze open bar voorstelling heeft u bij geen
gegarandeerde zitplaats. De zaal is ingericht
met stoelen en statafels. U kunt tussendoor een
drankje kunt halen.
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Jeroens’ Clan

Korte metten
Cabaret

feb

mrt

apr

mei

ZO

02

apr

Anneke van Giersbergen
Anneke zingt Kate Bush

Muziek

20.15 uur | € 16,00 | try-out
www.jeroensclan.com

20.15 uur | € 18,50
www.annekevangiersbergen.com

Foto Merel van Dooren

Foto Mark Uyl

Jeroen’s Clan maakt korte metten. Hele. Korte.
Metten. Of ja, niet héle korte metten, maar ook
zeker niet te lang. Metten die in ieder geval aan
de korte kant zijn. Dat soort metten. Die maken
ze. Zeer waarschijnlijk.
Na hun succesvolle debuutprogramma ‘Tere
zieltjes’ komt cabarettrio Jeroen’s Clan nu met
‘Korte metten’. Een avondvullende voorstelling
vol snelle scènes, rauwe liedjes en nietsontziende
grappen. Bram Kroon, Matthias Tuns en Jip de
Poorter maken op genadeloze wijze korte metten
met zichzelf, elkaar en het publiek op de eerste
rij. Huilen doen ze thuis wel.
“Een bijzondere combinatie van grofgebektheid
en onzekerheid […] waarmee ze een eigen geluid
toevoegen aan het cabaretlandschap.” – Leidsch
Dagblad

‘Niemand zou je de muziek van Kate Bush
toevertrouwen, behalve Anneke van Giersbergen’,
twitterde een bezoeker na afloop van een van
Annekes solo-optredens en dat zette de zangeres
aan het denken. Als tiener ontdekte ze de muziek
van Kate Bush en had ze het album ‘Hounds of
Love’ grijsgedraaid. De bewondering voor de
eigenzinnige Bush bleef, hoewel Van Giersbergen
- in tegenstelling tot haar idool - voor het podium
geboren lijkt.
Ze brengt met deze vierde theatertournee een
prachtige ode aan Kate Bush. Uit respect voor de
authenticiteit van Bush heeft Van Giersbergen
een eigen creatieve en persoonlijke draai aan de
songs gegeven, maar voor iedere Kate Bush-fan
is dit een unieke gelegenheid om haar oeuvre live
te horen.

“Het cabarettrio maakte een strak gemonteerd
programma met een inhoudelijk interessant
uitgangspunt.” - NRC Handelsblad
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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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Evergreen Top 1000 band

Evergreen Top 1000 Live
Muziek

20.15 uur | € 29,50
www.kikproductions.nl

feb

mrt

apr

mei

ZA

08

apr

NABIL
ABSURD

Cabaret

20.15 uur | € 17,00
www.ﬁnelabel.nl

Foto Robert Gort fotograﬁe

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.

Nabil Aoulad Ayad werd in Waalwijk geboren
en hij wist al vrij jong dat hij entertainer
wilde worden. Hij was niet weg te slaan bij
talentenjachten op school en groeide op met de
grappen van Hans Teeuwen en Theo Maassen,
die later zijn grote inspiratiebron werden.
Inmiddels is Nabil een veelzijdige en talentvolle
theatermaker. Hij speelt piano, zingt, beatboxt,
maakt gevatte grappen en zet typetjes neer. Na
‘Tijdmachine’ en ‘Monopoly’ vraagt hij zichzelf
in zijn derde programma ‘Absurd’ af of hij de
normale man is in de gekke wereld of andersom?
Een programma met grappige observaties,
herkenbaarheid, irritaties en blinde vlekken.
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Trefpunt
voor
iedereen!

Lunch

Koffie
Recepties

Borrel

Heerlijk en
verantwoord

Feesten

Diner

Jan van Brabantweg 3, Sassenheim T 0252-258007

Partijen

Terras


grandcafegraafjan | www.graaf-jan.nl

Grand cafe Graaf Jan
Theatermenu
Gratis parkeren voor de deur
Lekker genieten tegen betaalbare prijzen, daar houden wij van. Of u nu komt
voor een kopje koffie met of zonder lekkernij, een heerlijke lunch, borrel of
een diner, u bent bij Graaf Jan aan het juiste adres. Grand café Graaf Jan is
het trefpunt voor iedereen.

www.graaf-jan.nl
0252-258 007
info@graaf-jan.nl
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Niet Schieten!
Mannen van niks
Cabaret

feb
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apr

mei

ZA

29

apr

Anne Neuteboom

Eﬀe niet met je mening
Cabaret

20.15 uur | € 17,50
www.nietschieten.nl

20.15 uur | € 17,00
www.anneneut.nl

Foto Ron de Gruyl Fotograﬁe

Foto Annemieke van der Togt

Maarten, Erik en Arend staan al jaren met veel
succes op het podium. Mooie voorstellingen
met een verhaal. De lach hangt aan de
spreekwoordelijke kont en de mensen genieten
daarvan. Met een kritische en relativerende
blik beschouwen zij kleine en grote zaken die
de mens raken en geven daar telkens een
onnavolgbare twist aan. Logica lijkt soms ver
te zoeken. Ze hebben overal een mening over,
maar wat voor mensen zijn zij eigenlijk zelf? In
al hun eerlijkheid tonen zij zich kwetsbaar, maar
ligt de humor altijd weer op de loer. Ze laten
de mensen hele avonden lachen, omdat ze het
niet kunnen laten. Maar mag dit nog wel? Is dit
in deze tijd nog wel woke? Zijn zij wel woke? En
wat betekent woke eigenlijk? Je gaat het zien in
‘Mannen van niks’.

U vraagt zich waarschijnlijk af waar deze
voorstelling over gaat? Goede vraag! Kunnen we
niets over zeggen. What happens tussen de vier
muren van het theater stays tussen de vier muren
van het theater. Maar Anne belooft u: het wordt
een extreem genuanceerde avond. Althans, dat is
de bedoeling…
Neut studeerde in 2013 af aan de
Koningstheateracademie voor cabaret en
kleinkunst in Den Bosch. Won in 2014 de
juryprijs van het (back in the day) Griffioen
Zuidplein Cabaretfestival in Amstelveen. En in
2015 de jury- en publieksprijs van Cabaretfestival
Cameretten in Rotterdam.
Daarna maakte ze twee soloprogramma’s,
‘Weg’ en ‘Kijk haar gaan’. Voor de laatste werd
ze samen met Peter Pannekoek en Alex Ploeg
genomineerd voor ‘Neerlands Hoop’ – de
prijs voor de theatermaker met het grootste
toekomstperspectief. ‘Kijk haar gaan’ is te zien op
Netflix, NPO Start en Cultuurticket.
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John Mayer Tribute Band
The John Mayer Tribute
Muziek

Theater ‘t Onderdak | programma 2022/2023 | ww.hetonderdak.nl

20.15 uur | € 17,00
www.desperado-mp.nl

Foto Website Impresario Monkey Man

Met 10 noteringen in de Top 2000, 22 nummers
in de Single Top 100, 15 platen op zak en 18
internationale muziekprijzen kun je wel stellen
dat het een hit monster is. Gewapend met zijn
gitaar en zwoele stem pakt hij bij elke show het
publiek in. Maar John Mayer is zeker meer dan
die zoetsappige liedjesschrijver. Met een breed
scala aan nummers en stijlen brengt de John
Mayer Tribute Band een ode aan deze gitaarheld.
Van blues tot het akoestisch werk en natuurlijk
zijn grootste hits zijn deze avond te horen.
Waak je voor gitaargeweld, vette solo’s en een
dikke show met: Pim Stegeman, Menno Nijen Es,
Dirk Evelo en Daan Boers.
De zaal is deze avond ingericht met zowel
zitplaatsen als statafels. U heeft bij deze
voorstelling dus geen gegarandeerde zitplaats.
Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer
geopend, zodat u tussendoor een drankje
kunt halen.
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“Uw zicht is onze zorg.”

Oogzorg voor iedereen,
van jong tot oud (het hele gezin)

Als specialist in het behandelen van

oogafwijkingen bij kinderen, zien wij de
oogkwaliteit bij jonge mensen steeds

verder afnemen. Om problemen te voorkomen en om te zien of een bril nodig is,
nemen wij de ogen van uw kind graag
eens onder de loep. Wij zijn al jaren dé

kinderbrillenspecialist van de Bollenstreek!
Ook verzorgen wij de optometrische

controle bij ouderen. Zodat iedereen

(nog) lang van zijn ogen kan genieten.
Maak vrijblijvend een afspraak via

0252 - 221009 of info@clairoptiek.nl

optometrist / opticiën
contactlensspecialist

Hoofdstraat 200 | 2171 BM Sassenheim
0252-221009 | info@clairoptiek.nl | clairoptiek.nl
Clair Brilmode - Adv Onderdak - A5.indd 1

18-05-2022 15:29
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THEATERSCHOOL
Teylingen

“In het licht
van de sterren.
Vergeet mij niet.
Niemand houdt
zoveel van jou
als ik.”
het leven van jacoba van beieren

De GraviN
Van HollaNd
11 T/M 29 MEI 2023
THEATER ‘T ONDERDAK SASSENHEIM
KAARTVERKOOP : WWW.DEGRAVINVANHOLLAND.NL
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De gravin van Holland

Theaterschool Teylingen
Filmisch Toneel
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De gravin van Holland

Theaterschool Teylingen
Filmisch Toneel

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

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

Foto fotograﬁe Monica Stuurop

Foto fotograﬁe Monica Stuurop

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?

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 ondersteund door ijzersterke hedendaagse
muziek, gecomponeerd door Giovanni Caminita.

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

De gravin van Holland

Filmisch Toneel

Filmisch Toneel

Foto fotograﬁe Monica Stuurop

Foto fotograﬁe Monica Stuurop

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?

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 ondersteund door ijzersterke hedendaagse
muziek, gecomponeerd door Giovanni Caminita.

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

Theaterschool Teylingen
20.15 | € 17,50 | vanaf 10 jaar
www.degravinvanholland.nl
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Theaterschool Teylingen

14.00 en 16.15 | € 17,50 | vanaf 10 jaar
www.degravinvanholland.nl
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jUn

Wild Romance
SHPRITZ

Muziek

jUn

10

jUn

Boys Named Sue

‘The Cash Recordings’ 3e show
Muziek

20.15 uur | € 25,00
www.wildromance.eu

20.15 uur | € 18,00
www.monkeyman.nl

Foto Impresariaat

Foto Impresario Monkey man

Het legendarische album SHPRITSZ vormt de
ruggengraat van deze theatershow. SHPRITSZ
is misschien wel het beste album dat op
Nederlandse bodem is uitgebracht. ‘Saturday
Night’ wordt gezien als een van de beste
nummers uit de Nederlandse popgeschiedenis
en naast hits als ‘Never Be Clever’, ‘Champagne
& Wine’, zeker te horen in de theaters. De
theatershow SHPRITSZ is een adembenemende
rockshow vol energie, grote hits en nieuwe
songs. Op een filmscherm achter het podium
zijn nooit vertoonde videobeelden te zien uit
de periode 1977 t/m 2000. SHPRITSZ zal Wild
Romance doen herleven in het theater, een
voorstelling om nooit te vergeten!
De zaal is deze avond ingericht met alleen
statafels. Er zijn bij deze voorstelling dus geen
zitplaatsen. Tijdens de voorstelling is de bar in de
foyer geopend, zodat u tussendoor een drankje
kunt halen.

In de herfst van zijn leven heeft Johnny Cash
een aantal prachtige platen opgenomen, de
zogenaamde American Recordings. Boys named
Sue heeft onlangs de cd ‘The Cash Recordings’
uitgebracht als tribute aan the Man in Black en zijn
American Recordings. In deze derde theatershow
van Boys named Sue wordt u meegenomen in het
muzikale landschap van de American Recordings,
soms heel teder, soms melancholisch, maar vaak
ook Rockin’ and Rollin’ en natuurlijk altijd op hun
eigen energieke Boys named Sue wijze. Met veel
energie en passie en humor. Johnny Cash is uniek,
bijzonder en niet te imiteren. Maar de energie,
opwinding, rebellie en ontroering die Cash opriep,
kun je terugvinden bij een Boys named Sue
optreden.
De zaal is deze avond ingericht met zowel
zitplaatsen als statafels. U heeft bij deze
voorstelling dus geen gegarandeerde zitplaats.
Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer
geopend, zodat u tussendoor een drankje
kunt halen.

| 39 |

Theater ‘t Onderdak | programma 2022/2023 | www.hetonderdak.nl

okt

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

LEKKER ETEN
BEGINT BIJ UW

KEURSLAGER
Scholten, keurslager
Hoofdstraat 261, Sassenheim
Tel. 0252-211440
www.scholten.keurslager.nl
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Algemene informatie
Openingstijden
De foyer en de kassa openen 45 minuten
voor het begin van de voorstelling. 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.

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 voorstellingen programmagegevens geldt: wijzigingen
voorbehouden. Aan wijzigingen kunt u geen
recht tot restitutie ontlenen.

Mindervaliden
Theater ’t Onderdak heeft uitstekende faciliteiten
voor mindervaliden. Wilt u hiervan gebruik
maken? Meld dit dan bij uw reservering. Dit kan
telefonisch of via de email (info@hetonderdak.nl).
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij een
van onze medewerkers, zodat wij u optimaal
van dienst kunnen zijn.
Slechthorenden
Theater ’t Onderdak beschikt over een ringleiding.
Met deze ringleiding kunnen slechthorenden met
een hoortoestel het geluid van de voorstelling
beluisteren.
Garderobe
De garderobe is 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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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

JACK VAN DER MEIJ

E-installatie's - Data netwerken
Beveiligingsinstallatie's - Inspectie's
Power Quality Analyses - Thermografisch onderzoek
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Accordeonvereniging DSVP
Jaarconcert op vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart 2023
Voor meer informatie en verkoop: www.accordeonverenigingdsvp.nl

Uitvoeringsdata seizoen 2022 – 2023 A.T.V. Pankras
2022

zaterdag
zondag

29 oktober
30 oktober

2023

zaterdag
zondag

18 maart
19 maart

2022

zaterdag
zondag

5 november
6 november

2023

zaterdag
zondag
zaterdag
zondag

15 april
16 april
22 april
23 april

2023

zaterdag
zondag

24 juni
25 juni

Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.pankras.nl.

Theater
’t Onderdak
zoekt
enthousiaste
vrijwilligers!
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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. We werken met
verschillende commissies waarin 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.
Hou je van theater en film, en wil je je inzetten voor het bestaan
en behoud ervan in Sassenheim? Vind je, net als wij, dat
vrijwilligerswerk wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend?
Mail dan je belangstelling naar secretariaat@hetonderdak.nl en wij
nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Zaalverhuur

Colofon

Theater ‘t Onderdak heeft 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.
Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail
naar Martien van Stiphout via verhuur@hetonderdak.nl.

Coördinatie/eindredactie
Publiciteitscommissie
Theater ‘t Onderdak

Try-outs
Theater ‘t Onderdak programmeert ook try-outs. Op deze
wijze kunnen we artiesten boeken die anders te duur zijn
voor ons theater. 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.

Opmaak en druk
KSEAWELL Creative Marketing
Marcel Kortekaas
Noordwijk
Theater ’t Onderdak
J.P. Gouverneurlaan 40A
2171 ER Sassenheim
Tel: 0252 - 22 58 74
Bankrelatie: 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 Facebook en Instagram

facebook.com/OnderdakTheater
@Onderdaktheater

| 45 |

Theater ‘t Onderdak | J.P. Gouverneurlaan 40A | 2171 ER Sassenheim
0252 - 22 58 74 | info@hetonderdak.nl | www.hetonderdak.nl

