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Musis & Stadstheater Arnhem

Waar historie en heden
hand in hand gaan
Confronterend, troostend, magisch of grensoverschrijdend. Muziek, theater
en dans vervoeren en raken ons. Dat is niet nieuw. In onze huizen vertellen
wij al meer dan 150 jaar oude en nieuwe verhalen.
Om de geschiedenis kun je niet heen. Dat geldt zeker voor onze stad.
Zo is Musis een van de oudste concertzalen van Nederland, sinds 1847
centraal in de muziekcultuur van Arnhem. En het Stadstheater was de eerste
schouwburg in Nederland die (in 1978) een kleine zaal toevoegde, om
ruimte te maken voor nieuwe theatervormen. Dat is best bijzonder. Twee
culturele iconen in één stad, concertzaal en theater onder één noemer.
We koesteren onze geschiedenis, maar omarmen ook nieuw, actueel en
anders, van gevestigde en jonge, creatieve makers. Kunst en cultuur zijn
altijd in beweging. Daarom verleggen ook wij voortdurend onze grenzen.
Zo formuleren kunst en cultuur een antwoord op de actualiteit. Ze kunnen
een tijdsgewricht belichten, duiden en op de hak nemen. Door deze
dynamiek blijven we bouwen, aan onze huizen en aan een vernieuwend
programma.
Seizoen 2019/2020 wordt het seizoen van herdenken: 75 jaar Slag om
Arnhem en 75 jaar vrijheid. Er is een programma samengesteld waarin
herdenken, bewustwording en vieren centraal staan.
Een nieuw seizoen, een nieuwe brochure, vol verrassende programmering.
Wij maken keuzes voor u, niet omdat we weten wat goed is, maar omdat we
denken te weten wat het waard is gehoord en gezien te worden. Dat is de
Musis & Stadstheater-signatuur, dat is waar we in geloven. Onverschilligheid
is geen optie.
Ik heet u van harte welkom om de verhalen van nu met ons te beleven.
Hans Verbugt
directeur Musis & Stadstheater Arnhem
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Onze programmering

Laat je verrassen en vervoeren
Programmeren gaat in alle opzichten over balanceren.
De juiste balans van genres, van aangenaam bekend en
verrassend nieuw, van veel of weinig kijkervaring. We willen
het publiek vooral uitnodigen eens iets nieuws te proberen.
Dat verbreedt je perspectief en verrijkt je ziel.

TIPS VAN

Ingrid Scheper
Programmeur Theater

▸ COMPAGNIE
PAR TERRE
Kata

▸ L-E-V

24 april 2020

(Sharon Eyal – Gai Bahar)

Love Chapter II
31 oktober 2019
Sharon Eyal is afkomstig van
de Batsheva Dance Company
(Israël) en heeft al jaren haar
eigen dansgezelschap. Eerder
waren House en OCD Love
in Arnhem te zien (in 2015 en
2017). Love Chapter 2 is het
sterke vervolg op OCD Love.
Ik vind haar werk prachtig
omdat het heftig is, krachtig,
intens, donker, extreem maar
beeldschoon. Eyal heeft een
heel specifieke danstaal:
mechanisch, dwangmatig,
hypnotiserend en vooral prachtig
strak uitgevoerd. De soundscape
zorgt voor de juiste sfeer.

▸ RECIRQUEL
My Land
27 maart 2020
Recirquel maakt een mooie
mix van dans, fysiek theater,
acrobatiek en traditionele circuselementen. Je staat versteld
van de waanzinnige lichaamsbeheersing van de artiesten.
De acts worden heel sierlijk
en met enorme precisie uitgevoerd. Soms zijn de bewegingen
bijna in slow-motion, wat ze
nog indrukwekkender maakt.
Een adembenemende voorstelling van grote klasse.

De Franse choreografe Anne
Nguyen heeft een achtergrond in
breakdance en hiphop. Dat zie
je duidelijk terug in haar werk,
waarin ze moderne dans combineert met abstracte elementen
uit de vechtkunst.
Een mooie omschrijving vind
ik die van de Franse krant
Libération, die haar werk kenmerkt als b-boying in the stijl van
Anne Teresa de Keersmaeker of
breakdance volgens het concept
van William Forsythe. en met
enorme precisie uitgevoerd.
Soms zijn de bewegingen bijna
in slow-motion, wat ze nog
indrukwekkender maakt.
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TIPS VAN

Kenne Peters
Programmeur Muziek

▸ MUSIS OP MAANDAG
vanaf 04 november 2019
Met deze serie geven we ons
visitekaartje af als dé concertzaal van Oost-Nederland. Geniet
van een diverse selectie aan
groots opgezette concerten met
internationale grootheden als
bariton Thomas Hampson en
het London Community Gospel
Choir, de altijd weer ontroerende
Matthäus-Passion van Bach en
het rebelse orkest Pynarello.
Start de werkweek eens per
maand met een klassiek concert
op de maandagavond.

▸ BEETHOVEN 250
13 – 15 maart 2020
In 2020 gedenken we
Beethovens 250e geboortejaar.
Half maart pakt Musis groots
uit met een heel weekend vol
muziek van dit muzikale genie:
Michael Foyle en Maksim Stsura
spelen de complete vioolsonates (alle tien, volledig uit het
hoofd!), Alexander Lonquich
vertolkt de Diabelli-variaties
en op zondagochtend is er
een speels familieconcert door
Oorkaan en het Dudok Kwartet.
Ons huisgezelschap, Het
Gelders Orkest ontbreekt natuurlijk niet; zij spelen, als aftrap van
dit festivalweekend, samen met
Rosanne Philippens Beethovens
enige vioolconcert.

▸ GIOVANCA HONOURS
DIANA ROSS
01 februari 2020
Ik ben groot fan van Diana
Ross, zowel met als zonder The
Supremes. Om de 75e verjaardag
van dit icoon te vieren gaat zangeres Giovanca op tour met de
muziek van Ross en ze neemt een
heel strijkorkest mee. Bij dit concert
zit ik hoe dan ook vooraan!
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Musis & Stadstheater Arnhem

Hét decor
voor uw
evenement!
Uw bedrijfsfeest, congres of vergadering op een unieke en
energieke locatie midden in het groen? In het hart van Arnhem
vindt u Musis en het Stadstheater. De oudste actieve concertzaal
van Nederland smelt samen met de unieke, multifunctionele
concertzaal (mei 2017). Van wereldniveau, onderscheiden met 9
architectuurprijzen en gewoon in ons Arnhem. Aan de overkant,
in het Stadstheater, trekken we de historie door en zetelt u in
koninklijk blauw. Zetten we samen uw volgende inspirerende
event neer? Wij denken graag met u mee!

foto: ReneKnoop
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THE FLOOR IS YOURS!

▸
▸
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸

Twee locaties in hartje Arnhem
Groen én in het groen!
Historie en toekomst
Van groots (3000 pers.) tot intiem (25 pers.)
Unieke ontmoetingsplaatsen
Nieuwe, multifunctionele concertzaal met unieke
glazen wand die zorgt voor een prachtig uitzicht op
het Musispark.
Backstage-mogelijkheden
Parkeergarage voor de deur
Bus- en treinstation op loopafstand
(H)eerlijke catering met oneindige variaties

Uw congres, bedrijfsfeest of compleet andere creatieve
invulling in Musis of het Stadstheater? Neem contact op
met de afdeling Evenementen voor meer informatie of
een locatiebezoek!
Afdeling Evenementen
026 – 37 20 710
▸ evenementen@musisenstadstheater.nl
▸ musisenstadstheater.nl
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Festivals
Gedurende het seizoen haken we aan bij verschillende festivals in de stad
en organiseren wij, samen met onze partners, eigen festivals in eigen huis.
We lichten graag een tipje van de sluier op:

5 JAAR NATIONAAL THEATERWEEKEND
▸ 24 – 26 januari
Maar liefst 80 theaters in Nederland vieren dit feestje
mee, uiteraard zijn ook wij weer van de partij. Samen
lieten we afgelopen theaterweekenden zien hoe
mooi, magisch en spannend het theater kan zijn.
Zie pagina 100 voor meer informatie.

CABARETWEEKEND
▸ 10 – 12 oktober
Voor de tweede keer op rij organiseren
Stadstheater Arnhem en het Posttheater het
Arnhems Cabaretweekend. Samen met Roel
Coppelmans, directeur van het Posttheater
en onze stadsprogrammeur voor cabaret,
wordt de fine de fleur van het Nederlandse
cabaret naar deze twee podia gehaald.
Met o.a. Nienke Plas en Micha Wertheim.
Zie pagina 31 en 33 voor meer informatie.

ARNHEMSE UITNACHT
▸ 24 januari
Vier kunst en cultuur tijdens de derde editie van
de Arnhemse Uitnacht. Meer dan tweehonderd
culturele instellingen, organisaties, liefhebbers,
makers en artiesten laten deze avond en nacht
zien wat ze in huis hebben. Ook wij openen deze
nacht de deuren voor onverwachte ontmoetingen. Via arnhemseuitnacht.nl meer informatie.
Zie pagina 99.

SPROOKJESFESTIVAL
▸ 12 – 20 oktober
Elke herfstvakantie wordt Arnhem tijdens
het Sprookjesfestival omgetoverd tot
sprookjesstad. Daar doen wij natuurlijk
graag aan mee! Het thema van deze
twaalfde editie is Toverstof. Laat je betoveren
door sprookjesachtige voorstellingen,
theater, dans, muziek, tentoonstellingen en
workshops. Meer informatie vanaf pagina 36.

BEETHOVEN 250
▸ 13 – 15 maart
In 2020 is het 250 jaar geleden dat Ludwig van
Beethoven werd geboren. Dat jubileum laten we
in Musis en Stadstheater natuurlijk niet ongemerkt
voorbijgaan. Met een gevarieerd festivalprogramma zetten we deze grote componist extra
in de schijnwerpers. Op het programma onder
andere álle vioolsonates, een familieconcert en de
Negende Symfonie door het Nederlands Blazers
Ensemble. Meer informatie vanaf pagina 135.
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KINDERMUZIEKWEEK
▸ 27 maart – 5 april

MOVING FUTURES
▸ 25 maart
De nieuwste generatie dansmakers reist tijdens het vernieuwende dansfestival Moving Futures langs verschillende steden in
Nederland. Zij schitteren net zo fel op de pont, in de bioscoop,
midden in de winkelstraat (geen dansdrempels!) als op het
podium. Met het randprogramma van open studio’s, workshops,
essays, borrelpraat en -bingo zet Moving Futures je overal met je
neus bovenop. Dit verfrissende en veelzijdige dansprogramma
kun je meemaken in Stadstheater Arnhem en in Theater a/d Rijn.
Zie pagina 145.

Voortaan is heel Nederland in
de eerste week van april in de
ban van muziek voor kinderen
van 0 tot 12 jaar. Er zijn overal
in het land liveconcerten en
voorstellingen: op school, in het
kinderdagverblijf, maar ook in
het Stadstheater! Onder andere
het Zwanenmeer (6+) van
Holland Opera zie pagina 148
en Waar de wind woont (4+)
van Wie Walvis, zie pagina 156.

OOSTPOOLWEEKEND
▸ 19 – 21 maart

TONEELGROEP MAASTRICHT
SPEELT UIT
▸ 8 april
Toneelgroep Maastricht maakt
voorstellingen waar de mens
centraal in staat. Ze voeren
personages ten tonele aan wie
u zich kunt spiegelen, in wie u
zich kunt herkennen, om wie u
kunt lachen of die u ontroeren.
Daarnaast werken ze steeds met
live-muziek; brengen bands op
het toneel, acteurs zingen en
musiceren, muzikanten worden
theatraal ingezet.
Toneelgroep Maastricht presenteert op woensdag 8 april maar
liefst twee producties: The Great
Gatsby met in de hoofdrol
Jeroen van Koningsbrugge en
Jungfrau met Wim Opbrouck en
Wilfried de Jong. De voorstellingen worden omlijst met een
exclusief voorprogramma waarin
u kennis maakt met de makers
en hun voorstellingen. En natuurlijk nemen ze Limburgse vlaai
mee! Zij spelen uit, zorg dat u
erbij bent. Zie pagina 157.

Voor alle Arnhemmers die geen
genoeg kunnen krijgen van, én
voor iedereen die kennis wil
maken met Toneelgroep Oostpool,
haar makers en de thema’s die
leidend zijn in hun werk, is daar
het Oostpoolweekend. Als huisstad worden we getrakteerd
op een breed programma met
veel theater. Meer informatie
volgt in de loop van het seizoen!
Zie pagina 142.

DANSTREK
▸ 18 april
Introdans, De Nieuwe Oost, ArtEZ en Musis & Stadstheater
bundelen hun krachten en organiseren DansTREK: hét dansfestival van Arnhem. In Stadstheater Arnhem beleef je wat
Arnhem biedt aan dans: van modern ballet tot performance,
van moderne dans tot battle. De vijfde editie van DansTREK
gaat XL en presenteert een prikkelende line-up van dans.
Zie pagina 165.
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Herdenken
en Vieren

Seizoen 2019/2020 brengt onze stad twee
bijzondere kroonjaren. In 2019 is de Slag om
Arnhem precies 75 jaar geleden. En in 2020
vieren we, net als de rest van Nederland,
75 jaar vrijheid.
De maand september is uitgegroeid tot Arnhemse
herdenkingsmaand. In 2019 herdenken we voor
de 75ste keer de Slag om Arnhem. Deze luchtlanding en veldslag vond van 17 tot 25 september
1944 plaats in en rond de stad Arnhem als onderdeel van Operatie Market Garden.
In 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland
75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in
vrijheid leven. Nog steeds is die vrijheid niet vanzelfsprekend. Zeker als je het wereldtoneel bekijkt
in het licht van de vluchtelingenproblematiek.
Hoe kunnen we leren van het verleden? Kun je (in
Nederland of elders) zijn wie je bent? Heb je de
vrijheid om gelukkig te zijn op je eigen manier?
Ons herdenkingsprogramma bestrijkt het hele
seizoen 2019/2020. Enkele hoogtepunten:

2019
75 jaar na de Slag om Arnhem

▸ 11, 12, 13, 14, 15 september
ST. LOUIS BLUES
Touchstones i.s.m. orkest de ereprijs
en Musis & Stadstheater
MUSIS MUZENZAAL

Zie pagina 19.
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Dit concertseizoen starten
we met de 75e herdenking
van de slag om Arnhem.

▸ 21, 22 september
HERDENKINGSCONCERT
WAR REQUIEM

Onze geschiedenis kent ook zwarte bladzijden,
waar we onze ogen niet voor sluiten. In de
oorlogsjaren diende Musis Sacrum als militair
tehuis voor de Duitse soldaten in Arnhem: het
Wehrmachtheim. Musis loopt ook aanzienlijke oorlogsschade op: zo gaat de noordoostelijke spits
verloren. Direct na de oorlog worden alleen de
hoogst noodzakelijke reparatiewerkzaamheden
uitgevoerd. Pas vanaf 1946 vinden er weer concerten plaats in Musis.

Het Gelders Orkest
MUSIS PARKZAAL

Zie pagina 20.

Wat is de impact van oorlog
en de waarde van vrijheid?

2020
75 jaar na onze bevrijding

▸ 27, 28 september en 08, 09 november
THE BATTLE
Introdans

▸ 03 mei 2020
WINNIPEG SYMPHONY
ORCHESTRA
75 jaar vrijheid
MUSIS PARKZAAL

Zie pagina 176.
STADSTHEATER

GROTE ZAAL

Zie pagina 21 en 54.
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Avondje-uitarrangementen

AVONDJE-UIT-ARRANGEMENT

GROEPSARRANGEMENT

Uw culturele hart ophalen onder het genot van
een hapje en een drankje? Maak uw bezoek aan
Musis of Stadstheater Arnhem dan compleet met
een Avondje-uit-arrangement*. Wij reserveren dan
speciaal voor u een plekje in onze foyer.
Bij het bestellen van uw kaarten selecteert u eenvoudig heerlijke extra’s, zoals koffie met gebak en
een goedgevulde borrelplank.

Gezellig een avond uit met collega’s, vrienden,
familie of zakelijke relaties? Combineer dan uw
bezoek met een groepsarrangement op maat.
Borrelarrangement voorafgaand aan de voorstelling? Of liever na afloop in een speciaal voor u
gereserveerde ruimte een drankje met uw relaties of
medewerkers? Neem contact met ons op, we denken
graag met u mee! U bereikt ons via 026–44 37 343
of bespreekbureau@musisenstadstheater.nl.

Voor € 9,50 krijgt u:
▸ koffie of thee naar keuze met een variatie
aan zoetigheden;
▸ hartige borrelplank in de pauze (Geen pauze?
Dan geniet u hier na afloop van!);
▸ een gereserveerde plek in onze foyer.
Reserveer uw arrangement meteen als u uw
voorstelling of concert online boekt via
▸ musisenstadstheater.nl.

VOORAF DINEREN

Heerlijk eten en gegarandeerd op tijd in de zaal?
Kies voor het theatermenu of bestel van de kaart
bij onze buren: café/restaurant/foyer/terras JANS’,
Velperbuitensingel 25, Arnhem. U reserveert uw tafel
bij JANS’ via jans-arnhem.nl of 026–30 30 438.
* Dit arrangement is niet beschikbaar bij een staconcert in Musis.

23 augustus

16

augustus

vrijdag 20:00 uur

KLASSIEK

NEDERLANDS SYMFONIE
PROJECT
Schijn bedriegt
Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune
Prokofjev – Cinderella-suite nr. 1, op. 107
R. Strauss – Don Quixote, op. 35
Het Nederlands Symfonie Project presenteert op
deze zomeravond een tot de verbeelding sprekend programma. De getalenteerde jonge musici
(18 – 30 jaar) van dit projectorkest nemen u mee
naar een andere werkelijkheid waarin fantasie,
illusies, het bovennatuurlijke en bedriegende schijn
hand in hand gaan. In Strauss’ magistrale Don
Quixote vertolkt de jonge topcelliste Eline Hensels,
winnaar van het Nationaal Celloconcours 2018, de
virtuoze solopartij. De betoverende muziek krijgt
door het werk van zandkunstenaar Gert van der
Vijver een extra dimensie, die voor eenieder deze
wondere wereld van meesterlijke klassieke muziek
zal openen.
dirigent: Pim Cuijpers
cello: Eline Hensels
zandkunst: Gert van der Vijver
® Met gratis inleiding om 19:30 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

PARKZAAL

€ 23,50 | € 16,– (tot 19 jaar/studenten)

01 september

06 september

zondag

vrijdag 12:30 uur

MUZIEK & THEATER

KLASSIEK

VOORSPEL

HOLLAND BAROQUE

september

18

Lunchconcert met Leszek Możdżer

Voorspel, de feestelijke seizoensopening van Musis
& Stadstheater, nog vóór de eerste premières.
Houd onze website en socials in de gaten voor de
meest up-to-date informatie.

Nieuw programma, vervolg op Earth Particles
(2017)
Leszek Możdżer is een van de grootste Poolse jazz
artiesten van het afgelopen decennium. Możdżer
speelt op een piano die qua stemming perfect
past bij de spanning van de darmsnaren van de
instrumenten van Holland Baroque. Een paar jaar
geleden maakten orkest en pianist een tournee
door diverse landen en brachten ze de cd Earth
Particles uit. Dat er een vervolg zou komen stond
buiten kijf: de chemie tussen orkest en pianist
is ongekend. De Israëlische percussionist Zohar
Fresco is een soulmate van de Poolse pianoprofeet. Hij komt net als bassist Lars Danielsson
het team versterken. Een nieuw verhaal, een nieuw
geluid.
piano: Leszek Możdżer
contrabas: Lars Danielsson
percussie: Zohar Fresco
® Bonusconcert: seriehouders Musis en Het
Gelders Orkest gratis toegang

MUSIS

Gratis toegang

MUSIS

€ 25,–

PARKZAAL

13/14 september

wo – vr 20:00 uur | za en zo 15:00 en 20:00 uur

vrijdag 16:00 uur en zaterdag 11:30 uur

KLASSIEK

FESTIVAL

TOUCHSTONES I.S.M.
ORKEST DE EREPRIJS EN
MUSIS & STADSTHEATER

DUTCH
WHISKY FESTIVAL

19

september

11/12/13/14/15 september

Voor liefhebbers, door liefhebbers

St. Louis Blues
De Nederlandstalige opera St. Louis Blues van
Chiel Meijering is gebaseerd op gebeurtenissen
in het jaar 1939. In dat jaar vaart het passagiersschip de St. Louis, met 937 Joodse passagiers aan
boord, van Hamburg naar Havana. De vluchtelingen hopen zich in veiligheid te brengen door
in Cuba een visum voor de VS te bemachtigen.
Wat begint als een tocht vol euforie eindigt in
deceptie: Cuba, de VS en Zuid-Amerika sluiten
hun grenzen voor vluchtelingen. Het schip keert
noodgedwongen terug naar Europa, waar voor
de meeste passagiers hetzelfde lot wacht als voor
miljoenen anderen Joden ten tijde van WO II. Ruim
80 jaar na dato is het wrang te moeten constateren dat het lot van bootvluchtelingen nog steeds
ongewis is. De toekomst zal uitwijzen of meer
medemenselijkheid blijvend een brug te ver is.
dirigent: Wim Boerman
regie: Jeroen Kriek
co-regie: Goos Meeuwsen en Helena Bittencourt
compositie: Chiel Meijering
libretto: Paul Binnerts

De regio Arnhem-Nijmegen kende als een van
de laatste delen van het land nog geen groter
whiskyfestival. Daarom besloten een paar gepassioneerde whiskyliefhebbers en -verzamelaars in
2018 een eigen festival te organiseren. Dat was
een succes en zeer goed ontvangen. Dit jaar verhuist het daarom naar het Stadstheater en wordt
het een tweedaags evenement.
Diverse slijters en importeurs zijn aanwezig met
een mooie selectie uit hun assortiment. Het festival onderscheidt zich daarnaast door een groot
aanbod van Old & Rare whisky’s: oude zeldzame flessen met whisky uit de jaren ‘50 tot ‘80.
Een unieke kans om dit culinaire erfgoed nog te
kunnen proeven!
Deze combinatie van oud en modern maakt dit
festival geschikt voor zowel de beginnende als
ervaren whiskyliefhebber. Er zijn samen meer dan
duizend whisky’s te proeven, dus voor elke bezoeker meer dan genoeg keus.
organisatie: Arno Borsboom & Michiel Wigman
® Tickets via dutchwhiskyfestival.nl

® Try-out: woensdag 11 september
® Première: donderdag 12 september
STADSTHEATER
MUSIS

€ 25,50

MUZENZAAL

Voorverkoop: € 23,50 dagticket | € 39,–
combiticket | Deurverkoop: € 27,50 dagticket |
€ 45,– combiticket

19/20/21 september

21/22 september

donderdag – zaterdag 20:30 uur

zaterdag 20:30 uur en zondag 14:15 uur

TONEEL

KLASSIEK

THEATER NOMADE

HET GELDERS ORKEST

Willem van Oranje

Herdenkingsconcert War Requiem

september

20

Het dramatische leven van Willem van Oranje
staat symbool voor de opstand in de Nederlanden, de Tachtigjarige Oorlog en de vorming
van de Nederlandse staat.
Het theaterstuk doorloopt het leven van onze
Vader des Vaderlands vanaf de abdicatie van
Keizer Karel V (1555) tot aan zijn moord op het
Prinsenhof (1584).
U beleeft de ketterverbrandingen en de Beeldenstorm, Willems verblijf op het Slot Dillenburg, de
relatie met zijn familie en zijn 4 vrouwen, u bent
getuige van de veldslagen bij Heiligerlee en op
de Mookerheide, de inname van Brielle, het Beleg
van Haarlem, de Victorie van Alkmaar, Leidens
Ontzet en het Placcaet van Verlatinghe. Tenslotte
ziet u Philips II hem vogelvrij verklaren, waarna hij
op het Prinsenhof in Delft wordt vermoord.
Deze voorstelling is, behalve een geschiedenisles,
een dramatisch theaterstuk over de geboorte
van de Nederlandse natie in zestiende-eeuwse
enscenering met authentieke teksten, muziek
en beelden.
tekst en regie: Ab Gietelink
cast: Ab Gietelink, Marcel Schouwstra, Annemieke
van Westerloo, Michael de Roos en Frans Limburg

Britten – War Requiem
De Slag om Arnhem was een ingrijpende gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog. De Stichting
War Requiem – Bridge to the Future probeert die
herinnering levend te houden met diverse bijeenkomsten en manifestaties. Elke paar jaar vindt
in het kader van de Airborne Herdenkingen een
grootschalige uitvoering van het War Requiem van
Benjamin Britten met het orkest plaats. Dit jaar
staat dit aangrijpende werk opnieuw op het programma, nu onder leiding van Britten-kenner Bas
Wiegers. Voor de allereerste opname van het
Requiem engageerde Britten drie vocale solisten
uit Rusland, Engeland en Duitsland, als teken van
verzoening tussen de strijdende partijen, een traditie die met deze uitvoering in ere gehouden wordt.
Een bijzonder en gedenkwaardig concert om
nooit te vergeten wat er in 1944 in en om Arnhem
gebeurde.
dirigent: Bas Wiegers
sopraan: Evelina Dobračeva
tenor: David Webb
bariton: André Morsch
koren: Nationaal Kinderkoor en Consensus Vocalis

® Locatie: Kasteel Doornenburg

KASTEEL DOORNENBURG

€ 22,50

MUSIS

PARKZAAL

€ 57,– | € 46,– | € 36,– | € 20,–

27/28 september

vrijdag 20:00 uur

vrijdag en zaterdag 20:15 uur

KLASSIEK

DANS

SEVERIN VON
ECKARDSTEIN & FRIENDS

INTRODANS
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september

27 september

THE BATTLE

Schuberts geliefde Forellenkwintet
Vaughan Williams – Pianokwintet in c
Schubert – Pianokwintet in A, D 667 ‘Die Forelle’
Schuberts pianokwintet is zo’n beetje het meest
geliefde werk in het genre. Het stuk dankt zijn bijnaam aan het vierde deel: een variatiereeks over
het lied Die Forelle. Vaughan Williams refereert
in het tweede deel van zijn kwintet eveneens aan
een door hemzelf geschreven lied: Silent Noon;
hij sluit zijn werk af met een aantal variaties op
een vrij thema. Beide pianokwintetten hebben
trouwens een afwijkende bezetting: de in het genre
gebruikelijke tweede viool heeft plaatsgemaakt
voor de contrabas. Een andere overeenkomst is
de opgewekte sfeer. De Duitse pianist Severin von
Eckardstein, een bezield kamermusicus, krijgt in
deze meesterwerken gezelschap van vier gelijkgestemde muzikale vrienden.
viool: Franziska Hölscher
altviool: Nimrod Guez
cello: Sebastian Klinger
contrabas: Niek de Groot
piano: Severin von Eckardstein

Jose Limón – Missa Brevis
Robert Battle – The Hunt
Sidi Larbi Cherkaoui – Qutb
Cayetano Soto – nieuw werk
In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Slag om
Arnhem plaatsvond. Een gedenkwaardig moment in
de Nederlandse geschiedenis. Als eerbetoon stelde
Introdans-directeur Roel Voorintholt een programma
samen rond de thema’s strijd, kracht, energie en tot
het uiterste gaan. Universele, tijdloze thema’s, vormgegeven door eigentijdse choreografen.
THE BATTLE opent met een ‘battle’ van – de naam
zegt het al – de Amerikaan Robert Battle: The
Hunt, een dynamisch powerstuk voor zes mannen.
De Introdans-vrouwen zijn te zien in een nieuwe creatie van Cayetano Soto.
Met veel trots presenteert ons huisgezelschap
Introdans in dit programma ook de Nederlandse
première van Sidi Larbi Cherkaoui’s Qutb. De vrouwenrol in dit indringende danstrio werd gecreëerd
voor niemand minder dan de Russische sterballerina Natalia Osipova. THE BATTLE besluit met een
imposante oude meester: Missa Brevis, het magnum opus van een van de grootmeesters van de
Amerikaanse moderne dans: José Limón.
® In het kader van 75 jaar Slag om Arnhem
® Première: vrijdag 27 september

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 27,– | € 22,–

GROTE ZAAL
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29 september

september

zondag 15:00 uur

TONEEL

BRAM VAN DER VLUGT E.A.
Vogel
Een jonge man die niet weet hoe hij aan het echte
leven moet beginnen. Een oude man die nog altijd
wordt opgejaagd door de gebeurtenissen uit zijn
jeugd. Ze ontmoeten elkaar in de wachtruimte
van een verlaten station waarvandaan geen trein
meer vertrekt. Wat is daar gebeurd, toen, in de
oorlog? En doet dat er toe? Wat is de waarde van
verhalen en welke rol speelt de waarheid daarin?
Wanneer begint de toekomst? En hoe verhoud jij je
tot het verleden?
Al decennia lang is Bram van der Vlugt te zien
in het theater, op televisie en op het witte doek.
Speciaal voor diens 85ste verjaardag schreven
Thomas Verbogt en Thijs Prein Vogel.
In deze ode aan de kracht van het verhaal gaat
Van der Vlugt het avontuur aan met drie veel jongere theatermakers. Een poëtische voorstelling die
de waarde van een verhaal boven de waarheid
plaatst.
regie: Peter Vandemeulebroecke
tekst: Thomas Verbogt en Thijs Prein
cast: Bram van der Vlugt en Thijs Prein

STADSTHEATER

€ 26,– | € 21,–

GROTE ZAAL

23

LUNCHLEZING

Laat u inspireren tijdens een lunchlezing!
In een uurtje wordt u bijgepraat over uiteenlopende interessante
onderwerpen in Musis of het Stadstheater. Voor € 10,- inclusief
lunch. De sprekers en onderwerpen worden gedurende het seizoen
bekendgemaakt, zie musisenstadstheater.nl/lunchlezing
voor meer informatie.

i.s.m.
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03 oktober

04 oktober

donderdag 20:30 uur

vrijdag 20:15 uur

POPMUZIEK

CABARET

ED STRUIJLAART

PETER HEERSCHOP

Gitaarmannen: van Clapton tot Sheeran

De Minister van Enthousiasme

Toen Ed Struijlaart op zijn negende Eric Clapton
op de televisie zag, wist hij twee dingen zeker:
ik wil zo’n baard en ik wil zo’n gitaar. Voor de
baard moest hij nog even geduld hebben, maar
de gitaar ging al snel zijn leven bepalen. Tien
jaar geleden verbrandde hij al zijn schepen en
besloot hij volledig voor de muziek te gaan. Geen
reguliere 9 - tot-5 - baan meer, maar de dood of de
gladiolen. Alles moet wijken voor zijn gitaar en de
muziek. Tijdens zijn voorstelling Gitaarmannen: van
Clapton tot Sheeran, die na een zeer succesvol
eerste seizoen in reprise gaat, brengt Struijlaart
een ode aan de gitaar en aan zijn helden. Van de
Crossroads van Robert Johnson naar het Seattle
van Jimi Hendrix. Waarom is Claptons unplugged
optreden zo legendarisch en waarom weet Ed
Sheeran in zijn eentje, alleen gewapend met een
akoestische gitaar en een loopstation, avond
aan avond Wembley uit te verkopen? Waarom is
de gitaar anno 2019 nog steeds bepalend in de
popmuziek?

In zijn functie als Minister van Enthousiasme reist
Peter Heerschop een jaar door het land om
mensen uit te leggen waarom ze toch echt vrolijker
worden als ze gaan twijfelen aan alles wat ze
zeker weten. Want dat weet hij zelf vrij zeker.
Ze moeten leren hard te lachen om alle domme
dingen waarvan ze dachten dat ze logisch waren.
Daar leer je het meeste van. Want lol is een
serieuze zaak.

oktober

26

regie: Raoul Heertje
tekst: Peter Heerschop

zang en gitaar: Ed Struijlaart
percussie: Leon Schmitz
bas en gitaar: Michel van der Zanden
regie: Erris van Ginkel

STADSTHEATER

€ 21,50

KLEINE ZAAL

STADSTHEATER

€ 23,50 | € 18,50

GROTE ZAAL

05 oktober

vrijdag 20:30 uur

zaterdag 19:30 uur

JAZZ

OPERA

ERIC VLOEIMANS

NEDERLANDSE
REISOPERA

27

oktober

04 oktober

Oliver’s Cinema

Il barbiere di Siviglia
Zet de letters van de naam van Nederlands
beroemdste trompettist Eric Vloeimans in een
andere volgorde en je krijgt Oliver’s Cinema, de
naam van zijn akoestische trio met de Belgische
accordeonist Tuur Florizoone en de Duitse cellist
Jörg Brinkmann. Het drietal speelt filmmuziek
én filmische muziek, van soundtracks van Ennio
Morricone tot nieuwe composities voor denkbeeldige films. De verschillende achtergronden van
de muzikanten vloeien muzikaal samen. Melodie,
harmonie en mystiek brengen schitterende improvisaties voort die zich niet alleen beperken tot het
vocabulaire van de jazz. ‘Een overweldigende
belevenis’, aldus Jazzenzo over een optreden van
dit trio.
trompet: Eric Vloeimans
cello: Jörg Brinkmann
accordeon: Tuur Florizoone

Graaf Almaviva is stapelverliefd op de jonge
Rosina. Zij houdt ook van hem, maar haar voogd
Bartolo wil zelf met haar trouwen om zo een
omvangrijke bruidsschat in de wacht te slepen.
Na de nodige komische verwikkelingen krijgen
de twee geliefden elkaar uiteindelijk dankzij de
vindingrijkheid van de geslepen Figaro. Decor en
kostuums van ontwerper Gary McCann zijn geïnspireerd op de kleurrijke mozaïeken van kunstenaar
Antoni Gaudí. Il barbiere di Siviglia is tijdloos,
geestig en gevat, zit vol vaart en onbezonnen
vreugde en is daarom een van de meest geliefde
opera’s aller tijden. Wegens groot succes in 2013
in reprise, in een regie van Laurence Dale, met in
de cast o.a. Karin Strobos (Rosina), Mark Milhofer
(Almaviva) en Brunò Pratico (Bartolo).
muziek: Gioacchino Rossini
libretto: Cesare Sterbini, naar Pierre Augustin Caron
de Beaumarchais
regie: Laurence Dale
choreografie: Sjoerd Vreugdenhil
orkest: Noord Nederlands Orkest
koor: Consensus Vocalis
® Italiaans gezongen, met Nederlandse
en Engelse boventiteling
® Met gratis inleiding om 18:30 uur,
reserveren noodzakelijk

MUSIS

€ 22,–

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 52,50 | € 47,50

GROTE ZAAL

05 oktober

08 oktober

zaterdag 20:00 uur

dinsdag 12:30 uur

KLASSIEK

KLASSIEK

HET GELDERS ORKEST

RAMON VAN
ENGELENHOVEN

oktober

28

Classsh

Naar een andere wereld
DUTCH CL ASSIC AL TALENT

Tsjaikovski – Fantasieouverture ‘Romeo & Julia’
Vivaldi – De vier jaargetijden ‘Winter’ (arr. Richter)
Fiumara – Here comes everybody

Ravel – Gaspard de la Nuit
Werken van Prokofjev en Korngold

Classsh is klassieke muziek volgens de gewoontes
van een popconcert. Aan artistieke kwaliteit wordt
nooit getornd, aan ouderwetse muziekmores volop.
Neem je drankje mee de zaal in en laaf je aan
de betoverende klanken van het orkest in een
ongedwongen setting. Held Janai Shiboleth (Chefs
de Partie) zet de toon met een tegendraadse set
en praat je, samen met dirigent Thomas Jung, bij
over het orkest en de muziek. Classsh biedt een
boeiende ontmoeting tussen traditie en beleving
van nu. Voor wie wél houdt van symfonische
muziek maar niet van knellende regels, verzorgt
Classsh een onvergetelijke avond met het orkest in
z’n meest pure vorm. Geen etiquette; wel intimiteit,
adventure seats en een snufje experiment!

Ramon van Engelenhoven is een talent van uitzonderlijke klasse. In 2015 won hij niet alleen de
Grand Finale van het Young Pianist Foundation
Concours, maar ontving hij ook als allereerste laureaat ooit de Grand Prix Youri Egorov, een prijs die
alleen wordt toegekend als de winnaar een talent
is van internationale potentie. In dit programma wil
Ramon het publiek meevoeren naar een andere
wereld, met werken die allemaal zijn ontstaan
vanuit een connectie met een andere kunstvorm:
poëzie, ballet, opera en film. De sprookjeswereld
van Prokofjevs balletmuziek naast de duistere taferelen die Ravel verklankt in Gaspard de la Nuit.
Ramon wisselt hoekstenen van de pianoliteratuur
af met onbekende werken die hij onder de aandacht wil brengen, onder meer door middel van
eigen bewerkingen.

dirigent: Thomas Jung
viool: Cécile Huijnen
host/dj: Janai Shiboleth

piano: Ramon van Engelenhoven
® Lunchconcert

MUSIS

€ 26,–

PARKZAAL

MUSIS

MUZENZAAL

Gratis toegang, reserveren gewenst

09 oktober

woensdag 20:00 uur

woensdag 20:15 uur

KLASSIEK

FYSIEK & BEELDEND

NEDERLANDS BLAZERS
ENSEMBLE

SCHWEIGMAN&
EN CALEFAX

Rameau en de Grieken

VAL

29

oktober

09 oktober

Diverse werken uit opera’s van Jean-Philippe
Rameau
Een van de belangrijkste operacomponisten in de
historie is Fransman Jean-Philippe Rameau. Maar
liefst vijfendertig opera’s componeerde hij, met
libretti die bijna altijd zijn gebaseerd op Griekse
tragedies of blijspelen. Blijkbaar gaven de emotie,
de hartstocht en de tragiek van deze klassieke verhalen Rameau ongekende inspiratie.
Het NBE koppelt een aantal van Rameaus opera-ouvertures aan Griekse traditionele muziek.
Muziek die tot op de dag van vandaag klinkt in
dorpen en steden, op het vasteland en op de
eilanden, gespeeld door jong en oud. Te gast zijn
Giorgis, Nikos en Adonis Xilouris, vader en twee
zonen, grote helden op Kreta. Een belangrijke rol
is weggelegd voor de lavta, de Kretensische voorloper van de gitaar, en de lyra, een peervormig,
driesnarig strijkinstrument – een viola da gamba
avant la lettre.
leiding en hobo: Bart Schneemann
traditionele Griekse instrumenten: Giorgis, Nikos en
Adonis Xilouris

Wie durft er nog te vallen? Wie valt, is kwetsbaar.
In onze maatschappij kijken we liever naar de stijgende lijn: altijd hoger, verder, sneller, meer. Maar
hoort vallen niet gewoon bij het leven? Waar blijft
onze creativiteit als we geen sprong in het diepe
meer durven wagen? VAL is een muzikale ode aan
het vallen, waarbij we onze angst recht in de ogen
kijken.
Schweigman& weet al zestien jaar een universele, menselijke snaar te raken, zowel op locatie
als in de theaters. Het gezelschap van Boukje
Schweigman staat bekend om zijn unieke theatertaal: als bezoeker beland je in een woordeloos
universum waar de zintuigen op scherp worden
gezet. De ervaring is voor iedereen persoonlijk,
maar zoals een journalist schreef: zelfs de stugste
toeschouwer wordt geraakt.
Met VAL brengt het gezelschap haar poëtische
theatervorm naar de grote zalen, ditmaal met
rietkwintet Calefax en componist Yannis Kyriakides.
Net als de fysieke spelers gaan ook zij op zoek
naar uitersten: het reiken naar ijle hoogtes en de
diepe val omlaag, de laagste klanken in.

® Met gratis inleiding om 19:00 uur,
reserveren noodzakelijk
MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 24,50 | € 19,50

GROTE ZAAL

09 oktober

10 oktober

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:00 uur

DANS

KLASSIEK

SHIFFT

NEDERLANDS
KAMERKOOR

oktober

30

Shot

O Sacrum Convivium
Fotografie is overal. We zijn de online curators van
ons eigen visuele imago. Hoe beïnvloedt deze
beeldcultuur de manier waarop wij naar elkaar en
onszelf kijken? Shot is een danszoektocht naar onze
verslaving aan die beeldcultuur. Hoe deze uitputtend en tegelijkertijd bevredigend is. Levensgrote
foto’s, afgevuurd op het publiek, geven een uniek
perspectief op de relatie tussen fotograaf en danser. Wie heeft de macht over het beeld dat wordt
gemaakt: de fotograaf die het perspectief bepaalt?
Of de danser die kan aanbieden en wegnemen?
Een dynamische fotochoreografie met een jazzy
soundtrack. Shot neemt je mee in een wereld waar
fotografie fysiek wordt.
Choreograaf Jasper van Luijk studeerde aan
ArtEZ Dansacademie. Sinds 2012 heeft hij meerdere voorstellingen gemaakt bij productiehuis
De Nieuwe Oost in Arnhem. Eerdere voorstellingen
van Van Luijk waren te zien in zowel Stadstheater
Arnhem als Theater a/d Rijn.
concept: Jasper van Luijk
choreografie: Jasper van Luijk en Christiaan
De Donder
performance: Christiaan De Donder en Menno
van der Meulen
muziek: King Krule e.a.

Messiaen – O sacrum convivium
Poulenc – Figure humaine
Messiaen – Cinq rechants
Victoria – O sacrum convivium
Palestrina – Psalm 137 ‘Super flumina Babylonis’
Schönberg – De Profundis
Palestrina – O sacrum convivium
Xenakis – Nuits
Messiaen – O sacrum convivium
Iedereen – gelovig of niet gelovig – richt zich wel
eens in wanhoop tot de hemel. Maar krijgen we
ook een antwoord? Of blijft het angstvallig stil?
Vanavond gaat het over dat teken van boven.
Over het moment dat we ons niet tot een god wenden, maar die god tot ons komt. Of niet. Dat de
leegte gevuld wordt. Of niet – en we opnieuw in
wanhoop verzanden.
Leidraad voor dit programma vormen wereldberoemde toonzettingen van het gregoriaanse
avondmaalslied O sacrum convivium, die zich
als kleine zonnestralen door delen van Figure
Humaine van Poulenc rijgen. Wanhoop en leegte
vullen zich. Alsof de hemel even op ons neerdaalt.
dirigent: Peter Dijkstra

® De Nieuwe Oost programmeert in
Stadstheater Arnhem
STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

10 oktober

donderdag 20:15 uur

donderdag 20:30 uur

CABARET

CABARET

MICHA WERTHEIM

MOUNA LAROUSSI

Micha Wertheim Voor Alle Duidelijkheid

Schijtziek

Na het meer experimentele tweeluik Ergens anders
en Iemand anders is Micha Wertheim terug in de
theaters met een cabaretvoorstelling. Zijn zevende:
Micha Wertheim Voor Alle Duidelijkheid. Over
het verlangen naar een toestand vóór alle duidelijkheid. De behoefte onbevangen in het leven
te staan. Kennis kan een muur worden, die alle
schoonheid aan het zicht onttrekt. Nu alles altijd en
overal duidelijk is, wordt verdwalen steeds lastiger.
Raak de weg nog maar eens kwijt. Durf je maar
eens vallend staande te houden.
Met zijn voorstelling Micha Wertheim Voor Alle
Duidelijkheid keert hij terug naar de vorm waar
het mee begon: stand-up. Stand-up comedy zoals
stand-up bedoeld is: persoonlijk, grappig zonder
opsmuk. Zoals altijd is hij scherp, soms ongemakkelijk en Wertheim zou Wertheim niet zijn als hij er
niet toch een draai aan geeft, die de voorstelling
net even anders maakt. Hij bewijst opnieuw dat
goede grappen nog steeds van levensbelang
kunnen zijn.
Vijftien jaar geleden won Micha Wertheim het
Leids Cabaret Festival. Hij ontwikkelde zich tot een
van de meest originele en spraakmakende comedians van zijn generatie.

Mouna wordt er schijtziek van: angst, argwaan
en vreemdelingenhaat. Mensen lijken hun wereld
steeds kleiner te maken; gevangen in hun eigen
gevangenis. Waarom zou je dat doen? Waarom
zou je jezelf vrijwillig opsluiten in een klein
benauwd hokje? Mouna heeft dit zelf drie jaar
noodgedwongen moeten doen en ze kan je vertellen: je wordt er schijtziek van.
Mouna Laroussi is door een darmaandoening
jarenlang letterlijk schijtziek geweest. Nu is zij klaar
om weer deel te nemen aan de maatschappij.
Maar wat is er gebeurd in de tijd dat Mouna op
het toilet zat? Gaat het debat nog steeds over kutmarokkanen, de sluier en Geert Wilders? Is er dan
echt niks veranderd in die drie jaar dat zij op het
toilet zat?!
Dansend, pratend, zingend en af en toe schreeuwend perst ze alle diarree die de multiculturele
samenleving heeft voortgebracht er nu maar eens
uit. En als tenslotte het leed geleden is en de
strijd gestreden, komt er hopelijk ruimte voor een
nieuwe, openhartiger omgang met elkaar.
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oktober

10 oktober

® 10 t/m 12 oktober 2019: Cabaretweekend in
Posttheater en Stadstheater Arnhem, zie ook
pagina 10

® 10 t/m 12 oktober 2019: Cabaretweekend in
Posttheater en Stadstheater Arnhem, zie ook
pagina 10

STADSTHEATER

€ 24,– | € 19,–

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

10 oktober

11 oktober

donderdag 20:30 uur

vrijdag 20:00 uur

WERELDMUZIEK

KLASSIEK

THE DUBLIN LEGENDS
(VOORHEEN THE DUBLINERS)

MAARTEN ENGELTJES &
PRJCT AMSTERDAM

I.S.M. LUXOR LIVE

Nicht mehr hier

oktober

32

Als The Dublin Legends het podium bestijgen,
waan je je binnen een paar minuten in een Irish
pub. Het kloppend hart van de Ierse steden en
dorpen, waar verhalen over stoere zeebonken,
vurige romances en ongelukkige liefdes rond
gaan onder het genot van een pint Guinness of
een goed glas whiskey – inderdaad, met een ‘e’
geschreven. Geen band kan dat authentieke en
aanstekelijke sfeertje met zoveel geestdrift neerzetten als het viermanschap Seán Cannon, Gerry
O’Connor, Shay Kavanagh en Paul Watchorn.
The Dublin Legends, die de voortzetting zijn van de
legendarische groep The Dubliners, brengen Ierse
folk zoals Ierse folk bedoeld is. Puur en rauw vanuit het hart. Ze hebben geen blinkende decors en
special effects nodig om indruk te maken; goede
folk draagt zichzelf. En dat bewijst het begaafde
viertal keer op keer als ze met hun enthousiasme
en ritme de zaal op stelten zetten. Molly Mallone,
The Irish Rover en Dirty Old Town: klassiekers die
je wel mee móet zingen. Folk met een hoofdletter!
® Zitconcert
® Consumptie niet inbegrepen

o.a.
J.S. Bach – Cantate voor bas ‘Ich habe genug’,
BWV 82
J.S. Bach – Concerto voor viool en hobo in c, BWV
1060
J.S. Bach – Cantate voor alt ‘Vergnügte Ruh,
beliebte Seelenlust’, BWV 170
Buxtehude – ‘Klaglied’ voor alt en bas, BuxWV 76
In het programma Nicht mehr hier staat de dood
centraal. Een onderwerp dat voor veel barokcomponisten, waaronder Bach en Buxtehude,
een uitzonderlijk inspirerend onderwerp was. Niet
vreemd als je bedenkt dat bijvoorbeeld kindersterfte in die dagen eerder regel dan uitzondering
is. Treurigheid troef dus in dit programma, maar wel
met de mooiste muziek die ooit rondom dit thema
is geschreven. Wat te denken van Bachs diep ontroerende bascantate Ich habe genug of Buxtehudes
aangrijpende klaagzang naar aanleiding van het
overlijden van zijn vader?
PRJCT Amsterdam is een jong barokensemble
rondom countertenor Maarten Engeltjes. Het ensemble bestaat uit een vaste kern van uitmuntende
barokmusici met een eigen muzikale visie.
viool en leiding: Catherine Manson
countertenor: Maarten Engeltjes
bas: Andreas Wolf

MUSIS

€ 25,–

PARKZAAL

MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

11 oktober

vrijdag 20:15 uur

vrijdag 20:30 uur

CABARET

CABARET

NIENKE PLAS

RONALD SNIJDERS

Van de hak op de tak

Groot Succes 2

Nienke Plas is een wervelwind aan persoonlijkheid
en met deze voorstelling debuteert zij in het theater. Ze is optimistisch als een blij ei en kan zeiken
als een straal azijn.
Van de hak op de tak is voor mensen die durven
in te halen in een bocht, in de buitenste baan.
Riemen vast, want het wordt plankgas. En of de
wereld nou rond of plat is? Het zou niet moeten
uitmaken want Nienkes kijk op de planeet is voor
één avond de waarheid. Feitjes zijn leuk maar een
fantasie doet het gewoon altijd beter. Dit gaat overigens ook op tijdens sollicitatiegesprekken.
Nienke Plas (1986) is comedian en wordt door
velen gekroond als ‘de grappigste vrouw van
Nederland’. Haar bekendheid ontstond op 3 mei
2016, toen ze een video opnam waarin ze haar
frustraties uitte dat haar vriend op een feestje was
waar Lady Gaga (haar grote heldin) optrad en zij
helaas thuis op de bank zat. De video zette ze op
Facebook en ging viral via haar vriendenclub.

‘De koning van het absurdisme’, noemde Elsevier
hem. ‘Een illusionist met woorden’, schreef Het
Parool over Ronald Snijders. En De Theaterkrant
oordeelde over Groot Succes 2: ‘Grote Ronald is
Briljant.’ Groot Succes 2 is de opvolger van Groot
Succes, wederom een voorstelling vol onverwachte
taalgrappen, nieuwe woorden en niet te plaatsen
gedachtekronkels.
Ronald Snijders maakte eerder One Man Show en
Welke Show (nominatie Poelifinario). Hij schreef
onder andere de bestsellers De Schrikkelkalender,
De Alfabetweter; 1000 nieuwe woorden die het niet
gaan redden en Kopdichtbundel, een bundeling
van zijn columns uit Het Parool. Hij schrijft ook mee
aan het kinderprogramma De Boterhamshow.

33

oktober

11 oktober

® 10 t/m 12 oktober 2019: Cabaretweekend in
Posttheater en Stadstheater Arnhem,
zie ook pagina 10

‘Is dat wat ik gezien heb wel echt of ben ik
getuige geweest van een briljante fantasie van
een krankzinnige? Ik denk juist dat die bewuste
of onbewuste laag deze voorstelling zo bijzonder
maakt. En aan de spierpijn in mijn buik en kaken
weet ik één ding zeker: ik heb mij kapot gelachen.’
– Theaterparadijs ★★★★
regie: Titus Tiel Groenestege
® 10 t/m 12 oktober 2019: Cabaretweekend in
Posttheater en Stadstheater Arnhem, zie ook
pagina 10

STADSTHEATER

€ 25,50 | € 20,50

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

11 oktober

12 oktober

vrijdag 20:30 uur

zaterdag 20:00 uur

POPMUZIEK

KLASSIEK & MUSICAL

SYMFO CLASSICS THE BEST OF SYMPHONIC
ROCK

HET GELDERS ORKEST,
ORKEST VAN HET
OOSTEN & NEDERLANDSE
REISOPERA

oktober

34

Crossing the Borders

Wonderful Town
De nieuwe show van Symfo Classics, The Best of
Symphonic Rock - belooft, zoals de titel van het
programma al aangeeft, grensoverschrijdend te
worden. In meerdere opzichten: visueel en niet
in de laatste plaats ook muzikaal. Tijdens deze,
alweer vijfde, theatertournee wordt een volledig
nieuw repertoire gespeeld. Met naast vele wereldhits en hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van
de symfonische rock (van o.a. Pink Floyd, Genesis,
YES, Queen, Supertramp) ook een aantal verrassende keuzes. Dit alles met medewerking van de
topvocalisten Cindy Oudshoorn en Martin van der
Starre, meestergitarist Rob Winter én bijdragen van
speciale gasten. De afgelopen jaren heeft Symfo
Classics zich overtuigend bewezen als een instituut
en unieke show in Nederland!
met: Cindy Oudshoorn, Martin van der Starre,
Rob Winter e.a.

Bernstein – Wonderful Town
Zoals de zussen Ruth en Eileen Sherwood in
Wonderful Town samen op reis gaan om hun
geluk te beproeven in New York, zo slaan het
Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest
gezusterlijk vanaf 1 september een nieuwe weg
in als één organisatie. Op naar een nieuw avontuur gevuld met mooie ambities. Samen met hun
vaste samenwerkingspartner de Nederlandse
Reisopera markeren zij dit bijzondere moment met
de concertante uitvoering van Leonard Bernsteins
wervelende musicalklassieker Wonderful Town.
Met zijn door jazzinvloeden doorspekte muziek en
de overbekende nummers als het komische Wrong
Note Rag, het melodieuze Ohio en de swingende
Conga, bewijst Bernstein ook met deze musical
eens te meer wat voor een groot Broadwaycomponist hij was.
dirigent: Wayne Marshall
cast: Esther Maas, Laetitia Gerards, Allen Boxer,
Alexander de Jong, Zachery Vardermeulen en
Guido Spek.
koorleider: Alistair Digges
koor: Consensus Vocalis

MUSIS

€ 27,50

PARKZAAL

MUSIS

PARKZAAL

€ 48,– | € 38,– | € 28,– | 15,–

12 oktober

zaterdag 20:15 uur

zaterdag 20:30 uur

CABARET

CABARET

CABARESTAFETTE

WIM DANIËLS

35

oktober

12 oktober

De wondere wereld van de taal
Ontdek drie aanstormende talenten voor de prijs
van één!
Een avondje Cabarestafette is dé ideale plek om
jong talent te spotten. Elke avond betreden drie
nieuwe talenten het podium, elk met een geheel
eigen stijl. De deelnemers zijn vaak winnaars van
verschillende cabaretfestivals. De Cabarestafette
geeft hen de kans om voor een groot publiek te
spelen, podiumervaring op te doen en hun spel te
verfijnen.
Eerder gaf de Cabarestafette een boost aan de
carrière van Brigitte Kaandorp, Bert Visscher, Hans
Teeuwen, Theo Maassen, Lenette van Dongen,
Jeroen van Merwijk, Sanne Wallis de Vries, Sara
Kroos, Jochem Myjer, Paulien Cornelisse, Wim
Helsen, Tim Fransen en Peter Pannekoek.
Wie jong, bruisend cabarettalent wil ontdekken,
komt naar de Cabarestafette.
Met drie uiteenlopende acts is geen avond hetzelfde. Een verrassend leuke avond gegarandeerd!

Wat de mens vooral van de dieren onderscheidt is
de taal. Maar die was er niet altijd. Waar komt die
vandaan, zowel de gesproken als de geschreven
taal? Hoe heeft de taal zich ontwikkeld, elders en
hier. Wat is het Nederlands eigenlijk? Waar komen
onze woorden vandaan?
Wim Daniëls heeft er prachtige, inzichtelijke theorieën over en bestrijkt met zijn theatercollege over
taal werkelijk de hele geschiedenis van de taal
inclusief de rafelranden, zoals de leestekens en de
sisklanken. En dat alles op een vermakelijke, luchtige, toegankelijke en leerzame manier, zodat elke
theaterbezoeker na afloop denkt: hoe kan het dat
ik als taalmens al dit moois niet eerder geweten
heb?
® 10 t/m 12 oktober 2019: Cabaretweekend in
Posttheater en Stadstheater Arnhem, zie ook
pagina 10

® 10 t/m 12 oktober 2019: Cabaretweekend in
Posttheater en Stadstheater Arnhem, zie ook
pagina 10

STADSTHEATER

€ 20,– | € 15,–

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

13 oktober

13 oktober

zondag 12:00 uur

zondag 14:30 uur

KLASSIEK

FAMILIE

KLASSIEK
OPEN PODIUM

SITA VERMEULEN,
MICHAEL VAN HOORNE E.A.

oktober

36

Doornroosje De Musical (4+)
Musis, ArtEZ, Het Gelders Orkest en de Stichting
Vrienden van Kamermuziek Arnhem hebben de
handen ineengeslagen om het Klassiek Open
Podium een nieuwe boost te geven voor een
breed publiek van jong tot oud. De concerten die
viermaal per jaar op zondagen in Musis worden
georganiseerd zijn gericht op talentontwikkeling.
U geniet dit seizoen weer van een diversiteit aan
musici, waaronder twee winnaars van het Prinses
Christina Concours Regio Oost. Talentvolle jonge
muzikanten treden op met leden van Het Gelders
Orkest. Zo kunnen zij belangrijke ervaring opdoen
in het samen musiceren met professionals. Vanuit
ArtEZ krijgen studenten de kans om zich te presenteren aan de stad. Geniet op speelse wijze van
deze laagdrempelige concerten!

Na een succesvolle reeks van elf betoverende
sprookjesmusicals die jaarlijks bezocht worden
door meer dan 100.000 bezoekers, blaast Van
Hoorne Entertainment dit seizoen Doornroosje
De Musical compleet nieuw leven in. Het wereldberoemde verhaal over het lieftallige prinsesje
dat zich prikt aan een spinnewiel werd een aantal
jaren geleden al omgetoverd tot een magische
familievoorstelling en zal – in een geheel nieuw
jasje – opnieuw een plekje veroveren in de harten
van vele kinderen en hun (groot)ouders.
In deze volledig nieuwe sprookjesmusical met
een twist wordt de rol van Doornroosje gespeeld
door Sita, die al eerder te zien was als de Kleine
Zeemeermin en Rapunzel.
Je valt zeker niet in slaap bij deze magische musical boordevol aanstekelijke liedjes, betoverende
meerstemmigheid, vrolijke dansjes en hilarische
humor! Doornroosje De Musical is een adembenemende, feeërieke voorstelling voor de hele familie.
regie: Bas Groenenberg
® Kinderen mogen verkleed als hun
favoriete sprookjesfiguur naar het theater
komen en kunnen deelnemen aan de
Sprookjesverkleedwedstrijd
® 12 t/m 20 oktober 2019: Sprookjesfestival in
Arnhem. Zie pagina 10

MUSIS

PARKFOYER

€ 7,50 | € 2,50 (tot 16 jaar)

STADSTHEATER

€ 19,50

GROTE ZAAL

16 oktober

zondag 15:00 uur

woensdag 13:30 uur

POPMUZIEK

FAMILIE

RENÉE VAN WEGBERG
E.A.

DE STILTE I.S.M.
PIANODUO MEPHISTO

List, Shaffy & Piaf

Cinderella (5+)

In List, Shaffy & Piaf brengt zangeres en musicalster Renée van Wegberg samen met diverse
andere muzikanten en zangers het mooiste en
beste uit het repertoire van Liesbeth List, Ramses
Shaffy en Edith Piaf. Maar ook Jacques Brel, Frank
Boeijen, Charles Aznavour, Mikis Theodorakis
en zelfs Toon Hermans en Annie M.G. Schmidt
komen voorbij. Er zal muzikaal worden uitgepakt
en verrast met zowel herkenbare als nieuwe
arrangementen, verrassende duetten, korte scènes en muzikaal vuurwerk. Als klap op de vuurpijl
verschijnt Renée van Wegberg ook nog op het
podium als Liesbeth List zelf, een creatie waarvoor
zij vorig jaar de Musical Award won voor beste
vrouwelijke hoofdrol.

Cinderella is een originele bewerking van het
sprookje van Charles Perrault, in Nederland
bekend als Assepoester. De muziek is een
bewerking van Prokofievs Cinderella voor quattre
mains van John Gevaert, live uitgevoerd door
Pianoduo Mephisto.
Met deze uitgangspunten ontspint de daarop
gechoreografeerde dans van Jack Timmermans
zich als een spel tussen regisseur en uitvoerenden.
Als een enthousiaste, zelfverzekerde voorstellingsmaker vertelt een actrice wat er gebeuren
moet. Verplaats de piano! Pak de glazen muiltjes!
Fragmenten worden herhaald en de regisseur
gaat steeds meer twijfelen over de afloop. Zij kent
het verhaal niet meer… Wie helpt haar verder?
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oktober

13 oktober

spel: Elena Peeters
muziek: Pianoduo Mephisto
choreografie: Jack Timmermans
® 12 t/m 20 oktober 2019: Sprookjesfestival in
Arnhem. Zie pagina 10

MUSIS

€ 30,–

PARKZAAL

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 15,– | € 12,50 (tot 16 jaar)

16 oktober

16 oktober

woensdag 20:00 uur

woensdag 20:30 uur

KLASSIEK

POPMUZIEK

PAVEL HAAS QUARTET

NATURALLY 7

Tsjechische grootmeesters

On Tour 2019

oktober

38

Martinů – Strijkkwartet nr. 2, H. 150
Dvořák – Strijkkwartet nr. 12, op. 96 ‘Amerikaans’
Janácek – Strijkkwartet nr. 2 ‘Intieme brieven’
Het Tsjechische Pavel Haas Quartet ontleent zijn
naam aan Pavel Haas, een Tsjechische componist
die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vermoord in vernietigingskamp Auschwitz. Haas kwam
uit de school van Leoš Janácek, van wie vanavond
het tweede strijkkwartet klinkt. Een werk dat ook
wel bekend staat als ‘manifest van de liefde’.
Op het programma staan verder kwartetten van
twee andere Tsjechische grootmeesters, waaronder
het beroemde ‘Amerikaanse’ kwartet van Antonin
Dvořák. Hij schreef dit werk tijdens zijn verblijf in
‘de nieuwe wereld’ en mengt hier Amerikaanse
met Oost-Europese invloeden. De Slavische inborst
van het Pavel Haas Quartet, door muziekblad
Gramophone “het meest opwindende strijkkwartet
ter wereld” genoemd, is bij de uitvoering van deze
drie strijkkwartetten ongetwijfeld een meerwaarde.
viool: Veronika Jarůšková, Marek Zwiebel
altviool: Jiří Kabát
cello: Peter Jarůšek

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

Overal waar de Amerikaanse zangsensatie
Naturally 7 verschijnt, worden harten veroverd.
De muzikanten overtuigen het publiek met vocal
play, waarmee ze meerstemmige zang naar een
ongekend niveau brengen! De leden bootsen met
hun stem tal van muziekinstrumenten na en klinken
hiermee als een fantastische band. Het repertoire
van Naturally 7 is een mix van eigen composities
en coverversies. Onder de fans van de formatie
bevinden zich onder anderen Michael Bublé,
Coldplay, Quincy Jones en Herbie Hancock.
De basis voor Naturally 7 werd in 1999 gelegd
in New York door de broers Roger en Warren
Thomas. Dit jaar viert de groep dus zijn twintigste
verjaardag. Dat heuglijke feit wordt groots gevierd
met nieuwe releases en remixes van beroemde
hits (zoals Wall of Sound) en deelname aan
het nieuwe tv-format van CBS The World’s Best.
En natuurlijk: ze toeren over de hele wereld!
bariton, rap, arrangementen en regie:
Roger Thomas
tenor, percussie, gitaar en klarinet: Warren Thomas
tenor, dj en trompet: Rod Eldridge
tenor en gitaar: ‘Ricky’ Lee Ricardo Cort
bariton en trompet: Dwight Stewart
tenor en harmonica: Sean Simmonds
bas: Kelvin Mitchell

MUSIS

€ 28,–

PARKZAAL

19/20 oktober

vrijdag 20:00 uur

zaterdag 19:30 uur en zondag 14:30 uur

KLASSIEK

FAMILIE

AMSTERDAM SINFONIETTA

INTRODANS

Vivaldi met Harriet Krijgh

GRUPO SPORTIVO (6+)

39

oktober

18 oktober

Merula – Ciaccona
Fedele – Qui Transitis per viam
Vivaldi – Celloconcert in Bes, RV 423
Gervasoni – Recercar Cromatico
Vivaldi – Concert voor cello en viool in Bes, RV 547
Grieg – Holberg Suite, op. 40
Vivaldi – Concert voor twee cello’s in g, RV 531
Vivaldi leidde een leven als een rockster in de 18e
eeuw. Hij had vele liefdesaffaires, reisde de wereld
over en maakte vernieuwende muziek waarmee
hij immens populair was bij een groot publiek.
Een van zijn grootste fans was Johann Sebastian
Bach. In dit Italiaanse programma rond drie van
Vivaldi’s concerten, waarin celliste Harriet Krijgh
een glansrol vertolkt, reizen we honderden jaren in
de tijd. De hedendaagse Italiaanse componisten
Fedele en Gervasoni maakten een sprong naar de
Renaissance. Weliswaar teruggrijpend op werken
van Gesualdo en Frescobaldi, produceerden zij
toch iets volkomen nieuws. Met Merula, de meest
vooruitstrevende componist van zijn tijd, belanden
we in de vroege barok. De Holberg Suite van
Grieg, geschreven in neoklassieke stijl, is een
verzameling dansen uit de tijd van Vivaldi. Na het
concert loopt u met Vivaldi de deur uit.

Roberto Scafati – Freistoss
Fernando Melo – Dream Play
Conny Janssen – Moving Target
Daniel Ezralow – Eight Heads
Jorge Pérez Martínez – nieuw werk
De bewegingen van sporters – vooral die van
voetballers – hebben vaak veel weg van dans.
Andersom laten choreografen zich nogal eens
door sporters inspireren. In de nieuwe familievoorstelling GRUPO SPORTIVO laat ons huisgezelschap
Introdans zien waar dat toe kan leiden: mooie,
gekke, grappige, betoverende choreografieën,
pakkend en aanstekelijk voor alle leeftijden.
Voetbal, turnen, acrobatiek: ze komen allemaal
aan bod in deze veelzijdige productie, met bijdragen van choreografen Daniel Ezralow, Conny
Janssen, Fernando Melo, Jorge Pérez Martínez en
Roberto Scafati.
De programmatitel GRUPO SPORTIVO is een
knipoog naar de Nederlandse popgroep Gruppo
Sportivo, die eind jaren zeventig grote successen
vierde en momenteel een comeback beleeft.
® Première zaterdag 19 oktober

viool en leiding: Candida Thompson
cello: Harriet Krijgh, Kaori Yamagami (in RV 531)

MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 18,– | € 13,– (tot 16 jaar)

19 oktober

20 oktober

zaterdag 20:00 uur

zondag 11:00 uur

KLASSIEK/POPMUZIEK

KLASSIEK

HOLLAND BAROQUE
& DANIËL LOHUES

DARIA VAN DEN BERCKEN

oktober

40

Tsjaikovski, Scarlatti en Beethoven

Op zoek naar Bach
De Drentse muzikant Daniël Lohues gaat samen
met Holland Baroque op zoek naar Bach.
Hij zwerft rond de Thomaskirche in Leipzig en
graaft in zijn jeugd, waarin deze componist een
belangrijke rol speelde. Lohues laat zich inspireren
door de verhalen over de oude meester en diens
nalatenschap. Een avond vol levende barok en
poëtische liederen van Lohues in een schitterend
lijstwerk van Holland Baroque.
zang en gitaar: Daniël Lohues
® Holland Baroque is dit seizoen ons Ensemble
in Residence

Tsjaikovski – Uit ’De Seizoenen’, op. 37b: Juni
(Barcarolle)
Scarlatti – Vijf sonates
Beethoven – Pianosonate nr. 17 in d, op. 31 nr.2
’De Storm’
Tsjaikovski – Dumka, op.59
Vanwege de frisse manier waarop ze pianomuziek tot nieuw leven wekt, staat onze landgenote
Daria van den Bercken te boek als rolmodel voor
toekomstige generaties. Haar Händel- en Mozartopnamen werden geroemd om hun ‘combinatie
van vreugde en lichtheid’. Vanmorgen speelt Daria
onder andere muziek van haar jongste cd, gewijd
aan sonates van Scarlatti. Opus Klassiek prees in
zijn recensie de ‘uiterst smaakvolle en kleurrijke
benadering’ van Daria en typeerde haar als ‘een
ware scarlattiste’. Tegenover de fijnzinnigheid van
Scarlatti staat de stormachtige zeventiende sonate
van Beethoven. En met Tsjaikovski brengt Daria van
den Bercken ten slotte ook haar eigen Russische
roots tot klinken.
piano: Daria van den Bercken

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

MUSIS

€ 21,50

MUZENZAAL

23 oktober

dinsdag en woensdag 20:15 uur

woensdag 20:00 uur

DANS

KLASSIEK

ICK & TONEELGROEP
OOSTPOOL

SLAGWERK DEN HAAG
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oktober

22/23 oktober

Kwartet!

All Over – Acts of Love
Choreografen Emio Greco en Pieter C. Scholten en
regisseur Marcus Azzini bewonderen elkaars werk.
In All Over – Acts of Love komt die bewondering
samen in een flirt tussen twee theaterdisciplines:
dans en toneel.
In All Over – Acts of Love geven dansers en
spelers zich over aan de liefde. Hannah van
Wieringen schreef vijf liefdesduetten en Emio
Greco en Pieter C. Scholten creëerden de choreografie. Regisseur Marcus Azzini brengt alles samen
in een door Theun Mosk ontworpen ruimte, waarin
lichaam en taal elkaar vinden zonder voor elkaar
onder te doen. Beiden gaan ver in hun drift tot
totale overgave.
Greco en Scholten zijn choreografen met een groot
gevoel voor theatraliteit. Azzini is een regisseur
met een bijzondere interesse in de lichamelijkheid
van spel. In hun werk zoeken ze allen naar de
betekenis van het lichaam in deze tijd.
regie: Marcus Azzini
choreografie: Emio Greco en Pieter C. Scholten
tekst: Hannah van Wieringen
dans: o.a. Arad Inbar, Sophia Dinkel en Edward Lloyd
spel: Ludwig Bindervoet en Kendrick Etmon
® Try-outs: dinsdag 22 en woendag 23 oktober
® Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk
STADSTHEATER

€ 27,50 | € 22,50

GROTE ZAAL

Reich – Mallet Quartet voor twee marimba’s en
twee vibrafoons
Cage – Third Construction voor vier onorthodoxe
slagwerk-setups
Wettl – Nocturne voor slagwerkkwartet, zestien
lichtschakelaars en lampen
Nas & Snoei – I Delayed People’s Flights By
Walking Slowly In Narrow Hallways voor
slagwerkkwartet en vier schoolborden
Morales – Nieuw werk voor slagwerkkwartet en
vier zonnepanelen
Slagwerk Den Haag is gefascineerd door alles
wat te maken heeft met geluid, puls en materialen
als klankbron. De musici zijn podiumbespelers en
spelen in elke denkbare setting. Op hun traditionele instrumentenarsenaal, maar ook op porselein,
paardenkaken, glas of 3D-geprinte instrumenten.
De titels van de werken op hun programma in
Musis zeggen wat dat betreft ook wel genoeg.
Schoolborden, lichtschakelaars, zonnepanelen:
dit gezelschap is niets te gek. Of, zoals de slagwerkers het zelf zeggen: ‘Wij willen verbazen en
verrijken’. Vanavond gaan ze dat vast en zeker
weer doen, met muziek van onder meer Mayke
Nas, voormalig Componist des Vaderlands.
® Met gratis inleiding om 19:00 uur, reserveren
noodzakelijk
MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

23 oktober

24 oktober

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:00 uur

TONEEL

KLASSIEK

ACTEURSGROEP
WUNDERBAUM

HET GELDERS ORKEST

oktober

42

Daar gaan we weer
Acteursgroep Wunderbaum is kampioen
in het pijnlijk dichtbij halen van schurende
maatschappelijke thema’s. Ze duiken diep in het
onderwerp, wat hun spel bijzonder geloofwaardig
maakt. Je voelt de ongemakkelijkheid van
vooroordelen en politiek correcte clichés. En die
zijn zo pijnlijk vanwege de herkenbaarheid.
Vanuit hun moderne kantoor proberen drie
collega’s hun rol in het racismedebat te definiëren.
Gaandeweg zakken ze steeds verder weg in
een moreel moeras, waarbij vermoeidheid en
overgevoeligheid nooit veraf zijn.
Een voorstelling over de bevoorrechte positie van
witte mensen the white male privilege en hun
gebrek aan benul daarvan.
Wine Dierickx won in 2016 de Theo D’Or voor
Beste vrouwelijke hoofdrol.

Maestro Jules presenteert... het orkest!
Met de ‘greatest hits’ voor groot orkest

Met o.a. de ultieme liefdesmelodie
Waar ‘standup dirigent’ Jules van Hessen gewoonlijk een meesterwerk binnenstebuiten keert, gaat
hij bij dit interactieve concert met het symfonieorkest aan de slag. En met jou! Tijdens dit concert
mag jij namelijk bepalen wat er gespeeld wordt
én maak je misschien wel je dirigeerdebuut!
Hits van de grote meesters, ronkende filmscores,
en zelfs de all-time favourites komen voorbij.
Ontdek wat er allemaal mogelijk is met het
paradepaardje van de klassieke muziek: het symfonieorkest. Schroom niet, want voorkennis is niet
nodig.
dirigent: Jules van Hessen

‘Zelden zag ik zo slim en komisch een maat
schappelijk actueel thema in het theater tot op
het bot gefileerd worden.’ – Trouw ★★★★

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 26,–

PARKZAAL

25 oktober

25 oktober

vrijdag 19:30 uur

vrijdag 20:15 uur

43

oktober

FAMILIE

NHTJONG
Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie (10+)

TONEEL

INTERNATIONAAL
THEATER AMSTERDAM
Husbands and Wives

Sharing is caring! Wat is de invloed van sociale
media en influencers? Een voorstelling over oude
en nieuwe kinderhelden en de zoektocht naar
rolmodellen. Want wat zou er gebeuren als Heidi
op Instagram zou zitten?
Het zou heerlijk zijn als je elke dag opnieuw kunt
bepalen wie je bent. Van een prinses tot een
rapper. Wat als je van prinses Sissi houdt en er
totaal anders uitziet? Of speel je als jongen liever
Barbie dan Ken?
Koningin Máxima voert wifiloze dagen in voor
haar dochters. Ouders worstelen wereldwijd met
het on en offline gedrag van hun kroost. Kinderen
experimenteren met hun identiteit op het internet.
Waar is eigenlijk de meeste ruimte voor fantasie?
Wat is jezelf zijn?
Moderne helden als Famke Louise, Lil’ Kleine
en Ronnie Flex worden massaal door kinderen
gevolgd, gedeeld en geliket op Instagram.
De beroemde boekenheldin Heidi uit de
Oostenrijkse bergen staat daar als rolmodel met
haar eenvoudige leven samen met haar opa,
Klara en Peter en de geiten recht tegenover.
Hoe overleeft ze op die berg zonder wifi?

Jack en Sally gaan scheiden. Een gedeelde beslissing, zeggen ze. Maar voor hun vrienden Gabe
(Ramsey Nasr) en Judy (Halina Reijn) is het een
ontzettende schok. Is ons huwelijk wel zo goed als
we denken, vragen ze zich af. Een onweerstaanbare komische tragedie van Internationaal Theater
Amsterdam (voorheen Toneelgroep Amsterdam) die
de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een absolute
publiekslieveling. Husbands and Wives confronteert
ons met vragen die we ons allemaal wel een keer
stellen. Wanneer is een relatie voorbij? Moet je vasthouden aan wat je hebt? Hoe goed ken je jezelf, je
partner, je vrienden?
‘De combinatie van tekst en speelstijl haalt het
beste naar boven bij het excellerende ensemble.
(...) prachtig theater over de kwetsbaarheid van de
liefde en de pijnscheuten van het ouder worden.’
– Trouw ★★★★★
tekst: Woody Allen
vertaling: Rik van den Bos
regie: Simon Stone
cast: Gijs Scholten van Aschat, Halina Reijn, Hélène
Devos, Marieke Heebink, Ramsey Nasr, Robert de Hoog
®Deze voorstelling is onderdeel van de cursus
Toneelkijken. Zie pagina 195
®Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 15,– | € 12,50 (tot 16 jaar)

STADSTHEATER

€ 29,50 | € 24,50

GROTE ZAAL

26 oktober

26 oktober

zaterdag 20:00 uur

zaterdag 20:15 uur

POPMUZIEK

TONEEL

WAYLON,
ROMY MONTEIRO,
NIELS GEUSEBROEK,
MEIKE VAN DER VEER &
TOMMIE CHRISTIAAN

VALENTIJN DHAENENS /
KVS & SKAGEN (BE)

oktober

44

Music2Cancer
Muziek verbindt en werkt helend. Letterlijk. Mensen
laten zich troosten, geruststellen en ontroeren
door muziek. Alle reden dus om juist muziek in te
zetten tegen kanker. Music2Cancer is een bijzonder concert dat veel mensen bij elkaar brengt.
Fantastische Nederlandse artiesten zetten zich in
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Op een unieke plek, een van de
mooiste en modernste concertzalen van Nederland,
treden gevestigde artiesten op. Allemaal werken ze
mee om de dag dat we kanker verslaan dichterbij
te halen. En met het kopen van een kaartje voor dit
unieke concert levert u daaraan ook een bijdrage:
uw ticket is voor een deel een donatie voor onderzoek naar kanker.
De avond is vanaf het begin tot het einde een
ware beleving. U geniet van een geweldige show
met diverse verassende elementen. De populaire
zanger Waylon en zijn band zullen met een uur
durende show de avond in stijl afsluiten.

Onbezongen
Waarom kan dezelfde speech in de politiek
worden gehouden door zowel de winnaar als
de verliezer? In deze voorstelling met sterke,
herkenbare teksten en prachtig acteerwerk komen
vele politici samen in één persoon.
Waarom hebben leiders zo’n drang naar macht
in een democratie? In Onbezongen komen niet
de onbeholpen politicus van Yes, Minister of het
eenzame kwaadaardige genie van House of
Cards aan bod. De nadruk ligt juist op de manier
waarop in onze wereld met macht omgesprongen
wordt en de veelal irrationele redenen voor
honger naar macht.
Met zijn verleden als partijwoordvoerder,
kabinetslid en speechwriter kent Vincent Stuer
de weefsels van de politiek door en door.
Ook bestudeert Stuer al decennia lang politieke
geschiedenissen en biografieën obsessief, en
heeft daardoor een enorme hoeveelheid aan
anekdotes en citaten.
‘Geloofwaardig, doorleefd en gelaagd portret van
de machtshongerige mens.’ – De Morgen ★★★★
concept en spel: Valentijn Dhaenens
tekst: Vincent Stuer

MUSIS

€ 42,50

PARKZAAL

STADSTHEATER

€ 22,50

GROTE ZAAL

30 oktober

zaterdag 20:30 uur

woensdag 20:30 uur

DANS

TONEEL

ASTRID BOONS

PETER BOLHUIS &
YVONNE VAN DEN HURK

45

oktober

26 oktober

Fields

Een Heilige Avond
De Vlaamse Astrid Boons danste onder
meer bij Dansgroep Amsterdam, NDT2 en
GöteborgsOperans Danskompani voordat ze
zelf aan de slag ging als dansmaker. Twee jaar
geleden werd dit kersverse talent in Nederland
geïntroduceerd door Korzo. Boons overdonderde
met een originele, uiterst precieze bewegingstaal
in de intense en intrigerende duetten Rhizoma en
Vestige. Haar werk komt direct voort uit de emotionele en fysieke staat waarin de danser verkeert.
De toeschouwer wordt zo dicht betrokken bij de
transformaties die de danser doormaakt.
In het poëtische en abstracte Fields, Boons eerste
avondvullende productie, versmelten de dansers
met hun omgeving. Lichamen, ruimte en tijd lijken
transparant te worden en doorbreken elkaars
grenzen. In een spel van dans, muziek en licht creeert Boons beelden die alle zintuigen prikkelen en
associaties ontfutselen die wegglippen zodra je ze
wilt pakken.
choreografie en concept: Astrid Boons
cast: Carolina Mancuso, Karolina Szymura, David
Ledger, Christian Nujster

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

Het is Kerstavond. Een vrouw, hoogleraar politieke
filosofie, is uit haar taxi gehaald door de politie en
wordt verhoord op het bureau. Haar ondervrager
lijkt alles van haar te weten. Hij is ervan overtuigd
dat zij samen met haar ex-man een terroristische
aanslag heeft beraamd en dat precies om middernacht ergens in de stad een bom zal ontploffen.
Of toch niet? Het is half elf, hij heeft slechts anderhalf uur om dat uit te vinden. Ondertussen tikt de
klok onontkoombaar de tijd weg.
Een Heilige Avond is het nieuwe toneelstuk van
de internationale bestsellerauteur/filosoof Daniel
Kehlmann, onder meer bekend van de romans
Het Meten van de Wereld, Roem en Tijl. Kehlmann
zet in zijn toneelstuk de belangen van de staat in
de strijd tegen terrorisme tegenover het recht op
privacy van het individu.
‘Zulke spannende en inspirerende negentig minuten heeft men in geen tijden op het toneel gezien.’
– Frankfurter Allgemeine Zeitung
regie: Ursul de Geer
tekst: Daniël Kehlmann
cast: Peter Bolhuis en Yvonne van den Hurk

STADSTHEATER

€ 22,50

KLEINE ZAAL

31 oktober

31 oktober

donderdag 20:15 uur

donderdag 20:30 uur

DANS

TONEEL

L-E-V (SHARON EYAL –
GAI BEHAR) (IL)

RUDOLPHI PRODUCTIES

oktober

46

Het Debuut

Love Chapter 2
Choreografe Sharon Eyal werd geboren in
Jeruzalem en startte haar dans en choreografie
carrière bij de Batsheva Dance Company van
Ohad Naharin. In 2013 richtte zij samen met Gai
Behar haar gezelschap L-E-V op. Love Chapter 2
is een hypnotiserend ensemblewerk voor zes
dansers, dat gedragen wordt door de soundscape
van dj Ori Lichtik.
Een choreografie in kadans, uitgevoerd door
dansers die als een uniforme, amorfe, in elkaar
gedoken massa voortdurend op de tenen
bewegen. Je krijgt associaties met onderworpenheid, maar ook met agressie en frustratie.
Halverwege het stuk wordt de beat overgenomen
door violen. Een sober langzaam transformerend
licht geeft de lichamen een vale gloed. Tevergeefs
zoek je naar de liefde waarnaar de titel verwijst.

Niet meer weg te denken uit het theaterlandschap: Het Debuut. Jonge theatermakers die met
lef en scherpzinnigheid hun werk tonen. Rudolphi
Producties selecteert de meest aansprekende
korte afstudeervoorstellingen voor je tijdens het ITs
Festival (International Theatre School Festival).
Tijdens een avontuurlijke avond waarop je drie
verschillende voorstellingen voorgeschoteld krijgt,
nemen de makers je mee in hun belevingswereld.
Ze raken je, vertederen, verontrusten en roepen je
bij de les. Ook dit jaar reist een gastheer mee die
de avond voor je inleidt en je na afloop met de
makers laat kennismaken.

Een ijzersterke, onthutsende dansvoorstelling in
een onwezenlijke bewegingstaal: hoekig, krachtig
en scherp.
‘Het vervolg op wereldhit OCD Love heeft
wederom een verbluffend sterk dansidioom.’
– Volkskrant ★★★
® Zie ook de tip van onze programmeur Ingrid
Scheper op pagina 6

STADSTHEATER

€ 35,– | € 30,–

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

november

48

02 november

02 november

zaterdag 15:00 uur

zaterdag 20:30 uur

MUSICAL

POPMUZIEK

RIJNSTAD
VOCAALTHEATER

SIOEN
Sioen plays Graceland

Rattenvanger van Hamelen

Rijnstad Vocaaltheater brengt opnieuw een
hartverwarmende musical van schrijver Chris
Blackwood en componist Piers Chater Robinson.
Het bekende verhaal van hebzucht en spijt: het
stadje Hamelen wordt overspoeld door ratten.
De burgemeester huurt een rattenvanger in, maar
wil uiteindelijk niet betalen. Daarop neemt de rattenvanger alle kinderen mee de bergen in… Zien
we ze ooit terug? Aan deze wervelende komedie
doen naast het 40 - koppig koor enkele talentvolle
kinderen mee. Zij worden live begeleid door acht
muzikanten. Geschikt voor alle leeftijden!

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 25,– | € 22,50 (tot 16 jaar)

In 1986 schreef Paul Simon geschiedenis met
zijn legendarische album Graceland, waarin hij
met een selectie Zuid-Afrikaanse muzikanten een
unieke sound vol Afrikaanse ritmes neerzette.
Die sfeer en sound worden zonder meer geëvenaard door singer-songwriter Sioen, die met zijn
programma Sioen plays Graceland een ijzersterke
interpretatie van het oorspronkelijke album neerzet. Sioen reisde in 2007 voor Oxfam naar Soweto,
op zoek naar plaatselijk muzikaal talent. Het resultaat: een overweldigende interculturele blend van
stijlen en ritmes; precies wat Paul Simon meer dan
dertig jaar geleden voor ogen had met zijn tot de
verbeelding sprekende project, dat de Afrikaanse
muziek wereldwijd een gezicht gaf. Daarmee is
Sioen plays Graceland een waardig eerbetoon
aan Paul Simon. Beleef alle grote songs opnieuw,
zoals You Can Call Me Al, Diamonds on the Soles
of her Shoes en Under African Skies.

MUSIS

€ 29,50

PARKZAAL

03 november

zaterdag 20:30 uur

zondag 11:00 uur

TONEEL

KLASSIEK

MARJOLIJN
VAN HEEMSTRA &
TROUBLE MAN /
SADETTIN KIRMIZIYÜZ

HET GELDERS ORKEST
De mooiste aria’s van Vivaldi & Händel

Lawrence of Arabia
In Lawrence of Arabia komen Marjolijn van
Heemstra en Sadettin Kırmızıyüz met een vervolg
op de wereldberoemde film over de Britse avonturier T.E. Lawrence, die ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog aanvoerder was van de Arabische
opstand tegen de Ottomaanse bezetter.
Een heldenverhaal van een westerling die zich
inzet voor autonomie in het oosten.
Een verhaal over mannenvriendschap (er komt
in de film niet één vrouw voor), opoffering en
eindeloze tochten door de woestijn. Tot zover de
beroemde film.
Maar het verhaal van Lawrence of Arabia is óók
het verhaal van Europees kolonialisme in het
Midden-Oosten en beslissingen die de kiem legden voor grote conflicten waarmee we vandaag
de dag te maken hebben.
Van Heemstra en Kırmızıyüz blazen het stof van
de oude filmrollen en maken een vervolg. Met de
input van Arabische theatermakers, historici en een
boze Saoedische blogger komen ze tot een nieuwe
versie van dat oude heldenepos.

De mooiste opera aria’s van Vivaldi en Händel
Vivaldi Concert voor strijkorkest
Voor perfecte barokmuziek heb je een perfecte
stem nodig. Barbara Kozelj heeft die volmaakte
stem waarmee ze de muziek uit die periode als
geen ander beheerst. In dit concert zingt ze een
programma met de mooiste aria’s van de barokke
grootmeesters Händel en Vivaldi. Beiden schreven
een groot aantal opera’s die tot de allerbeste
van hun tijd behoren. Elke aria daaruit is een klein
juweel van vocale schoonheid waarin Barbara
Kozelj elke menselijke emotie kan laten horen die
er in de opera te vinden is. En als zij haar stem
even rust geeft, speelt een ensemble van het
orkest onder leiding van Bojan Cicic de mooiste
sinfonias en concerti van Vivaldi.
dirigent: Bojan Cicic
mezzosopraan: Barbara Kozelj

regie: Eva Line de Boer
tekst en dramaturgie: Marjolijn van Heemstra
cast: Sadettin Kırmızıyüz, Pip Lucas, Giovanni Brand
en Alidtcha Binazon
STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 26,–

MUZENZAAL

49

november

02 november

november

50

03 november

04 november

zondag 13:30 uur

maandag 20:00 uur

FAMILIE

KLASSIEK

THEATER ARTEMIS

NEDERLANDS
KAMERORKEST

Oorlog (6+)

Halloween met Remy van Kesteren
Oorlog houdt ons bezig. Onze kinderen hebben er
allerlei ideeën over, maar hoe we ook proberen
hun vragen te beantwoorden, we kunnen er eigenlijk niet echt bij. Aanleiding voor regisseur Jetse
Batelaan om een ongrijpbaar fenomeen bij de
hoorns te vatten.
Iets met een ballon die leegloopt, een neus die
bloedt, helikoptertjes die uit een boom vallen, een
douche die huilt, een publiek dat schiet en drie soldaten op rolschaatsen die achterstevoren praten.
Theater Artemis neemt kinderen heel serieus.
Regisseur Jetse Batelaan is in staat zich uitzonderlijk goed te verplaatsen in hun belevingswereld,
terwijl ook hun ouders geboeid zullen zijn door
deze voorstelling. Batelaan heeft een luchtige,
intelligente manier gevonden om oorlog voor kinderen vanaf 6 jaar behapbaar te maken.
Theater Artemis won in 2017 de Zilveren Krekel en
werd genomineerd voor de Mimeprijs 2017.
‘Oorlog is een ijzersterke komedie. Toneelspel, kinderspel en de actualiteit lopen dwars door elkaar
heen in een ogenschijnlijke chaos die aan slapstick raakt.’ – Trouw ★★★★
regie: Jetse Batelaan
cast: Martin Hofstra, Tjebbe Roelofs, Willemijn
Zevenhuijzen

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 12,50 | € 10,– (tot 16 jaar)

Debussy – Danses sacrée et profane
Caplet – Conte Fantastique
Haydn – Symfonie nr. 104 in D, Hob. I:104 ‘London’
Waar Remy van Kesteren met de dansen van
Claude Debussy lieflijke beelden van de oude
Grieken en Romeinen oproept, is het bij André
Caplet griezelen geblazen in het Londen van
Sherlock Holmes.
U hoort een hedendaagse versie van het horrorverhaal van Edgar Allan Poe, waarin dansende
feestgangers zich ’s avonds in hun kasteel
beschermd wanen tegen de daarbuiten heersende
plaag. Caplet, Van Kesteren en een acteur jagen
u de stuipen op het lijf. In die griezelstemming
klinkt Haydns allerlaatste symfonie ineens ook heel
anders. Klopt daar niet het onheil aan de poort, in
die openingsmaten? En hoe spannend zijn ineens
die mineurpassages in het tweede deel! Maar
angstaanjagend wordt het bij Haydn nooit, en
het is onmogelijk om zonder glimlach het concert
te verlaten.
viool en leiding: Gordan Nikolic
harp: Remy van Kesteren
acteur: n.t.b.
® Met gratis inleiding om 19:00 uur, reserveren
noodzakelijk
MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

06 november

woensdag 20:00 uur

woensdag 20:15 uur

KLASSIEK

TONEEL

THE TALLIS SCHOLARS

THEATER ROTTERDAM

Italië en Duitsland: Van Palestrina tot Bach

Eindspel

Palestrina – Confitebor tibi Domine
Palestrina – Missa Confitebor tibi Domine
H. Praetorius – Magnificat IV (quarti toni)
H. Praetorius – O bone Jesu
Hassler – Ad Dominum cum tribularer
Schütz – Die mit Tränen säen, SWV 378
Schütz – Selig sind die Toten, SWV 391
J.S. Bach – Komm, Jesu, komm, BWV 229
Wereldwijd toonaangevend op het gebied van
de vocale renaissancepolyfonie. Dat zijn The Tallis
Scholars. Ultieme schoonheid en puurheid van
klank. Jaarlijks geeft het gezelschap tientallen
concerten over heel de wereld. Soms ook plekken waar je de zangers misschien niet direct zou
verwachten. Zo stonden The Tallis Scholars vorig
jaar zomer op het muziekfestival Lowlands – een
overweldigend succes. Vanavond, in een wat
traditionelere setting, brengen de zangers een
programma met voornamelijk muziek die, oneerbiedig gezegd, tot hun ‘core business’ behoort: de
renaissance dus. De avond eindigt in barokstemming met een prachtig motet van Bach.
leiding: Peter Phillips

Schrijven over de zinloosheid van het bestaan en
ons daar toch om laten lachen. Dat kon Samuel
Beckett, een van de grootste toneelschrijvers
van de twintigste eeuw, als geen ander. Na het
bejubelde Revolutionary Road brengt regisseur
Erik Whien nu Becketts Eindspel op het toneel.
Daarmee keert hij terug naar de grote zaal, met
een geweldige cast van oudere toneelspelers:
Hans Croiset (winnaar Louis d’Or), René van ‘t Hof
(winnaar VSCD Mimeprijs), Cas Enklaar en Elsje
de Wijn.
Eindspel speelt zich af in een verlaten wereld.
Vier personages weigeren op te geven, zelfs
wanneer alles om hen heen al bijna is vergaan.
Ze zitten in hun schuilplaats en kunnen daar niet
weg. Het einde is in zicht. Maar zolang het niet
zover is, gaan ze door. Ze spelen hun eindspel.
En dat is geestiger dan het lijkt. Met droge terzijdes en snelle taalspelletjes maakt Beckett van
Eindspel een lichtvoetige tragedie.
regie: Erik Whien
tekst: Samuel Beckett
cast: Hans Croiset, René van het Hof, Cas Enklaar
en Elsje de Wijn
®Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 28,50 | € 23,50

GROTE ZAAL

51

november

06 november

06 november

07 november

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:00 uur

DANS

KLASSIEK

SARADA SARITA,
CHRISTIAAN DE DONDER
& SEDRIG VERWOERT

ALEXANDRE THARAUD

november

52

DansClick 21
Een nieuwe generatie makers brengt een
originele mix van stijlen en maatschappelijke
statements. De eenentwintigste editie van
DansClick presenteert de winnaars van de BNG
Bank Dansprijs 2019: Sarada Sarita en Christiaan
De Donder & Sedrig Verwoert.
Sarada Sarita is het boegbeeld van de
Nederlandse New Way Vogue. Ze bracht als een
van de eersten voguing naar Nederland. Deze
dansstijl ontstond in de LHBTI-gemeenschap in
Harlem, New York, en imiteerde poses van modellen die de covers van de Vogue sierden.
‘Een spannende, acrobatische vorm van dans.’
– Volkskrant ★★★★
‘Zij verbinden artistieke hoogwaardigheid aan
een fris en belangrijk activisme op het gebied van
genderongelijkheid, ras, seksualiteit en klasse.’
– Leo Spreksel
‘Sarita laat haar dansers met schier onmogelijke
armbewegingen en vloeiend lenige poses uit geometrische patronen breken.’ – Q4

Versailles
Lully – Marche de Turcs
Rameau – Prélude uit ‘Suite in e’; Le Rappel des
oiseaux uit ‘Suite in d’; Delen uit ‘Suite in a’
D’Anglebert – Passacaille d’Armide de Lully;
Chaconne de Phateon de Lully; Prélude de
la 2ème suite
Couperin – La Logivière; Les Calotins; Les
Barricades mystérieuses; Les Ombres errantes;
Le Carillon de Cithére; Le Tic Toc Choc ou Les
Maillotins
Royer – Marche de Scythes
Charpentier – Prélude uit ‘Te Deum’
Balbastre – Air de l’Ouverture des Paladins;
La Suzanne
Franse barok op een moderne piano: Alexandre
Tharaud draait zijn handen er niet voor om. En met
succes, want met zijn eigentijdse benadering van
oude muziek oogst hij veel lof. Zo roemde magazine Klassieke Zaken de “subtiele afstemming
van klavecinistische ornamentiek en pianoklank”.
In Musis speelt hij een programma rond het thema
‘Versailles’: muziek van componisten die in meer
of mindere mate een rol speelden aan het Franse
hof. Van Charpentiers overbekende ‘Eurovisietune’
tot werk van minder bekende componisten als
D’Anglebert en Royer. Laat u meevoeren terug in
de tijd door deze Parijse meesterpianist.
piano: Alexandre Tharaud

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

07 november

donderdag 20:00 uur

donderdag 20:15 uur

DANS

CABARET

SHALEISH BOHARAN

ALEX KLAASEN

Redo | Heritage

De Alex Klaasen Revue – Showponies 2

REDO
Bij zijn geboorte staat Redouan Ait Chitt met 6 - 0
achter. Zonder enige medische verklaring vertoont
zijn lichaam bijzondere afwijkingen. Maar Redouan
gelooft niet in grenzen. Redouan gelooft in zichzelf
en daarom werd hij een internationaal geroemde
breakdancer en motivational speaker: Redo.
Een dansvoorstelling over onuitputtelijke wilskracht
en ijzeren discipline. Over hoe niemand kan bepalen wat jouw limieten zijn en grenzen verdwijnen
als je blik vastberaden is.

De Alex Klaasen Revue – Showponies was een
ongekend succes. Alle letters van het LHBTQI
alfabet werden bediend. Pers en publiek waren
laaiend enthousiast, de tournee was compleet
uitverkocht en de voorstelling werd genomineerd
voor de Poelifinario.
Daarom komen Alex Klaasen en zijn gang nu met
Showponies 2: opnieuw een spannende revue
zonder weerga, vol verkleedpartijen en dubbele
bodems, tongue in cheek, jurken, pruiken en opgewonden hobbelpaarden.
In Showponies 2 staat alles op zijn kop en barst
weer een revue los vol technische hoogstandjes,
feilloze samenzang en dubieuze woordspelingen.
U gaat genieten van ‘Alzheimer de musical’, een
grootse show van en met demente bejaarden, een
veganistisch Zwanenmeer-ballet, een depressieve
nar, een achtstemmige jodelsymfonie en nog
veel meer. Showponies 2 is een rollercoaster van
humor, drama, (zelf)spot, sentiment en slapstick.

HERITAGE
In zijn solo Heritage gaat Shailesh Bahoran op
zoek naar zijn oorsprong. Liggen de antwoorden
op zijn vragen verscholen in India, in Suriname of
in de verhalen van zijn voorouders? Op bijzondere
wijze onderzoekt de vernieuwende dansmaker
door middel van breakdance en popping zijn
Hindoestaanse wortels.
® Stadstheater Arnhem programmeert in Theater
a/d Rijn
® Consumptie niet inbegrepen

THEATER A/D RIJN

€ 15,–

regie: Gijs de Lange

STADSTHEATER

€ 37,50 | € 32,50

GROTE ZAAL

53

november

07 november

november

54

08 november

08/09 november

vrijdag 19:30 uur

vrijdag en zaterdag 20:15 uur

THEATERCOLLEGE

DANS

GEORGE VAN HOUTS

INTRODANS

Kom PloTT

THE BATTLE

Twee seizoenen geleden overdonderde George
van Houts met Kom Plot, een theatercollege over
de aanslag op de Twin Towers en de hiermee
samenhangende ‘conspiracies’. Na 75 voorstellingen en meer dan 150.000 weergaven op YouTube
vraagt dit initiatief om een vervolg, een deel II (TT).
De geopolitieke ontwikkelingen schreeuwen om
duiding. Reden te meer om dieper in te gaan op
alle vragen rond de moeder van al deze veranderingen en opgelopen spanningen: 9/11.
Met als ironisch extra een aantal complotten uit
de jongste geschiedenis die achteraf wel degelijk
waarheid zijn gebleken. Zoals de Gladioaffaire.
Plus een reeks absurde samenzweringen waar je
hartelijk van in de lach schiet. Bijvoorbeeld: waren
er niet eigenlijk twéé Titanics? Of: heeft Stanley
Kubrick in 1968 de volledig-in-scène-gezette maanlanding gefilmd?
Wederom een theatercollege waarbij je kin op je
borst zakt van verbazing over de krochten en kronkelingen van de menselijke geest.

Jose Limón – Missa Brevis
Robert Battle – The Hunt
Sidi Larbi Cherkaoui – Qutb
Cayetano Soto – nieuw werk
In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Slag om
Arnhem plaatsvond. Een gedenkwaardig moment
in de Nederlandse geschiedenis. Als eerbetoon
stelde Introdans-directeur Roel Voorintholt een
programma samen rond de thema’s strijd, kracht,
energie, en tot het uiterste gaan. Universele,
tijdloze thema’s, vormgegeven door eigentijdse
choreografen.
THE BATTLE opent met een ‘battle’ van – de naam
zegt het al – de Amerikaan Robert Battle: The
Hunt, een dynamisch powerstuk voor zes mannen.
De Introdans-vrouwen zijn te zien in een nieuwe
creatie van Cayetano Soto.
Met veel trots presenteert ons huisgezelschap
Introdans in dit programma ook de Nederlandse
première van Sidi Larbi Cherkaoui’s Qutb. De vrouwenrol in dit indringende danstrio werd gecreëerd
voor niemand minder dan de Russische sterballerina Natalia Osipova. THE BATTLE besluit met een
imposante ‘oude meester’: Missa Brevis, het magnum opus van een van de grootmeesters van de
Amerikaanse moderne dans: José Limón.
® In het kader van 75 jaar Slag om Arnhem, zie
pagina 12

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

STADSTHEATER

€ 27,– | € 22,–

GROTE ZAAL

10 november

zaterdag 20:00 uur

zondag 13:30 uur

KLASSIEK

FAMILIE

HET GELDERS ORKEST

BELLE VAN HEERIKHUIZEN

Flor dirigeert Bruckners Derde

De wereld & Ko (8+)

Haydn – Celloconcert in C
Bruckner – Symfonie nr. 3 (oerversie uit 1873)
Geen componist zo onzeker als Anton Bruckner,
jarenlang schavend, schurend en knutselend aan
zijn symfonieën, maar eigenlijk nooit tevreden.
Bijna altijd hoor je ze in een latere of verbeterde
versie. Het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam
organiseert het ‘Ongehoord Bruckner Festival’,
waarin enkele van zijn symfonieën in oervorm te
horen zijn. Het orkest neemt de Symfonie nr. 3
voor zijn rekening. Opgedragen aan Wagner, zit
de ‘Urfassung’ van deze symfonie vol met schitte
rende Wagnercitaten, die Bruckner in latere versies
allemaal weer verwijderde. Dirigent is Claus Peter
Flor, die de afgelopen jaren een stevige band
met het orkest heeft opgebouwd. Daarnaast staat
op het programma Haydns Celloconcert in C met
de Nederlandse cellovedette Quirine Viersen
als solist. Dit bijzondere concert wordt behalve
in Amsterdam ook in Enschede en in Arnhem
gespeeld.
dirigent: Claus Peter Flor
cello: Quirine Viersen

MUSIS

PARKZAAL

€ 57,– | € 46,– | € 36,– | € 20,–

De Grote Ko-show staat op het punt te beginnen.
De camera draait en er klinkt een daverend
applaus wanneer Ko de studio (zijn slaapkamer)
binnen loopt.
Een wervelend rollenspel tussen vader en zoon vol
grappige types en scherpe vragen volgt. Ze springen uit een vliegtuig, bestellen drie baby’s en
beroven een bank. Maar Ko wil nu eindelijk wel
eens weten wat er echt met mama is gebeurd.
Papa durft het niet te vertellen en Ko fantaseert
zijn eigen werkelijkheid bij elkaar.
In De wereld & Ko spelen papa en Ko wat er met
mama is gebeurd of gebeurd zou kunnen zijn.
Een verhaal over liefde en het kwaad, dapperheid
en domme pech. Een pleidooi voor fantasie, maar
vooral voor de waarheid.
‘De getalenteerde regisseur Belle van Heerikhuizen
raakt de kern van een pedagogisch dilemma.
Minne Koole speelt weergaloos de jongen Ko […].
Drummer en gitarist Mats Voshol voorziet de dialoog van spitsvondige hoorspelgeluiden.’
– Volkskrant ★★★★
regie: Belle van Heerikhuizen
tekst: Gideon Samson
cast: Tijn Docter en Minne Koole
muziek: Mats Voshol

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 12,50 | € 10,– (tot 16 jaar)

55

november

09 november

november

56

10 november

12 november

zondag 20:15 uur

dinsdag 12:30 uur

CABARET

KLASSIEK

BRIGITTE KAANDORP

ELISABETH
HETHERINGTON

Eh...

Schoonheid en virtuositeit
DUTCH CL ASSIC AL TALENT

De cabaretdiva is ouder en wijzer. De allerwildste
frisheid van limoenen is eraf, de eieren zijn op en
de kinderen zijn het huis uit. Ze lust het leven rauw,
met al zijn onverwachte plotwendingen en abrupte
zijwegen. Beter dan ooit tevoren weet zij op glansrijke wijze haar reet te redden.
Na allerlei projecten en losse klusjes is de geliefde
cabaretière weer terug in het theater. Bewapend
met haar onverwoestbare humor, haar ontspannen relativeringsvermogen en haar loepzuivere
zangstem neemt zij de laatste ontwikkelingen met
u door.
‘In Eh… geeft Kaandorp het publiek precies
waarvoor het is gekomen: een reeks verhalen
vol klunzigheid en relativeringen en een handvol
intieme pianoliedjes, mooi ingetogen en loepzuiver
gezongen.’ – Volkskrant

STADSTHEATER

€ 32,50 | € 27,50

GROTE ZAAL

Met werken van o.a. Strozzi, Caccini, Monteverdi
en Gubaidulina
De schoonheid van de menselijke stem en virtuositeit in één programma. Virtuoze zang uit
het 17e-eeuwse Italië versus virtuoze zang in het
heden. Elisabeth Hetherington komt uit Toronto en
is een paar jaar geleden voor haar studie naar
Nederland verhuisd. Ze heeft zich gespecialiseerd
in barok en hedendaagse muziek. De jury van
Dutch Classical Talent was zeer onder de indruk
van haar extreem heldere en zuivere stem. Haar
temperament, theatrale manier van optreden en
de spannende mix van heden en verleden in haar
programma maken een optreden van Elisabeth tot
een ware belevenis.
sopraan: Elisabeth Hetherington
piano: n.t.b.

MUSIS

MUZENZAAL

Gratis toegang, reserveren gewenst

13 november

woensdag 20:15 uur

woensdag 20:30 uur

DANS

POPMUZIEK

TAIAT DANSA (ES)

ABBA GOLD EUROPE

Man Ray

The tribute band to ABBA

We kennen Man Ray als een van de meest
invloedrijkende kunstenaars van de twintigste
eeuw. Minder bekend is dat hij een groot liefhebber was van dans. In deze voorstelling van
het Spaanse gezelschap Taiat Dansa ligt de focus
op de bijna fetisjistische relatie van Man Ray
met zijn muzen, en wordt deze breder getrokken
tot de relatie van mannelijke kunstenaars en
hun vrouwelijke modellen. Soms zijn zij een bron
van inspiratie, soms enkel een object. Zo wordt
een realiteit getoond die wordt gedicteerd
door mannen: hun regels, hun camera’s, hun
fotografische blik.

ABBA had alles wat een band zich wensen kan:
fantastische liedjes, geweldige muzikanten met
gouden strotten en een feilloos gevoel voor show.
De muziek van ABBA is nog altijd onverminderd
populair. De film Mamma Mia! Here We Go Again
was dé bioscoophit van de zomer van 2018.
De baanbrekende muziek wordt nog steeds volop
gekopieerd en ‘geleend’ in hedendaagse popliedjes. Abba leverde, kort gezegd, een masterclass in
popmuziek.
ABBA Gold Europe is een hommage aan de
muziek van ABBA in zijn originele vorm. Vier fantastische muzikanten, die eerder in de Londense
cast van Mamma Mia zaten, spelen onder meer
Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! en
Knowing Me, Knowing You, liedjes die in het
geheugen gegrift staan. Lang leve ABBA: Thank
You For The Music!

choreografie: Meritxell Barberá en Inma García, in
samenwerking met de dansers
dans: Cristina Reolid, Cristian Arenas, Miguel
Ángel Fernández, Kilian García, Cristian González,
Jon López, Joel Mesa, Martxel Rodríguez en
Mauricio Pérez
muziek: Caldo (David Barberá)
® Zie ook de tip van onze gastprogrammeur
Roel Voorintholt op pagina 104

STADSTHEATER

€ 30,– | € 25,–

GROTE ZAAL

MUSIS

€ 25,–

PARKZAAL

57

november

13 november

13 november

15 november

woensdag 20:30 uur

vrijdag 20:15 uur

TONEEL

CABARET

ZEP

PATRICK LAUREIJ

Habib

Nederlands Hoop

november

58

UIT VERKOCHT

Een vrouw moet maagd zijn voor het huwelijk,
ze moet een hoofddoek dragen, ze moet puur zijn,
mannen mogen haar niet bekeken hebben.
En...
ze mag me niet pijpen.
Als zij dat eerst,
en dan met diezelfde mond
straks mijn kinderen gaat kussen.
Habib is een openhartige truth or dare over liefde,
seks en relaties.
De Marokkaanse Said en Turkse Evrim dagen
elkaar uit om te vertellen over hun eigen ervaringen. Allebei vechten ze met hun houding ten
opzichte van familie en traditie. In een snelle
opeenvolging van spel en muziek worden we
meegenomen naar hun verleden. Fictie en realiteit
draaien om elkaar heen in een fysieke voorstelling
vol humor, spitse taal, dans en muziek.

Berichtje van Patrick zelf:
“Hee man, Patrick a.k.a. de Knotmaestro hier.
Mijn tweede show is getiteld Nederlands Hoop.
Het zou tof zijn als je langskomt.”
– Patrick Laureij
Met een onvervalst accent en de bijbehorende
eerlijkheid heeft hij inmiddels meerdere malen
op Lowlands gespeeld, stond hij in het voorprogramma van Theo Maassen en is hij de winnaar
van de publieks- en juryprijs van Cameretten 2013.
De titel van zijn nieuwste voorstelling verwijst naar
de cabaretprijs Neerlands Hoop, waarvoor hij in
2017 was genomineerd.
‘Patrick Laureij blijkt een gozer die de lach aan zijn
Rotterdamse kont heeft hangen.’ – Volkskrant

regie en tekst: Bart Oomen
cast: Evrim Akyigit, Said El Abboudi
muziek: Dwight Breinburg

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

STADSTHEATER

€ 21,50 | € 16,50

GROTE ZAAL

16 november

vrijdag 20:30 uur

zaterdag 20:15 uur

MUZIEK & THEATER

MUSICAL & SHOW

FRANCIS VAN
BROEKHUIZEN

THE RUGGEDS
Between Us

Bij twijfel hard zingen
Francis van Broekhuizen is een van de bekendste
operazangeressen van Nederland.
Haar eigen theaterconcert, onder de veelzeggende titel Bij twijfel hard zingen, is concert,
theatercollege en cabaretvoorstelling in één.
Francis neemt haar publiek mee op reis, zingt haar
favoriete aria’s en liederen, vertelt waarom die
muziek haar zo raakt, en welke die in haar persoonlijke leven speelt. Zelf merkte Francis dat er in
moeilijke bepalende fases in haar leven maar één
ding op zat: gehoor geven aan haar levensmotto
‘bij twijfel, hard zingen’.
Francis van Broekhuizen is, met haar technisch
begaafde sopraanstem, in staat om klassieke
muziek voor een groot publiek aantrekkelijk en
toegankelijk te maken.
Gregor Bak studeerde piano en
muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Met Cor Bakker en combo werkt hij samen
in het programma Bakker, Bak & Friends.
‘De ideale clown’ – Karel de Rooij
‘Een droom’ – Kees van Kooten
zang: Francis van Broekhuizen
piano: Gregor Bak / Femke de Graaf)

STADSTHEATER

€ 22,50

KLEINE ZAAL

Je hebt familie en je hebt vrienden. Maar wat als
je vrienden je familie zijn? De jongens van breakdancecrew The Ruggeds kennen elkaar sinds hun
tienerjaren. Met elkaar groeiden ze op en werden
ze hun eigen versie van een familie. Niet samengebracht door DNA, maar door ervaringen. Iedere
familie is uniek en zo ook The Ruggeds. In Between
Us ben je welkom in hun huis, om te vinden wat
hun drijft. Probeer de banden te ontrafelen die hen
verbinden. Wat maakt hen een familie? Hoe diep
gaan hun verbindingen?
Kom een kijkje nemen in de keuken van The
Ruggeds, terwijl ze je meenemen in hun belevingswereld. Met een mix van muziek, acrobatiek,
humor en dans is het altijd feest.
Between Us is de tweede grote zaal theatervoorstelling van The Ruggeds. In 2017 toerde
de succesvolle theatervoorstelling Adrenaline
langs de Nederlandse theaters. Ook speelde The
Ruggeds korte stukken uit deze spectaculaire show
met veel succes in Londen, New York, Denver,
Toronto en San Francisco.
choreografie: Roy Overdijk
crew: Andy ‘Duzk’ TjongKimSang, Jessy ‘Jazzy
Gypz’ Kemper, Niek Traa, Rico ‘Zoopreme’ Coker,
Roy Overdijk, Sjoerd ‘Stepper’ Poldermans, Tawfiq
Amrani, Virgil ‘Skychief’ Dey
muziek: Boi Beige & Y’skid

STADSTHEATER

€ 25,– | € 20,–

GROTE ZAAL

59

november

15 november

november

60

16 november

17 november

zaterdag 20:30 uur

zondag 14:15 uur

FYSIEK & BEELDEND

KLASSIEK

BAMBIE

TOONKUNST ARNHEM
& HET GELDERS ORKEST

Frou Frou

Brahms en Bernstein
Al een jaar of vijftien maakt Bambie fysiek theater
dat verwondert en ontroert. Theater waarbij de
acteurs zich in het zweet werken, terwijl de verbeelding met ze aan de haal gaat. Gooi- en smijtwerk
kan bij Bambie hand in hand gaan met een poëtische choreografie.
Na Bambie is Back! brengt Theatergroep Bambie
opnieuw een oog- en oorstrelende voorstelling
waarin live muziek met het spel is verweven.
Jochem Stavenuiter speelt een bejaarde clown
van het surrealistische soort die filosofeert over
het (circus-)bestaan. Amber Docters van Leeuwen
en Pepijn Meeuws spelen (eigen) cello-arrangementen van de mooiste muziek die zij kennen,
waaronder Schnittkes Musica Nostalgia, Claire de
Lune van Debussy en Oblivion van Astor Piazzola.
Bambie ontving diverse malen de VSCD Mimeprijs
en werd ook internationaal bekroond. De vorige
voorstelling Bambie is Back! werd genomineerd
voor de VSCD Mimeprijs 2018.

Brahms – Ein deutsches Requiem
Bernstein – Chichester Psalms
Het najaarsconcert 2019 van Toonkunst Arnhem
bestaat uit een tweeluik. Enerzijds het introverte
Requiem van Brahms, anderzijds de extraverte
Chichester Psalms van Bernstein.
Het tragische levensgevoel van Brahms was voor
hem al een reden om met het concept van het
requiem bezig te zijn. Het overlijden van Robert
Schumann en de dood van zijn moeder trokken
hem nog meer naar de thematiek van de dood.
De rode draad in zijn Requiem is troost.
Bernsteins Chichester Psalms zijn van een geheel
andere orde. De componist schreef ze in opdracht
van en voor het kerkmuziekfestival in de gelijknamige stad. Jubelende klanken bij Psalm 100,
ingetogen solo- en koorpassages in Psalm 23.
Een programma over leven en dood.
dirigent: Joop Schets
sopraan: Heleen Koele
countertenor: Dave ten Kate
bas: Frans Fiselier

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

PARKZAAL

€ 39,– | € 22,– (tot 25 jaar)

20 november

zondag 15:00 uur

woensdag 20:00 uur

FAMILIE

KLASSIEK

HET HOUTEN HUIS
& HOLLAND OPERA

ORKEST DE EREPRIJS
ereprijs 40

Ruimtevlucht (8+)
Een ruimteschip vertrekt naar een beter leven.
Mensen en ‘andere’ dieren dringen om binnen
te komen, maar de selectie is streng. Alleen het
beste van het beste mag aan boord. Het helderziende meisje en de geleerde giraf hebben tickets
weten te bemachtigen. Voor de sterkste gedachte
en de puurste liefde zijn ereplaatsen gereserveerd.
Als het schip opstijgt kijken zij naar de verwoeste
aarde. Er is geen tijd om lang te treuren, want
zij zijn de elite, het beloofde volk dat de beschaving moet redden. Maar aan boord blijkt een
verstekeling...
Een beeldende voorstelling vol absurde humor,
betoverende zang en live muziek over de
‘verstekeling’ die ook jij onherroepelijk in je
meedraagt.
‘De poëtische gelaagdheid van Het Houten Huis is
zeldzaam. Dit jonge gezelschap ontwikkelde een
wonderschone visuele theaterstijl.’ – NRC ★★★★
regie: Elien van den Hoek

Padding – Concert voor clavichord en ingepakte
ereprijs
Van de Putte – Concert voor cello en ereprijs
Van Rossem – Concert voor piano en ereprijs
Bulsink – Concert voor Busy Drone en ereprijs
Moore – Reiger
orkest de ereprijs wordt 40! Al veertig jaar lang
is dit collectief van blaasinstrumenten met elektrische gitaren, piano en slagwerk hét ensemble
voor nieuwe muziek in het oosten van Nederland.
Inmiddels heeft de ereprijs een unieke, aantoonbare en erkende plaats in de wereld van de
‘jonge, gecomponeerde muziek’. En dat met een
breed en divers publiek: jong en oud, liefhebbers
en professionals, niet-kenners en ingewijden.
Ter gelegenheid van dit jubileum presenteert het
orkest een feestavond die volledig is gevuld met
‘de specialiteit van het huis’: muziek van nu dus.
Jan van de Putte en Andries van Rossem componeerden elk een verjaardagscadeau, en beide
werken gaan deze avond in première.
dirigent: Wim Boerman
® Met gratis inleiding om 19:00 uur, reserveren
noodzakelijk

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 16,50 | € 14,– (tot 16 jaar)

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

61

november

17 november

november

62

20 november

20 november

woensdag 20:15 uur

woensdag 20:30 uur

DANS

TONEEL

ICK & TONEELGROEP
OOSTPOOL

NEW DUTCH
CONNECTIONS

All Over – Acts of Love

The Bright Side of Life

Choreografen Emio Greco en Pieter C. Scholten en
regisseur Marcus Azzini bewonderen elkaars werk.
In All Over – Acts of Love komt die bewondering
samen in een flirt tussen twee theaterdisciplines:
dans en toneel. In All Over – Acts of Love geven
dansers en spelers zich over aan de liefde.
Hannah van Wieringen schreef vijf liefdesduetten
en Emio Greco en Pieter C. Scholten creëerden de
choreografie. Regisseur Marcus Azzini brengt alles
samen in een door Theun Mosk ontworpen ruimte,
waarin lichaam en taal elkaar vinden zonder voor
elkaar onder te doen. Beiden gaan ver in hun drift
tot totale overgave. Greco en Scholten zijn choreografen met een groot gevoel voor theatraliteit.
Azzini is een regisseur met een bijzondere interesse in de lichamelijkheid van spel. In hun werk
zoeken ze allen naar de betekenis van het lichaam
in deze tijd. ICK Amsterdam en ons huisgezelschap
Toneelgroep Oostpool vinden elkaar in deze bijzondere samenwerking.

The Bright Side of Life is een lichte én aangrijpende voorstelling met live muziek, over een
acteur die zijn thuisland, waar hij beroemd en
geliefd was, moet ontvluchten. In 1993 kwam hij
als vluchteling uit Liberia naar Nederland. Hij moet
opnieuw beginnen: inburgeren en op zoek naar
nieuw publiek. Hij volgde de acteursopleiding in
Arnhem en speelde daarna bij verschillende gezelschappen, waaronder het Theater Rotterdam.
Bright is theatermaker en acteur en gebruikte zijn
eigen verhaal als inspiratie voor de voorstelling.
Inmiddels ondersteunt hij zelf jonge vluchtelingen
die nu in dezelfde positie zitten als hij toen. Hij probeert ze een netwerk te bieden zodat hun kansen
om een nieuw bestaan in Nederland op te bouwen worden vergroot.
De voorstelling werd gekozen in de selectie van
Het Theaterfestival 2018.

regie: Marcus Azzini
choreografie: Emio Greco en Pieter C. Scholten
tekst: Hannah van Wieringen
dans: o.a. Arad Inbar, Sophia Dinkel en Edward Lloyd
spel: Ludwig Bindervoet en Kendrick Etmon

‘Mooi is ook hoe hij een parallel trekt tussen zijn
eigen vlucht en de grotere bewegingen die er in
de wereld gaande zijn”. “Een mooi portret van
iemand die zijn optimisme weigert te verliezen.’
– Theaterkrant ★★★★
Concept, tekst en spel: Bright O. Richards
Tekst en regie: Ko van den Bosch

® Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk
STADSTHEATER

€ 27,50 | € 22,50

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

21 november

donderdag 20:00 uur

donderdag 20:15 uur

KLASSIEK

MUZIEK & THEATER

HET GELDERS ORKEST

ELLEN TEN DAMME

Ronald Brautigam speelt Mozart en Beethoven

Casablanca

Mozart – Divertimento KV 138
Mozart – Pianoconcert nr. 12 (versie strijkers)
Beethoven – Pianoconcert nr. 3 (arr.Lachner)
Ronald Brautigam: Nederlands bekendste specialist in de pianomuziek van Mozart en Beethoven.
Hij gaat de uitdaging aan om bij twee bekende
pianoconcerten van deze grote meesters een
versie zonder blazers uit te voeren. Bijzonder is
de combinatie piano en strijkers: beide snaarinstrumenten die in klank prachtig in elkaars
verlengde liggen. In Mozarts Pianoconcert nr.12
kan Brautigam op aanwijzing van de componist
de blazers simpel weglaten. Voor Beethovens
Pianoconcert nr. 3 kiest hij een mooie ingetogen
19e-eeuwse arrangement. Uiteraard speelt Ronald
Brautigam de solopartij in beide concerten.
Daarnaast leidt hij het strijkersensemble van het
orkest in dit bijzondere snarenconcert.

Ellen gaat verder! Na het grote succes van de
show Paris-Berlin kon een vervolg, met allemaal
nieuwe nummers, natuurlijk niet uitblijven. Deze
keer gaat Ten Damme nog zuidelijker, met Parijs
als startpunt voor een zinnenprikkelende reis.
Exotische, spannende ontmoetingen op weg naar
Casablanca leveren de prachtigste Franse liederen op. Of ze ooit aan zal komen is nog maar de
vraag: de grote woestijn rukt op en de bodem van
de benzinetank is in zicht.
Samen met haar achtkoppige band The Magpie
Orchestra brengt top-entertainer Ten Damme een
muzikale ode aan de chansonniers en entertainers
van de vorige eeuw, overgoten met een vleugje
mystiek vanuit de oude culturen. Français met een
vleugje Arabique. Met muziek van onder anderen
Charles Aznavour, Francoise Hardy, Edith Piaf,
Fairuz, Rammstein en Josephine Baker.

piano en muzikale leiding: Ronald Brautigam
Strijkersensemble Het Gelders Orkest

MUSIS

€ 26,–

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 32,50 | € 27,50

GROTE ZAAL

63

november

21 november

november

64

21 november

22 november

donderdag 20:30 uur

vrijdag 20:00 uur

POPMUZIEK

KLASSIEK

KIM WILDE

CÉCILE HUIJNEN &
MARIEKE HOPMAN

80’s popicoon
I.S.M. LUXOR LIVE

Wie kent ze niet: de heerlijke songs waarmee
Kim Wilde in de jaren 80 de Europese hitparades
bestormde? Haar debuut Kids in America werd
in 1981 direct een internationaal succes, gevolgd
door hits als Cambodia, View from a Bridge en
Never Trust a Stranger. Niet minder dan 30 miljoen
albums en singles heeft ze inmiddels verkocht.
Kim Wilde doet haar reputatie eer aan: haar
muziek is soms een tikkeltje ruig, maar tegelijk
gevoelig, door de aanstekelijk melancholieke
klank van haar stem. Rock met een twist, die begin
jaren ’80 de titel New Wave mee kreeg. Een stijl
die goed in de smaak viel van het internationale
poppubliek. Bijna veertig jaar na haar debuut
kent haar carrière een ‘tweede jeugd’ en toert de
tijdloze popicoon door ons land. Zorg dat je erbij
bent!
® Staconcert
® Consumptie niet inbegrepen

Love!
Prokofjev – Delen uit ‘Romeo en Julia’, op. 64
Sjostakovitsj – Romance uit ‘The Gadfly’, op. 97a
Stravinsky – Chanson Russe
Van Otterloo – Suite uit ‘Turks Fruit’
Elgar – Salut d’Amour
Kern – All the things you are
Porter – So in love
Gershwin – The man I love
Huijnen & Hopman is de unieke combinatie van
twee Nederlandse topvrouwen uit de klassieke
muziek. Marieke Hopman, de leading lady uit de
accordeonwereld, en onze eigen Cécile Huijnen,
de vermaarde concertmeester van Het Gelders
Orkest. De twee presenteren vanavond hun nieuwste cd Love! Van Prokofjevs Romeo en Julia tot het
overbekende thema uit de film Turks Fruit. Huijnen
en Hopman krijgen in dit project gezelschap
van niemand minder dan wereldster Eva-Maria
Westbroek. Gedrieën stappen ze de intimiteit van
het American Songbook binnen, met liefdesliedjes
van Cole Porter, Jerome Kern en George Gershwin.
De sfeer is lichtvoetig, zinderend, persoonlijk en vol
humor. Na afloop is er een meet & greet, waarbij
u de drie musici kunt ontmoeten.
viool: Cécile Huijnen
accordeon: Marieke Hopman
sopraan: Eva-Maria Westbroek

MUSIS

€ 37,50

PARKZAAL

MUSIS

€ 21,50

MUZENZAAL

22 november

vrijdag en zaterdag 20:00 uur - zondag 15:00 uur

vrijdag 20:15 uur

MUZIEK & THEATER

CABARET

AMADEUS

THOMAS ACDA

De Theateralliantie en
Het Nationale Theater i.s.m. OPERA2DAY

Motel

Arnhem en Nijmegen slaan een brug tussen het culturele aanbod en presenteren samen: AMADEUS.
AMADEUS vertelt het verhaal over misschien wel
de grootste componist aller tijden: Wolfgang
Amadeus Mozart. Wanneer hij als jong onconventioneel kunstenaar aan het hof van de keizer
verschijnt, is hij vastbesloten om een grootse
indruk achter te laten. Hofcomponist Antonio Salieri
constateert verbijsterd dat de muzikale inspiratie
waar hij zelf naar zoekt, door God aan Mozart is
geschonken. Gegrepen door obsessieve jaloezie
gaat hij de strijd aan met Mozart, met de muziek
en uiteindelijk met zijn geloof in God.
Met Sander Plukaard in de rol van Mozart en Mark
Rietman als Salieri. Naast de negen castleden
staan in deze grootse muziektheaterproductie sopraan Lucie Chartin, 40 koorleden en een live orkest
op het toneel in een indrukwekkend decor ontworpen door Bernhard Hammer (Soldaat van Oranje).
De voorstelling, bekroond met meerdere Tony en
Olivier Awards, ging in 1979 in première in het
Royal National Theatre in Londen. In 1984 won de
verfilming door Miloš Forman maar liefst 8 Oscars.

Sinds het einde van Acda en de Munnik broeide
bij Thomas Acda het idee om een solovoorstelling te maken. Maar er kwamen steeds andere
interessante dingen voorbij: de regie van twee
films, het schrijven van een boek, en de liedteksten
en muziek voor De Marathon en de hoofdrol
in de met sterren overladen musical Fiddler on
the Roof. Hij ontving voor beide musicals een
Musical Award, waaronder die voor de beste
acteerprestatie.
Nu is hij terug op het toneel met zijn langverwachte eigen muzikale cabaretvoorstelling,
samen met gitarist David Middelhoff en
percussioniste Laura Trompetter. Met verhalen,
liedjes en avonturen over liefde, vriendschap en
de dood. Over hoe we met vallen en opstaan
proberen invulling te geven aan ons leven.
‘Thomas Acda overdondert solo met meesterlijke
vertellingen en spetterende liedjes.’
– Volkskrant ★★★★
‘Energieke Acda is en blijft meesterverteller.’
– Algemeen Dagblad ★★★★

® Locatie: Stadsschouwburg Nijmegen
‘Acda geeft zijn publiek middels magnifieke muziek
en subtiel cabaret een kijkje in zijn hoofd en leven.’
– Theaterparadijs ★★★★

STADSSCHOUWBURG NIJMEGEN

€ 45,– | € 40,– | € 35,–

STADSTHEATER

€ 28,50 | € 23,50

GROTE ZAAL

65

november

22/23/24 november

november

66

22 november

23 november

vrijdag 20:30 uur

zaterdag 20:15 uur

POPMUZIEK

DANS

ILSE DELANGE

NDT 2

New Amsterdam

Sierra Oscar Foxtrot Tango

Sinds haar debuutalbum World Of Hurt behoort
Ilse DeLange tot een van de grootste en meest
gerespecteerde artiesten van ons land. Hitsingles,
topnoteringen en prestigieuze prijzen volgden
elkaar in rap tempo op. Met The Common Linnets
behaalde de zangeres de tweede plaats op
het Eurovisie Songfestival. Ilse is een populaire
coach in het tv-programma The Voice, heeft haar
eigen programma Ilse’s Veranda opgenomen
in Nashville, brengt met haar festival Tuckerville
meer country naar Nederland en had een rol in
de Amerikaanse tv-serie Nashville. Tijdens de tournee New Amsterdam presenteert DeLange haar
nieuwste album – dat ze met niemand minder dan
T-Bone Burnett opnam. Veel nieuwe muziek dus
vanavond, maar zeker ook bekende hits.

Medhi Walerski – nieuw werk
Marco Goecke – Wir sagen uns Dunkles
Sharon Eyal & Gai Behar – Sara
Yoann Bourgeois – Fugue / Table
In seizoen 2019/2020 viert Nederlands Dans
Theater (NDT) zijn zestigste verjaardag. Met Sierra
Oscar Foxtrot Tango, een verrassende mix van
vier contrasterende stukken, daagt NDT de jonge
dansers van NDT 2 uit. Medhi Walerski danste zelf
meer dan tien jaar bij zowel NDT 2 als NDT 1, voordat hij zich volledig toelegde op choreograferen.
Het programma omvat een nieuwe creatie van
Medhi Walerksi, het gevierde Wir Sagen uns
Dunkles van Marco Goecke, Sara van Sharon
Eyal & Gai Behar en Fugue / Table van de Franse
choreograaf Yoann Bourgeois, die voor het eerst
werk presenteert bij het topgezelschap NDT. In dit
stuk wordt onmerkbaar genavigeerd tussen natuurkunde en poëzie, dans en acrobatiek.
® Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

€ 46,–

PARKZAAL

STADSTHEATER

€ 32,50 | € 27,50

GROTE ZAAL

24 november

zondag 15:00 uur

zondag 15:00 uur

KLASSIEK

FAMILIE

PHILHARMONIE GELRE

HET FILIAAL
THEATERMAKERS

De Notenkraker en andere helden

De Nachtwaker (6+)
Een heldhaftige houten notenkraker, het meisje
Clara en een boosaardige muizenkoning vormen
de ingrediënten voor de bekende vertelling van
E.T. Hoffman. Maar De Notenkraker is pas écht
wereldberoemd geworden als ballet. Tsjaikovski
bewerkte het ballet tot een geliefde suite voor
orkest.
In veel vertellingen spelen volkshelden de hoofdrol. Helden van gewone komaf, waar iedereen
zich mee kan identificeren. Deze vertellingen zijn
dé manier om te ontsnappen aan de dagelijkse
beslommeringen en vinden al snel hun muzikale
vertaling. Peer Gynt van Edvard Grieg is hier een
mooi voorbeeld van. Dat volkshelden ook nu nog
tot de verbeelding spreken, blijkt uit het indrukwekkende Jeanne d’Arc van de Gelderse componist
Alex Poelman en het succes van films als Robin
Hood met muziek van Michael Kamen.
Philharmonie Gelre neemt u mee in deze muzikale
wereld van volkshelden en vertellingen. Sluit uw
ogen en laat u door romantische en heroïsche
melodieën meevoeren naar lang vervlogen tijden!

Elke dag fietst hij stipt om 17.00 uur met een volle
thermosfles, gesmeerde boterhammen en de
krant naar zijn werk. Hij installeert zich achter zijn
bureau vol bewakingsmonitoren en gaat aan de
slag. Checken of alles netjes onder controle is,
niemand ongeoorloofd door de gangen loopt en
het allerbelangrijkste: of de deuren wel dicht zijn.
Als hij een onwillige deur ontdekt die zich keer op
keer niet laat sluiten, kan hij zijn nieuwsgierigheid
niet bedwingen. Hij gaat naar binnen.
De Nachtwaker is een heel beeldende, fysieke
familievoorstelling vol absurde wendingen. Zonder
tekst, maar mét een suggestieve soundtrack.
Acteur Noël van Santen worstelt zowel live als via
beeldschermen met de wereld om zich heen.
‘De Nachtwaker toont de dagelijkse sleur van
volwassenen, mengt die met hun dagdromen én
appelleert aan de kinderfantasie. Dat allemaal
zonder woorden.
Het is om stil van te worden.’ – Theaterkrant

★★★★
® Spelworkshop voorafgaand aan
middagvoorstelling, om 13:45 uur

MUSIS

MUZENZAAL

Voorverkoop: € 17,50 (t/m 13 jaar € 5,–) |
Deurverkoop: € 20,–

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 12,50 | € 10,– (tot 16 jaar)

67

november

24 november

november

68

27 november

27 november

woensdag 20:15 uur

woensdag 20:30 uur

DANS

TONEEL

PANAMA PICTURES

BERLIN &
HET ZUIDELIJK TONEEL

Each time we fall, a city rises

True Copy
Acrobatiek en live muziek maken de dansvoorstellingen van Panama Pictures stoer en toegankelijk.
Each time we fall, a city rises gaat over de feilbaarheid van de mens. Het laat zien dat wanneer
niets zeker is, alles mogelijk wordt. Struikelend,
vallend en vliegend zoeken de performers naar
houvast. In een imposant decor – dat schuine
vlaktes combineert met schuilplekken hoog in de
lucht – geven de performers zich over aan een
wereld die op losse schroeven lijkt te staan. Terwijl
alles uit evenwicht dreigt te raken, openbaren
zich nieuwe, positieve perspectieven. De live zang
ondersteunt, ontregelt en troost.
Choreograaf Pia Meuthen werd in 2018 geëerd
met de cultuurprijs van het Prins Bernhard
Cultuurfonds NoordBrabant voor haar ‘unieke en
indrukwekkende oeuvre en zinnenprikkelende voorstellingen van ongekende zeggingskracht’. Haar
laatste productie Requiem for Lost Things kwam in
de top 10 van culturele hoogtepunten van Brabant
en werd omschreven als ‘oogstrelend, vol passie
en mededogen’.

STADSTHEATER

€ 21,– | € 16,–

GROTE ZAAL

Op 6 mei 1994 vallen de gendarmes binnen op
het Franse landgoed van meestervervalser Geert
Jan Jansen. Ze stoten er op meer dan 1600 werken van grootmeesters als Picasso, Dalí, Appel,
Matisse en Hockney. Opmerkelijk detail: het gros
ervan blijkt uit het penseel van deze Arnhemmer
te komen. Hij doet dit zo overtuigend dat Picasso
en Appel nietsvermoedend echtheidscertificaten
uitschrijven bij werk dat hij fabriceert.
Meer dan twintig jaar neemt meestervervalser
Geert Jan Jansen de kunstwereld in het ootje.
“Ik ben geen oplichter, ik ben een verlichter,” zegt
hij er zelf over. “Ik denk dat ik hen best wat werk
uit handen heb genomen.”
True Copy legt – onder andere – de hypocrisie
binnen de kunstwereld bloot. Welke waarde heeft
de waarheid nog? En is het soms niet verfrissender
om mee te kunnen gaan in een briljant vormgegeven leugen?
‘Vals en authentiek lopen compleet in elkaar over.’
– NRC Handelsblad ★★★★★

STADSTHEATER

€ 21,–

KLEINE ZAAL

november

70

29 november

29 november

vrijdag 20:15 uur

vrijdag 20:30 uur

CABARET

JAZZ

PETER PANNEKOEK

EEF VAN BREEN GROUP

Later was alles beter

Walk of Doubts

UIT VERKOCHT

Supertalent. Je kent hem van The Roast, Dit Was
Het Nieuws en De Wereld Draait Door. Slim.
Gevaarlijk. Ontwapenend. Grijp die kans.
‘Het oude is aan het sterven en het nieuwe is
nog niet geboren. Nu is het de tijd van monsters.’
Mijn tijd.
‘Een authentiek talent met een neus voor soms
granieten grappen en een puik gevoel voor timing.
En met de gave de zaal afwisselend te laten
brullen als een leeuw en muisstil te krijgen.’
– Algemeen Dagblad

Een paar jaar geleden oogstte de Eef van Breen
Group veel lof met de muzikale omlijsting van de
theatermarathon Borgen, naar de gelijknamige
Deense tv-serie. Walk of Doubts is de nieuwste
muzikale creatie van de groep. In dit programma
weten de vijf musici de meest heftige menselijke
gevoelens in muziek om te zetten: intense liefde,
een paniekaanval, een totale break down, euforie
en berusting. Van een troostend liedje voor ukelele
tot een extreem virtuoze paniekaanval voor cello
solo en grillige jazz. Ga mee met deze muzikale
rollercoaster van emoties!
compositie, trompet, flugelhorn en zang: Eef van
Breen
harp en zang: Eva Tebbe
bas en effecten: Stathis Elio
cello en effecten: Amber Docters van Leeuwen
piano, harmonium, toetsen, glockenspiel en effecten: Christos Yerolatsitis

STADSTHEATER

€ 23,– | € 18,–

GROTE ZAAL

MUSIS

€ 21,50

PARKZAAL

30 november

zaterdag 12:30 uur

zaterdag 20:00 uur

FAMILIE

KLASSIEK

SINTERKLAASFEEST

HET GELDERS ORKEST

Jelle Amersfoort & Band

Boris Giltburg overtuigt met
Rachmaninovs Derde

PEPERNOTENPOPCONCERT (2+)

Wel eens een peuter wild zwaaiend met zijn
fopspeen zien headbangen? Of zesjarigen onbevreesd in gestrekte draf zien stagediven? Het zou
zo maar kunnen bij het Pepernotenpopconcert.
Alles mag: dansen, zingen, springen of zwaaien.
Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd zorgt Jelle Amersfoort samen met zijn band
voor een energiek, aanstekelijk muziekfeest met
massa’s kleine én grote meezingers, -dansers en
-springers. Wat dacht je van swingen op Zie ginds
komt de stoomboot of keihard meezingen met
Oh kom er eens kijken. Misschien wil je wel twisten
op Sinterklaas Kapoentje of juist lekker zwijmelen
op Daar wordt aan de deur geklopt. Het mag allemaal. Tussendoor nog even lekker uit je plaat op
de Hokie-Pokie? Geen probleem. O ja: ook ontzettend leuk voor ouders en opa’s en oma’s!
® Vier Sinterklaas in Musis, mét Sint en Piet!

Rachmaninov – Pianoconcert nr. 3
Strauss – Ein Heldenleben
De Britse dirigent Alpesh Chauhan heeft al eerder
succesvol voor het orkest gestaan. De pers sprak
over een ‘gouden combinatie’.
Een uiterst virtuoos orkestwerk staat op het
programma. In zijn weelderig georkestreerde
Ein Heldenleben zet Strauss zich vol humor en
zelfspot neer als een echte held op sokken.
Naast Chauhan een solist van formaat.
De Russische pianist Boris Giltburg was in 2013
winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd.
Dat deed hij in volle overtuiging met het Pianoconcert nr. 3 van Rachmaninov, een prestatie
die hij herhaalde in een wel zeer gloedvolle en
enthousiast onthaalde cd-opname van dit werk.
Een uitstekende gelegenheid om die prestatie
opnieuw luister bij te zetten.
dirigent: Alpesh Chauhan
piano: Boris Giltburg

MUSIS

€ 10,–

MUZENZAAL

MUSIS

PARKZAAL

€ 57,– | € 46,– | € 36,– | € 20,–
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Is dit nou een theatervoorstelling, een dansshow of
iets met motoren op het podium? Of gaat het om
een groep vrienden die alles altijd samendoen,
en stiekem ook nog een eigen identiteit hebben?
Dikke boeie eigenlijk, want als je maar hard
genoeg gas geeft, hoort niemand je huilen in je
helm.
Nadat 155 (eenvijfvijf) met breakdance-concert
LIJF de festivals, poppodia en de Parade overrompelden met een show die het midden hield tussen
een theatervoorstelling, clubavond en concert,
zijn de mannen met Motors terug op het theaterpodium. Ze combineren hun twee grote liefdes:
motoren en dans.

r
em b e

Vervlochten samenspel en samenzang zoals alleen
verweven genen die kunnen brengen: u bent wellicht bekend met de opzienbarende verschijning
Clean Pete. Tweelingzussen die net zo on-inwisselbaar als verwisselbaar zijn – en ergens daar
tussenin liedjes die zonder blikken en blozen je
hart ondersteboven hangen.
Zoals alle fundamentele dingen in het leven
komen hun liedjes in prachtige dualiteit: koesteren
en van je afbijten, afblijven en hier komen, ijdelheid en jongens-nijd, naar buiten kijken en lekker
binnen blijven. Levendige strookjes van alledag
die uiterst precies en pijnlijk in liedjes zijn gegoten.
Een cello sluimert onverbiddelijk een liedje in en
Loes sabelt met lichte, bijna verontschuldigende
sneer in haar stem een minnaar neer.
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‘... de Jiskefet onder de urbandansgezelschappen’,
schreef de Volkskrant. En de Theaterkrant: ‘De knipoog naar zowel urban dance als de motorscene is
moddervet, met daaronder thema’s als individuele
en groepsidentiteit, seksualiteit en machogedrag.
De beheersing van de motoren, hoe klein die ook
zijn, is daarbij indrukwekkend.’
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opgewekte popsongs, die probleemloos passen
tussen de wat meer ingehouden liedjes van weleer.’
– Volkskrant ★★★★
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155 ontving de Prijs van de Nederlandse
Dansdagen Jong Publiek 2018.
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gitaar en basgitaar: Sam van Hoogstraten

® Deze voorstelling bevat stroboscopische
effecten
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STADSTHEATER

€ 19,50 | € 14,50

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL
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01 december

02 december

zondag 15:00 uur

maandag 20:00 uur

KLASSIEK

KLASSIEK

ARNHEM SINFONIËTTA

HOLLAND BAROQUE
& LONDON COMMUNITY
GOSPEL CHOIR

december

74

Beethovens natuurschildering

Beethoven – Symfonie nr. 6 in F, op. 68 ‘Pastorale’
De een schildert met een kwast, de ander met
klanken. Veel componisten vonden inspiratie bij
Moeder Natuur. Beethoven hield zo van wandelen,
dat hij er een symfonie aan wijdde. “Niemand
heeft het buitenleven zo zeer lief als ik. Dat staat
vast; bossen, bomen en rotsen brengen immers de
echo voort die de mens verlangt te horen”, aldus
de componist. Samen met Beethoven arriveren
we op het platteland, horen we bij het beekje
de vogels fluiten, vieren we feest met de boeren,
maken we een onweersbui mee en zijn we dankbaar als de storm weer is gaan liggen. Geniet van
Beethovens prachtige weergave van de natuur
gevat in de klanken van een symfonieorkest.
dirigent: Alexej Pevzner

Gospel Baroque
o.a.
Händel – Hallelujah uit Messiah
Händel – Zadok the Priest
Tallis – If ye love me
Gospel traditionals
London Community Gospel Choir en Holland
Baroque treffen elkaar in een aanstekelijk programma van gospel en barok. Swing, harmony
en barok ontmoeten elkaar. LCGC en Holland
Baroque nemen allebei eigen hoogtepunten
mee en laven zich aan elkaars muzikale rijkdom.
Aan de basis van dit programma ligt direct
voelbare verwantschap tussen enerzijds de energieke koren uit Händels oratoria en anderzijds
de uitbundige samenzang die gospel is. ‘LCGC
is the flagship for Gospel in Europe. Go hard or
go home. We will make you swing!’ aldus Bazil
Meade en zijn zangers. Het LCGC trad eerder op
met artiesten als George Michael, Madonna en
Eric Clapton.
countertenor: Alex Potter
koorleiding: Bazil Meade
® Holland Baroque is dit seizoen ons
Ensemble in Residence
® Met gratis inleiding om 19:00 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

MUZENZAAL

€ 20,– | € 10,–

MUSIS

€ 34,50

PARKZAAL

04 december

woensdag 20:00 uur

woensdag 20:15 uur

KLASSIEK

DANS

QUATUOR DANEL

SCAPINO BALLET
ROTTERDAM

Weinberg 100

Cathedral
Weinberg – Strijkkwartet nr. 8 in c, op. 66
Sjostakovitsj – Strijkkwartet nr. 10 in A, op. 118
Weinberg – Strijkkwartet nr. 6 in e, op. 35
De naam van de Poolse componist Mieczyslaw
Weinberg doet niet bij veel mensen een belletje
rinkelen. Hij valt nog een beetje in de categorie
‘vergeten componisten’, maar is de laatste jaren
aan een opmars bezig. Het Franse Quator Danel
is daar in grote mate voor verantwoordelijk.
Zo tekende het kwartet als eerste – en tot nu
toe enige – voor een veelgeprezen opname van
de complete strijkkwartetten; zeventien in getal.
Het werk van Weinberg vertoont verwantschap
met dat van zijn vriend Sjostakovitsj, maar is
ook grilliger en onvoorspelbaarder. Berusting
en ontreddering wisselen elkaar af. Naast twee
kwartetten van Weinberg klinkt vanavond een
aan hem opgedragen strijkkwartet: het tiende van
Sjostakovitsj. Een waardig programma in het kader
van Weinbergs honderdste geboortedag.
viool: Marc Danel, Gilles Millet
altviool: Vlad Bogdanas
cello: Yovan Markovitch

Choreograaf Marcus Morau, een rijzende ster in
de Europese danswereld, maakt met Cathedral
een nieuwe grote productie voor Scapino Ballet
Rotterdam, geïnspireerd op de muziek van de
wereldberoemde componist Arvo Pärt. De muziek
wordt live uitgevoerd door Sinfonia Rotterdam, wat
bijdraagt aan het theatrale en intense karakter
van deze voorstelling.
Morau maakt internationaal furore met zijn
prachtig vormgegeven stukken en inventieve
bewegingstaal. De tournee van zijn eerste voorstelling in Nederland, Pablo, trok volle zalen.
Met de spirituele muziek van Arvo Pärt als hartslag
roept Cathedral gevoelens op over de essentie
van het bestaan. Over het mysterie van de mens
in de grootsheid van de natuur en het oneindige
heelal. Morau plaatst de dansers in een al net
zo imponerend toneelbeeld met levensgrote
videoprojecties en een spectaculair lichtontwerp.
De ontmoeting met een metershoge meteoor op
het toneel vormt het raadselachtige begin van een
bijzondere dansvoorstelling.
choreografie: Marcos Morau
muziek: Arvo Pärt, live uitgevoerd door Sinfonia
Rotterdam
® Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 35,– | € 30,–

GROTE ZAAL
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december

04 december

december
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06 december

07 december

vrijdag 20:15 uur

zaterdag 20:15 uur

TONEEL

KLASSIEK

ANDRÉ DONGELMANS
& LAUS STEENBEEKE

NACHTSCHADE:
AUBERGINE

Ghost Stories

Claron McFadden & Transparant

Durft u het aan: horror op het toneel? Blijf tegen
jezelf zeggen: het is maar theater... Misschien
maar beter met het licht aan slapen vannacht.
De West End-hit Ghost Stories is een 80 minuten
durende achtbaan van spanning en huiveringwekkende momenten die wereldwijd al door ruim een
half miljoen bezoekers werd gezien.
Dr. Kuiper (André Dongelmans, De Luizenmoeder),
een professor in parapsychologie, geeft een lezing
over spookverhalen. Van alle spookverhalen die
Kuiper heeft onderzocht, kon hij er slechts drie
niet verklaren. Die drie verhalen vertelt hij aan het
publiek in de zaal. Hebben die drie onverklaarbare ervaringen iets met elkaar te maken?
Waarschuwing: Ghost Stories bevat momenten van
extreme spanning. De voorstelling is niet geschikt
voor personen onder de 16 jaar. Wij raden iedereen met een nerveuze instelling aan om serieus te
overdenken deze voorstelling te bezoeken.

Arnhem en Nijmegen slaan een brug tussen het
culturele aanbod en presenteren samen:
Nachtschade: Aubergine.
Sopraan Claron McFadden zocht samen met
documentairemaker Lisa Tahon naar de gemeenschappelijke wortels van onze diverse culturen,
aan de hand de aubergine. Samen reisden
ze naar landen rond de Middellandse zee.
Ze bezochten gastgezinnen, kookten lokale aubergineschotels en zongen traditionele liederen.
Nachtschade: Aubergine laat het publiek de rijke
auberginekeuken ervaren in combinatie met reisverhalen en live muziek met invloeden uit tal van
culturen.
sopraan: Claron McFadden
® Locatie: Concertgebouw De Vereeniging

‘Brilliant and deeply unsettling.’ – The Daily
Telegraph

STADSTHEATER

€ 32,50 | € 27,50

GROTE ZAAL

DE VEREENIGING NIJMEGEN, KLEINE ZAAL

€ 25,–

07 december

zaterdag 16:00 uur

zaterdag 20:15 uur

FAMILIE

CABARET

NHTJONG

THEO MAASSEN

De Gebroeders Leeuwenhart (8+)

SITUATIE GEWIJZIGD

NHTjong presenteert een nieuwe theaterversie
van de indrukwekkende jeugdroman van Astrid
Lindgren. Een avontuurlijk en ontroerend verhaal
over verlies, dood, liefde en troost. Deze roman
uit 1973 is uitgegroeid tot een wereldklassieker
die steeds opnieuw het publiek weet te raken
en te ontroeren. Voor veel kinderen het mooiste
boek dat ze ooit lazen: droevig, fantasierijk en
meeslepend.
De Gebroeders Leeuwenhart vertelt over de
onbreekbare band tussen twee broers. Jonathan
en zijn jongere broer Kruimel zijn onafscheidelijk.
Dat Kruimel ziek is en niet lang meer leven zal
maakt hun onderlinge liefde nog sterker. Samen
bedenken ze een fantasiewereld vol kampvuren,
ridders en heldendaden waar ze samen, als de
gebroeders Leeuwenhart, de taak hebben de
mensen te redden van terreur en onderdrukking.
In hun gevecht tegen de dictator Tengil en zijn
bloeddorstige draak krijgen de broers te maken
met verraad, opoffering en verlies. Maar de broers
blijven altijd bij elkaar.

Theo Maassen is een witte, heteroseksuele man
van middelbare leeftijd. Dus moet hij sowieso zijn
bek houden. Nu zijn andere mensen aan de beurt.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Theo vindt er nou eenmaal het zijne van. Dus doet
hij wat hij niet laten kan: hij beklimt het podium en
laat zijn gedachten de vrije loop. Maar is dat wel
zo’n goed idee in deze tijd? Is dat niet vragen om
moeilijkheden?
In zijn tiende solovoorstelling doet Maassen nog
eenmaal zijn kant van het verhaal uit de doeken.
Een ongemakkelijke maar hilarische monoloog
over de opkomst en ondergang van de witte man.
SITUATIE GEWIJZIGD is een spijtbetuiging, een pleidooi, een ode, een donderspeech, een klaagzang,
een smeekbede, een schreeuw om aandacht,
maar op de keper beschouwd toch vooral een
laatste stuiptrekking. Na deze tournee gaat
Maassen als regisseur aan de slag met de verfilming van de roman Spoetnik van Martijn Neggers.

De vorige jeugdvoorstelling van NHTjong & DOX
en regisseur Casper Vandeputte Bloedlink werd in
2018 genomineerd voor de Gouden Krekel.
® Spelworkshop voorafgaand aan
middagvoorstelling, om 14:15 uur
STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 15,– | € 12,50 (tot 16 jaar)

STADSTHEATER

€ 29,50 | € 24,50

GROTE ZAAL
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december

07 december
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07 december

08 december

zaterdag 20:30 uur

zondag 11:00 uur

POPMUZIEK

KLASSIEK

DE DIJK

LAVINIA MEIJER
& COMBATTIMENTO

I.S.M. LUXOR LIVE

Harpmuziek door de eeuwen heen
Een bijzondere band, dat is De Dijk. In de eerste plaats dankzij de unieke combinatie van
Nederlandstalige teksten en muzikale invloeden uit
vele windstreken. Van Amerikaanse rock, rhythm‘nblues en soul – vooral veel soul! – en Franse
chansons. Al decennia lang houdt de band stand
als een hechte vriendenclub met zanger Huub
van der Lubbe, zijn broer en bassist Hans van der
Lubbe, toetsenist en gitarist Pim Kops, gitarist Nico
Arzbach en drummer Antonie Broek.
® Staconcert
® Consumptie niet inbegrepen

Handel – Ouverture Il Pastor Fido, HWV 8
Tye – In Nomine (drie versies)
Anoniem (14e eeuw) – Estampie & Ballata
Handel – Concert voor harp en orkest in Bes, HWV
294
W.F. Bach – Sinfonia in F, Fk 67 ’Dissonant’
Croft – Ground in c (voorheen toegeschreven aan
Purcell)
Wagenseil – Concert voor harp en orkest in G
Lavinia Meijer, onze vorige Artist in Residence, is
terug in Musis. Waar ze ons afgelopen seizoen
voornamelijk op 20e- en 21e-eeuwse muziek trakteerde, brengt ze ons nu een programma dat loopt
van renaissance (Tye) tot classicisme (Wagenseil).
Ze wordt vergezeld door Combattimento, een
gezelschap dat graag met een moderne bril naar
oude muziek kijkt. En aangezien ook Lavinia Meijer
bekend staat om haar frisse – om niet te zeggen
eigenzinnige – blik op muziek uit lang vervlogen
tijden, kon dit wel eens een heel verrassende ochtend worden.
harp: Lavinia Meijer

MUSIS

€ 31,–

PARKZAAL

MUSIS

€ 21,50

MUZENZAAL

11 december

zondag 14:30 uur

woensdag 12:30 uur

FAMILIE

KLASSIEK

INTRODANS

HET GELDERS ORKEST

GRUPO SPORTIVO (6+)

Lunch Classic met Alexandre Bloch

Roberto Scafati – Freistoss
Fernando Melo – Dream Play
Conny Janssen – Moving Target
Daniel Ezralow – Eight Heads
Jorge Pérez Martínez – nieuw werk
De bewegingen van sporters, vooral die van
voetballers, hebben vaak veel weg van dans.
Andersom laten choreografen zich nogal eens
door sporters inspireren. In de nieuwe familievoorstelling GRUPO SPORTIVO laat ons huisgezelschap
Introdans zien waar dat toe kan leiden: mooie,
gekke, grappige, betoverende choreografieën,
pakkend en aanstekelijk voor alle leeftijden.
Voetbal, turnen, acrobatiek: ze komen allemaal
aan bod in deze veelzijdige productie, met bijdragen van choreografen Daniel Ezralow, Conny
Janssen, Fernando Melo, Jorge Pérez Martínez en
Roberto Scafati.
De programmatitel GRUPO SPORTIVO is een
knipoog naar de Nederlandse popgroep Gruppo
Sportivo, die eind jaren zeventig grote successen
vierde en momenteel een comeback beleeft.

Nog nooit een klassiek concert bijgewoond
maar wel nieuwsgierig? Kom dan eens naar een
lunchconcert van Het Gelders Orkest. Een leuke en
laagdrempelige manier om kennis te maken met
het orkest en met werken van grote componisten.
De gratis lunchconcerten vinden verschillende
keren per jaar plaats op woensdagmiddag van
12.30 – 13.00 uur en geven een voorproefje op
de concertreeks die volgt in die week. De dirigent
bepaalt tijdens het lunchconcert welke fragmenten
en welke werken er gespeeld worden.
Maak tijdens dit lunchconcert kennis met dirigent
Alexandre Bloch waarin hij stukken van Mozart en
Mahler dirigeert.

® Dansworkshop voorafgaand aan
middagvoorstelling, om 13:00 uur

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 18,– | € 13,– (tot 16 jaar)

MUSIS

PARKZAAL

Gratis toegang
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08 december

11 december

12 december

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:00 uur

DANS

KLASSIEK

SAMIR CALIXTO &
CELLO OCTET AMSTERDAM

FAZIL SAY

december

80

Mozart, Beethoven en Say

SUMMA
De iconische muziek van Arvo Pärt is voor talloze
mensen een inspiratie door zijn tijdloze en haast
etherische kwaliteit. De puurheid en vrijheid in
zijn muziek raakt aan het verlangen naar troost
en stilte in tijden van verwarring en onrust. Stilte
is in Pärts werk net zo belangrijk als de klinkende
noten. Het is deze ‘muziek van de stilte’ die choreograaf Samir Calixto en het Amsterdamse Cello
Octet samenbrengen om SUMMA te creëren.
Acht cellisten en twee dansers brengen in opperste concentratie een synthese tussen de muziek en
de kennis die in ons lichaam ligt opgeslagen: een
‘summa’ van onze menselijke complexiteit.
Cello Octet Amsterdam heeft een bijzondere band
met Arvo Pärt. Na hun eerste ontmoeting zei Pärt:
‘Ik heb dit ensemble tien jaar te laat ontdekt.
Het cello-octet is ein Goldstück’.
‘Met Samir Calixto’s secuur opgebouwde
dans mag je de muziek van Arvo Pärt gerust
een spiritueel infuus noemen. Het Cello Octet
Amsterdam speelt in de dansvoorstelling met
gevoel voor verfijning.’ – Volkskrant ★★★★

Mozart – Pianosonate nr. 12 in F, KV 332
Beethoven – Pianosonate nr. 23 in f, op. 57
‘Appassionata’
Say – Troy, op. 78
De Turkse pianist Fazil Say heeft in veel opzichten de naam een provocateur te zijn. Hij houdt
er zogezegd wel van om de boel een beetje op
te schudden. Als musicus verrast hij zijn publiek
vaak met bijvoorbeeld onverwachte accenten of
eigenzinnige harmonieën. Dat doet hij zowel in zijn
uitvoeringen van het ijzeren repertoire als in zijn
eigen composities. Vanavond kunt u Say in beide
categorieën aan het werk horen. Voor de pauze
klinken klassiekers van Mozart en Beethoven, na
de pauze geeft Say zijn eigen muzikale visie op
de geschiedenis van Troje, een van de bekendste
verhalen uit de Griekse mythologie. Het wordt hoe
dan ook een avond vol verrassingen.
piano: Fazil Say

choreografie: Samir Calixto
dans: Quentin Roger en Chiara Mezzadri
muziek: Arvo Pärt

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

13 december

donderdag 20:15 uur

vrijdag 20:00 uur

TONEEL

KLASSIEK

HET NATIONALE THEATER

HET GELDERS ORKEST

The Children

Kerst met Karin Strobos & Mahler 4

Een tsunami heeft een nucleaire centrale geraakt
en er lekt radioactief materiaal naar buiten. Hazel
en Robin werkten tot hun pensioen als kernfysici
in de centrale aan de Noordzeekust. Op een dag
staat hun oud-collega Rose voor de deur. Ze doet
een verpletterd voorstel.
Regisseur Eric de Vroedt brengt het prijswinnende
stuk van de Engelse schrijfster Lucy Kirkwood nu
naar het Nederlandse theater. Hij was meteen
gegrepen door het stuk: ‘The Children belicht het
klimaatprobleem op een fantastische manier.
Het is ook een vraag die ik me stel: welke wereld
laten we na voor onze kinderen?’
Lucy Kirkwood werd genomineerd voor een Tonyaward voor The Children. De voorstelling trok volle
zalen op West End en Broadway.
Acteurs Sylvia Poorta, Stefan de Walle en
Antoinette Jelgersma nemen ons mee in een
driehoeksverhouding, tegen de achtergrond van
een akelig realistisch verhaal. The Children is
een grimmig en grappig conversatiestuk met
vlijmscherpe dialogen.

Mozart – Ouverture ‘Die Zauberflöte’
Mozart – Aria’s uit diverse opera’s
Mahler – Symfonie nr. 4
Wat is er mooier in de donkere decemberdagen
dan een feeëriek concert rond Mozart en Mahler?
Laat dat maar over aan de muzikale gedrevenheid
van dirigent Alexandre Bloch en het heldere stemgeluid van mezzosopraan Karin Strobos. Die kan zij
laten schitteren in uiteenlopende opera-aria’s van
Mozart, of het nu gaat om de verlegen Cherubino
uit Le nozze di Figaro, de wanhopige Elvira uit Don
Giovanni of de berouwvolle Sesto uit La clemenza
di Tito. Prachtig daarbij past de Symfonie nr. 4 van
Mahler, een subtiel geschilderd symfonisch aquarel. Ontroerend is de sopraansolo in de finale,
waarin een kind ons met aandoenlijke speelsheid
een blik in het hemelse paradijs gunt. Met Mozarts
ouverture Die Zauberflöte als opening is dit hartverwarmende concert helemaal compleet.
dirigent: Alexandre Bloch
mezzosopraan: Karin Strobos

regie: Eric de Vroedt
tekst: Lucy Kirkwood
vertaling: Rik van den Bos
cast: Antoinette Jelgersma, Stefan de Walle, Sylvia
Poorta

STADSTHEATER

€ 29,50 | € 24,50

GROTE ZAAL

MUSIS

PARKZAAL

€ 57,– | € 46,– | € 36,– | € 20,–

81

december

12 december

december

82

13 december

14 december

vrijdag 20:15 uur

zaterdag 20:30 uur

DANS

TONEEL

ICK & TONEELGROEP
OOSTPOOL

LUCAS DE MAN
& WILLY THOMAS

All Over – Acts of Love

Een democratische avond voor bijna iedereen

Choreografen Emio Greco en Pieter C. Scholten en
regisseur Marcus Azzini bewonderen elkaars werk.
In All Over – Acts of Love komt die bewondering
samen in een flirt tussen twee theaterdisciplines:
dans en toneel. In All Over – Acts of Love geven
dansers en spelers zich over aan de liefde.
Hannah van Wieringen schreef vijf liefdesduetten
en Emio Greco en Pieter C. Scholten creëerden de
choreografie. Regisseur Marcus Azzini brengt alles
samen in een door Theun Mosk ontworpen ruimte,
waarin lichaam en taal elkaar vinden zonder voor
elkaar onder te doen. Beiden gaan ver in hun drift
tot totale overgave. Greco en Scholten zijn choreografen met een groot gevoel voor theatraliteit.
Azzini is een regisseur met een bijzondere interesse in de lichamelijkheid van spel. In hun werk
zoeken ze allen naar de betekenis van het lichaam
in deze tijd. ICK Amsterdam en ons huisgezelschap
Toneelgroep Oostpool vinden elkaar in deze bijzondere samenwerking.

Autoritaire leiders, algoritmes, loting, populisme en
globalisering. Democratieën staan van alle kanten onder druk. Als we de macht op een eerlijke
manier willen vormgeven, moet er iets veranderen.
Maar wat precies? Hoe zorgen we ervoor dat
er mensen zijn die luisteren naar de velen die
praten?
Stichting Nieuwe Helden, ARSENAAL/LAZARUS
en Het Zuidelijk Toneel nemen u mee in hun
onderzoek naar de geschiedenis, het nu en de
toekomst van de democratie. Ze geven niet alleen
een analyse, maar zoeken ook actief naar nieuwe
mogelijkheden en ideeën. Laat u inspireren!
concept en regie: Lucas De Man
tekst: Lucas De Man, Sarah Eisa, Willy Thomas,
Niels Kuiters en Jasper van den Berg
cast: Lucas De Man, Sarah Eisa, Niels Kuiters,
Willy Thomas en Eva Meijering (in wisselende
samenstelling)
muziek: Niels Kuiters en Eva Meijering

regie: Marcus Azzini
choreografie: Emio Greco en Pieter C. Scholten
tekst: Hannah van Wieringen
dans: o.a. Arad Inbar, Sophia Dinkel en Edward Lloyd
spel: Ludwig Bindervoet en Kendrick Etmon
® Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk
STADSTHEATER

€ 27,50 | € 22,50

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

18 december

dinsdag 20:15 uur

woensdag 20:30 uur

DANS

FYSIEK & BEELDEND

CHARKOV CITY OPERA
& BALLET (UA)

GOLDEN PALACE
De Oerclub

De Notenkraker

De Notenkraker is een prachtige klassieke uitvoering die de harten van jong en oud weet te
veroveren. De fabuleuze muziek van Tsjaikovski die
live wordt uitgevoerd door een groot orkest, de virtuoze danspartijen, het schitterende core de ballet
en het decor maken dit prachtige ballet tot een
magisch kerstfeest voor de hele familie.
De Notenkraker vertelt het verhaal van Clara en
haar betoverende notenkrakerpop. In haar droom
komt deze pop tot leven en verandert in een
prins. Clara en de prins worden al snel verliefd
op elkaar. Hun liefde komt in gevaar door de
gevreesde Muizenkoning.
Charkov City Opera & Ballet maakt nieuwe
producties van bekende grote opera’s en
balletten. Deels in de oude Oost-Europese traditie,
maar ook met de ambitie hier een hedendaagse
draai aan te geven.
oorspronkelijke choreografie: Marius Petipa en
Lev Ivanov
muziek: Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
libretto: Marius Petipa en Ivan Vsevolovsjki, naar
E.T.A. Hoffman

STADSTHEATER

€ 37,50 | € 32,50

GROTE ZAAL

Vrouwen doen het goed. Ze veroveren steeds meer
terrein op gebieden die van oudsher aan mannen
toebehoren: de wetenschap, de medische wereld,
het bankwezen. Keerzijde van de medaille is dat
mannen zich daardoor steeds onzekerder voelen.
Ze zijn hun identiteit een beetje kwijt.
In De Oerclub eisen vier mannen hun plek in de
wereld weer op, maar op onverwachte wijze: ze
claimen de zwangerschap. Het voortbrengen van
leven mag niet langer het alleenrecht van vrouwen
zijn! Onder het motto ‘dat kunnen wij ook, maar
dan beter’ beginnen ze aan een absurd experiment met een bloedstollende uitkomst.
‘Golden Palace fileert menselijk gedrag op vlijmscherpe wijze, zeer humoristisch en met het oog
van een uitstekend antropoloog.’ – Volkskrant
concept en regie: Ingrid Kuijpers
cast: David Eeles, Ayrton Fraenk, Hali Neto,
Sebastián Mrkvicka en Kajetan Uranitsch
® Deze voorstelling is onderdeel van de cursus
Toneelkijken. Zie pagina 195 voor meer
informatie

STADSTHEATER

€ 21,–

KLEINE ZAAL

83

december

17 december

december

84

20/21/22 december

20 december

vr 19:30 uur /za 15:00 uur en 19:30 uur /zo 15:00 uur

vrijdag 20:00 uur

MUSICAL & SHOW

KLASSIEK

ANNIE

NEDERLANDSE
BACHVERENIGING

Theateralliantie

Mariavespers
Arnhem en Nijmegen slaan een brug tussen het
culturele aanbod en presenteren samen: ANNIE
Beleef het inspirerende levensverhaal van deze
roodharige heldin als stoer meisje van nu. Deze
wereldberoemde musical met hits als Tomorrow
en It’s a hard knock life inspireerde al generaties
kinderen en volwassenen. Nu is Annie terug en ze
is sterker dan ooit.
Vastbesloten haar ouders terug te vinden, overwint
Annie alle tegenslagen en komt met de andere
weeskinderen in opstand tegen de gemene Miss
Hannigan. Wanneer miljardair Oliver Warbucks
Annie helpt in haar zoektocht, krijgt haar leven
plotseling een bijzondere wending.
Na ruim zeven jaar is deze musicalsensatie
opnieuw te zien in Nederland in een geheel vernieuwde, sprankelende regie van William Spaaij,
in samenwerking met het creatieve team van
Fiddler on the Roof. De rol van Miss Hannigan
wordt vertolkt door internationale musicalster
Willemijn Verkaik en de populaire musicalacteur
Edwin Jonker is te zien als Oliver Warbucks.
regie: William Spaaij
cast: Edwin Jonker, Willemijn Verkaik e.a.
muziek: Charles Strouse
choreografie: Pim Veulings

Monteverdi – Vespro della beata Vergine
Het kerstconcert van Musis is gewijd aan een
van de grootste werken uit de Renaissance: de
Mariavespers van Claudio Monteverdi. Een werk
met een bijzondere ontstaansgeschiedenis.
Monteverdi had het goed aan het sprankelende hof van Mantua. Hij speelde er gamba,
componeerde volop madrigalen, schreef operageschiedenis. Maar wat als hij de veeleisende
Gonzaga-hertogen nu eens kon inruilen voor een
paus? Als maestro di cappella in Rome zou hij pas
echt zijn stempel kunnen drukken. De Mariavespers
leverden Monteverdi uiteindelijk geen baan in
Rome op, maar werden wel zijn visitekaartje met
eeuwigheidswaarde. Andrew Parrott, de spraakmakende pionier van historisch geïnformeerde
uitvoeringen, laat zijn licht schijnen over deze kleurrijke mix van oude meerstemmige kerkmuziek en
ontluikende barok. Sleutelwoorden: transparantie,
de menselijke maat en het klinkend resultaat van
recent onderzoek. Precies waar de Bachvereniging
anno 2019 nog altijd voor staat.
dirigent: Andrew Parrott

® Locatie: Stadsschouwburg Nijmegen
STADSSCHOUWBURG NIJMEGEN

€ 48,50 | € 43,50 | € 38,50

MUSIS

€ 37,50

PARKZAAL

22 december

zaterdag 20:00 uur

zondag 15:00 uur

KLASSIEK

FAMILIE

SILBERSEE

DE TONEELMAKERIJ
& SILBERSEE

Stille Nacht met Glenn Helberg

De Toverfluit (7+)
Het einde van het jaar is een tijd van stilstand en
bezinning. Na eerdere edities met schrijvers Arthur
Japin en Anna Enquist nodigt het Nederlandse
ensemble Silbersee voor de derde keer een
‘wintergast’ uit voor een stemmig en meditatief
programma in de aanloop naar Kerstmis. Deze
keer is dat de Curaçaose psychiater en activist
Glenn Helberg. Helberg zet zich al jarenlang in
voor de positie van de Antillianen in Nederland.
In dit programma zal zijn visie op discriminatie en
ongelijkheid als een rode draad door zijn teksten
heen lopen.
Het muzikale fundament bestaat uit een reeks
Bach-koralen, juweeltjes van vierstemmige componeerkunst, waarbij Bach met minimale middelen
het grootste effect bereikt. De vier zangers van
Silbersee krijgen gezelschap van gitarist, componist en improvisator Raphael Vanoli. Hij bespeelt
zijn instrument op de meest diverse en onconventionele manieren en roept daarbij een volkomen
nieuw rijkdom aan klanken op. Klanken die zowel
versmelten als contrasteren met de wereld van
Bach.
muzikale leiding: Romain Bischoff
spreker: Glenn Helberg
elektrische gitaar: Raphael Vanoli

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

De Toverfluit is een spannende, sprookjesachtige
opera. De beroemde aria van de Koningin van
de Nacht kent iedereen, zelfs als je nog nooit
een opera hebt gezien. Of gehoord. In 1791
schreef Mozart de opera over de prins Tamino
die met behulp van een mysterieuze toverfluit de
prinses Pamina moet redden. Silbersee en De
Toneelmakerij maken nu samen, speciaal voor
iedereen vanaf 7 jaar, een nieuwe versie. In deze
versie vloeien klassieke muziek, rap, dans en theater samen tot een magische voorstelling. Kinderen
maken met hun (groot)ouders kennis met deze
avontuurlijke opera van Mozart in een eigentijds
jasje. Samen beleven ze de spannende avonturen van een echte ruimteprins en ruimteprinses.
Een geweldig uitje voor de hele familie.
regie: Paul Knieriem
compositie: Wolfgang Amadeus Mozart &
Genevieve Murphy
cast: Nadia Amin, Abdelhadi Baaddi, Viola
Cheung, Genevieve Murphy, Michaela Riener,
Meneka Senn, Guus van der Steen, Georgi
Sztojanov, Carlos de Vries
libretto: Daniël van Klaveren
muzikale leiding: Romain Bischoff

MUSIS

PARKZAAL

€ 17,50 | € 15,– (tot 16 jaar)

85

december

21 december

december

86

23 december

26/27/28 december

maandag 20:00 uur

donderdag – zaterdag 20:15 uur

KLASSIEK

DANS

MÚSICA TEMPRANA

INTRODANS

Misa Criolla

KERSTGALA

Ramírez – Navidad Nuestra
Ramírez – Misa Criolla
Werken uit Spanje en Latijns-Amerika
Het is een van de meest baanbrekende
religieuze werken ooit: de Misa Criolla van de
Argentijnse componist Ariel Ramírez. Ruim vijftig
jaar geleden verloor het Latijn zijn alleenrecht
in de kerk en Ramírez greep deze gelegenheid
aan om een mis te schrijven zowel volkstaal als
volksmuziek is verwerkt. Adrián Rodríguez Van
der Spoel en zijn ensemble Música Temprana
combineren dit geliefde werk met bijzondere en
nog nauwelijks gespeelde muziek uit Spanje en
Latijns-Amerika. Hun voortdurende zoektocht naar
de ontstaansgeschiedenis en bronnen van oude
Latijns-Amerikaanse muziek voerde hen onder
andere langs archieven van voormalige missieposten en langs oude indianengemeenschappen.
Het tekent de gretigheid en de hartstocht van deze
pleitbezorgers van Latijns-Amerikaanse muziek.
leiding: Adrián Rodríguez Van der Spoel

MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

Hans van Manen – (deel uit) Black Cake
Ján Ševčik – Adelaars
Cayetano Soto – Fugaz
Ben Van Cauwenbergh – Les Bourgeois
Sidi Larbi Cherkaoui – Pure
Fernando Melo – Dream Play
Jennifer Muller – Miserere Nobis
Robert Battle – The Hunt
Mauro Bigonzetti – (deel uit) Rossini Cards
Duizelingwekkende dans. Energiek ensemblewerk.
Glitter glamour. Sacrale sferen. Dat alles vormt
de rode draad van het KERSTGALA 2019. Deze
traditionele voorstelling van ons huisgezelschap
Introdans is al jaren een begrip. Het complete
Introdans-tableau danst op en rond de kerstdagen
exclusief in Arnhem en Apeldoorn een programma
dat speciaal voor deze gelegenheid wordt samengesteld door artistiek directeur Roel Voorintholt.
Negen balletten, variërend van een spetterende
solo tot grotesk groepswerk, vragen het uiterste
van de dansers. Nieuw op het repertoire van
Introdans is de Nederlandse première van
Miserere Nobis van de Amerikaanse choreografe
Jennifer Muller. Met als slotstuk de publieksfavoriet van vorig seizoen: Rossini Cards van Mauro
Bigonzetti. Met het KERSTGALA bent u zeker van
een memorabele voorstelling in deze feestmaand.
Wij nodigen u uit om deze voorstelling in uw glitterendste outfit te beleven.
STADSTHEATER

€ 36,– | € 31,–

GROTE ZAAL

27 december

03 januari

vrijdag 20:30 uur

vrijdag 20:00 uur

POPMUZIEK

KLASSIEK

LAVALU

HET GELDERS ORKEST

Midair

An American New Year’s Concert

Vastpakken. Doen. Niet meer dromen. Dit is mijn
leven. Ik doe wat ik ermee wil. Midair. Midden
in de lucht. Liefhebben. Ervoor gaan. Niet terughouden. Niet bang. Geen schaamte. Adem. Adem
diep. Ga.
De Arnhemse pianiste en zangeres LAVALU zet het
nachtelijke dromen van haar vorige programma
Solitary High nu om in léven. Satie maakt plaats
voor Bach. En Debussy voor Pärt. Als je de waterval eenmaal laat stromen gutst hij zó de snaren in.
Sommige songs kabbelen als een beekje. Andere
stormen de piano door om je op te laten springen
uit je stoel en te roepen: ‘Ik wil ook liefhebben,
nú!‘ LAVALU haalt de hekken voor je hart weg met
haar ‘kamermuziek voor nu’. Zit achterover. Ogen
dicht. Laat je meevoeren. Ziltig. Roerend. Zalig.
LAVALU kust je haar melodieën toe.

Het orkest gaat swingend het nieuwe jaar in. 2020
wordt ingeluid met een veelzijdig Amerikaans
programma gedirigeerd door Per-Otto Johansson.
Eén van de hoogtepunten is het optreden van
pianist Aidan Mikdad. Hij is een van Nederlands
jongste pianisten, en winnaar van de Royal
Concertgebouw Young Talent Award twee jaar
geleden. Ook bij ons orkest maakte hij al eerder
furore. Zijn enerverende speelstijl past perfect bij
Gershwins Rhapsody in Blue. En er is nog meer
Gershwin te horen met Girl Crazy en An American
in Paris. Bernstein komt voorbij met de dansen
uit On the Town, en natuurlijk is er muziek van
Korngold, één van de grootste Amerikaanse filmmuziekcomponisten ooit. Vrolijker kan het nieuwe
jaar bijna niet beginnen.

januari

88

dirigent: Per-Otto Johansson
piano: Aidan Mikdad

MUSIS

€ 20,–

MUZENZAAL

MUSIS

PARKZAAL

€ 57,– | € 46,– | € 36,– | € 20,–

05 januari

05 januari

zondag 12:00 uur

zondag 14:30 uur

KLASSIEK

FAMILIE

KLASSIEK OPEN PODIUM

THEATERGROEP KWATTA

89

De Familie van Nielie in alle staten (6+)
Kalkoenen, woestijnen, wolkenkrabbers filmsterren!
Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden. De familie van Nielie gaat naar Los
Angeles, waar vader Theo is uitgenodigd voor Het
Uitvinderscongres. Maar al op het vliegveld van
New York raakt het gezin elkaar kwijt en zetten ze
alles op alles om elkaar terug te vinden.
Wat volgt is een avontuur in het land van de
hiphop, een roadtrip vol vreemde ontmoetingen
met rare snuiters, en een race tegen de klok.
De Familie van Nielie is een vierluik over een
kersvers samengesteld gezin. Avontuurlijk muziektheater voor de hele familie (vanaf 6 jaar), bomvol
liedjes, live muziek en poppen.
‘Een bomvolle voorstelling die ook nog eens barst
van de muziek. Je komt soms echt ogen te kort.’
– Kidsweek ★★★★
regie: Josee Hussaarts
tekst: Jibbe Willems
cast: o.a. Gustav Borreman, Enzo Coenen, Joost
Dekker, Marieke van Leeuwen, Pleun de Roode,
Lieneke Le Roux

MUSIS

PARKFOYER

€ 7,50 | € 2,50 (tot 16 jaar)

STADSTHEATER

€ 19,50

GROTE ZAAL

januari

Musis, ArtEZ, Het Gelders Orkest en de Stichting
Vrienden van Kamermuziek Arnhem hebben de
handen ineengeslagen om het Klassiek Open
Podium een nieuwe boost te geven, voor een
breed publiek van jong tot oud. De concerten die
viermaal per jaar op zondagen in Musis worden
georganiseerd zijn gericht op talentontwikkeling.
U geniet dit seizoen weer van een diversiteit aan
musici, waaronder twee winnaars van het Prinses
Christina Concours Regio Oost. Talentvolle jonge
muzikanten treden op met leden van Het Gelders
Orkest. Zo kunnen zij belangrijke ervaring opdoen
in het samen musiceren met professionals. Vanuit
ArtEZ krijgen studenten de kans om zich te presenteren aan de stad. Geniet op speelse wijze van
deze laagdrempelige concerten!

08 januari

09 januari

woensdag 20:15 uur

donderdag 20:30 uur

TONEEL

KLASSIEK/POPMUZIEK

MARCEL VAN ROOSMALEN,
ROELOF DE VRIES &
JAN DIRK VAN DER BURG

AMSTERDAM
SINFONIETTA

90

Breder dan Klassiek met Jonathan Jeremiah

januari

Dit is Arnhem
Wie is de Nederlander? Bestaat er zoiets als dé
Nederlandse volksaard? En wat zijn onze volkomen-, maar vooral ónvolkomenheden? Marcel van
Roosmalen, Roelof de Vries en Jan Dirk van der Burg
doen in Dit is Arnhem een poging hier het antwoord
op te vinden.
Met frisse tegenzin gaan de mannen door heel het
land op onderzoek uit. Als Fotograaf des Vaderlands
zoekt Jan Dirk van der Burg naar wat er zo typisch
Arnhems is. NRC-columnist en oud-Velpenaar Marcel
van Roosmalen deelt op zijn geheel eigen wijze
zijn ervaringen met Arnhem en Radio 1 - presentator
en Slimste Mens Roelof de Vries staaft aan de
hand van harde feiten en triviale weetjes hoe hoog
Arnhem scoort op zijn ‘Nederlandmeter’.
Ook het optreden van een lokale artiest en interviews met plaatselijke bekendheden dragen bij aan
de uitslag, zodat aan het eind van de avond voor
iedereen duidelijk is hoe (on)Nederlands Arnhem
eigenlijk is.
Roelof de Vries won de zomereditie van De Slimste
Mens 2018 en presenteert meerdere programma’s
op Radio 1. Marcel van Roosmalen is columnist voor
NRC Handelsblad, schrijft boeken en is een graag
geziene gast op radio en tv. Jan Dirk van der Burg
maakte afgelopen zomer een succesvolle Paradevoorstelling en is sinds september 2018 Fotograaf
des Vaderlands.
STADSTHEATER

€ 22,50 | € 17,50

GROTE ZAAL

De nieuwjaarstournee ‘Breder dan Klassiek’ van
Amsterdam Sinfonietta is inmiddels een begrip
in de Nederlandse concertzalen. De unieke en
onvergetelijke optredens met artiesten uit de
wereldmuziek, pop of jazz zijn elk jaar weer een
groot succes. In voorgaande jaren deelden de strijkers het podium met onder meer Rufus Wainwright,
De Dijk, Typhoon en Blaudzun. Dit jaar maakt de
populaire Britse soul-folkzanger Jonathan Jeremiah
zijn opwachting bij het orkest. Dat wordt weer een
bijzonder begin van het nieuwe jaar!
leiding en viool: Candida Thompson
zang en gitaar: Jonathan Jeremiah

MUSIS

PARKZAAL

€ 42,50| € 37,50 | € 32,50

10 januari

11 januari

vrijdag 20:00 uur

zaterdag 20:15 uur

KLASSIEK

POPMUZIEK

PETER GIJSBERTSEN
& ROGER BRAUN

JOHN WILLIAMS
PRESENTEERT

Schwanengesang

R&B Oldskool hits 80/90

Zanger Peter Gijsbertsen kun je gerust een rijzende ster noemen. Hij trad op in grote zalen en
zijn cd’s ontvingen veel lof. In 2018 won hij – als
eerste tenor ooit – de Nederlandse Muziekprijs.
Niet zomaar een prijs: het is de hoogste onderscheiding die het Fonds Podiumkunsten, namens
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
aan jonge getalenteerde musici toekent. Samen
met de gelouterde pianist Roger Braun stort Peter
zich op Schuberts Schwanengesang, een verzameling van de laatste liederen die Schubert op
muziek zette. Veertien liederen over een groot
aantal verschillende onderwerpen. Die diversiteit
vraagt om veel inlevingsvermogen; dat kun je aan
Peter Gijsbertsen wel overlaten.
tenor: Peter Gijsbertsen
piano: Roger Braun

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

Na het grote succes van het eerste seizoen kon
een vervolg niet uitblijven. De populaire televisiepresentator John Williams neemt je opnieuw
mee op reis langs alle oldskool R&B-hits van toen.
Met een nieuw repertoire, nieuwe anekdotes,
nieuwe herinneringen, maar met dezelfde vertrouwde live band en vocalisten wordt het weer
een oldskool feestje.
Salt-n-Pepa, Jodeci, Boyz II Men, En Voque, SWV,
Blackstreet: ze komen allemaal aan bod. Voor
één avond waan je je weer in The Challenge,
Imperium, Locomotion, Bluetiek-In, Luxor of een
andere club waar je de mooiste herinneringen
aan hebt. De discotheken waar je in een lange rij
moest staan voor de beste swingbeats.
Onder begeleiding van een liveband zingen
Carolina Dijkhuizen, Laise Sanches, Omri Tindal,
Jared Grant, Rico Greene en Jared Hiwat de
mooiste nummers. Nineties outfit toegestaan.

STADSTHEATER

€ 29,– | € 24,–

GROTE ZAAL

januari

Schubert – Schwanengesang, D 957

91

12 januari

12 januari

zondag 11:00 uur

zondag 13:30 uur en 15:30 uur

KLASSIEK

FAMILIE

NIEK BAAR, ELLA VAN
POUCKE & BEN KIM

TG. WINTERBERG & STIP

92

Meneertje Meer (3+)

januari

Schubertiade

Schubert – Fantasie voor viool en piano in C, D 934
Schubert – Pianotrio nr. 2 in Es, D 929
Niek Baar en Ella van Poucke behoren tot
Nederlands grootste strijktalenten. Beide jonge
musici hebben al de nodige prijzen op zak.
Vanochtend spelen ze samen met een van hun
vaste kamermuziekpartners, de Amerikaanse
pianist Ben Kim. Het drietal speelt vanmorgen
twee late werken van Schubert. De Fantasie voor
viool en piano is voor zowel violist als pianist een
veeleisend stuk. Pianist Nikolai Luganski noemde
het zelfs de moeilijkste muziek die ooit voor piano
geschreven is. Het omvangrijke tweede pianotrio is
een van de laatste werken die Schubert zelf nog in
première heeft horen gaan. Als u dit werk nog niet
eerder hebt gehoord, kan het hoofdthema van het
tweede deel u toch bekend voorkomen: het komt
voor in diverse films en documentaires.
viool: Niek Baar
cello: Ella van Poucke
piano: Ben Kim

Meneertje wil ook. Meneertje wil meer. Meneertje
wil alles, elke keer weer.
Meneertje Meer gaat over een Meneertje dat
steeds meer wil en steeds meer neemt. Hij maakt
uiteindelijk zelfs meer Meneertjes van zichzelf.
Maar die Meneertjes willen ook meer en meer.
De wereld raakt overspoeld door Meneertjes.
Dan wil Meneertje Meer niets meer.
Een beeldende en vrolijke voorstelling voor
iedereen vanaf 3 jaar en ouder, over alles willen
hebben en meer dan dat. Totdat blijkt dat teveel
echt bestaat.
Meneertje Meer is winnaar van de Zilveren
Krekel 2018 voor meest indrukwekkende
jeugdtheaterproductie.
Uit het juryrapport: “Meneertje Meer is een verbluffend beeldende voorstelling. (...) Het poppenspel
is energiek, vol vaart, humor en knappe (komische)
timing. (…) Een razend knappe voorstelling voor
3+ waarin de allerkleinsten maar ook iets oudere
kinderen hun eigen gedrag subtiel gespiegeld
zien. Om over ons volwassenen maar helemaal
te zwijgen.”
regie: Job Raaijmakers
tekst: Mark Haayema
cast: Marlyn Coetsier en Mark Haayema

MUSIS

€ 21,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 12,50 | € 10,– (tot 16 jaar)

14/15/16 januari

16 januari

dinsdag – donderdag 20:00 uur

donderdag 20:00 uur

MUSICAL & SHOW

KLASSIEK

KINKY BOOTS

HET GELDERS ORKEST

Vajen van den Bosch, Jonathan Demoor,
Naidjim Severina

VERR ASSENDE STUKKEN EN MOOIE VERHALEN

93

Ouder worden met Eric Corton
OVER OUDER WORDEN

Ouder worden is voor acteur en presentator
Eric Corton net zo fascinerend als confronterend.
Een mens heeft een heel leven geleerd, beleefd,
ondervonden en onthouden. In een leven van
80 jaar zijn ongelooflijk veel dingen gebeurd,
uitgevonden en weer verdwenen. Maar hoe
klinkt ouder worden eigenlijk? Hoe verschillend is
bijvoorbeeld een vroeg stuk van Beethoven in vergelijking met zijn laatste werk, als hij haast doof en
ongelukkig zijn noten op papier ramt? Hoe klinkt
puberaal muzikaal gebral en welke componist
werd niet om aan te horen naarmate hij ouder
werd? Wat is het geluid van een langzame doodsstrijd? Eric Corton en het orkest onderzochten het
en presenteren een avond vol verrassende stukken
en mooie verhalen.

regie en choreografie: Martin Michel
cast: Naidjim Severina, Vajèn van den Bosch,
Jonathan Demoor, Dennis Willekens e.a.

dirigent: Jonathan Heyward
host: Eric Corton

® Locatie: Stadsschouwburg Nijmegen

STADSSCHOUWBURG NIJMEGEN

€ 52,50 | € 47,50 | € 42,50

MUSIS

€ 30,–

PARKZAAL

januari

Arnhem en Nijmegen slaan een brug tussen het
culturele aanbod en presenteren samen: Kinky
Boots.
In deze hilarische, brutale en ontroerende musical
erft Charlie de slechtlopende schoenenfabriek van
zijn vader. Dan komt Simon op zijn pad. De als
bokser opgevoede Simon gaat het liefst door het
leven als de flamboyante Lola. Om de fabriek te
redden storten Charlie en ‘Lola’ zich op de markt
van kinky laarzen voor dames die eigenlijk geen
dames zijn. Niet iedereen in de fabriek is even blij
met deze nieuwe richting.
Een met prijzen overladen feel-good Broadwayhit
over nieuwe kansen en jezelf kunnen zijn, met
swingende choreografieën en met muziek van
wereldster Cyndi Lauper.

16 januari

17 januari

donderdag 20:15 uur

vrijdag 20:00 uur

CABARET

KLASSIEK

KARIN BLOEMEN

AL AYRE ESPAÑOL

Souvenirs

Miserere

januari

94

In de loop van de tijd verzamel je van alles: foto’s
van bijzondere momenten, mooie en minder mooie
herinneringen, kampeerspullen die je allang niet
meer gebruikt, enzovoorts enzovoorts. Na verloop
van tijd zijn je huis en je hoofd zo vol, dat het hoog
tijd wordt eens goed op te ruimen.
In Souvenirs voegt La Bloemen de daad bij het
woord en gooit ze als een stier in een porseleinkast alle ballast de deur uit. Ook heel letterlijk,
want vanavond wordt onder het publiek een aantal persoonlijke items van Karin verloot (een jurk,
schoenen, een tent…).
Natuurlijk is Souvenirs weer een ouderwets rijke
Bloemen-show met dierbare oude en verrassende
nieuwe songs, onvoorspelbare conferences, hilarische types, prachtige jurken en dito decor. Kortom,
een avondje theater dat het publiek als dierbaar
souvenir mee naar huis kan nemen.
‘Souvenirs is een waar feest voor oog en oor.’
– Algemeen Dagblad ★★★★

STADSTHEATER

€ 34,50 | € 29,50

GROTE ZAAL

Händel – Sonate in G op. 5 nr. 4, HWV 399
Locatelli – Sinfonia funebre
De Nebra – Miserere
Al Ayre Español werd ruim dertig jaar geleden
opgericht met het doel af te rekenen met de
bestaande clichés rond de uitvoering van Spaanse
barokmuziek. Die missie heeft het gezelschap,
waarvan de naam zoiets betekent als ‘op z’n
Spaans’, tot nu toe geen windeieren gelegd.
Het programma van vanavond heeft als hoofdmoot Miserere van de Spaanse barokcomponist
José de Nebra. De cd waarop Al Ayre Español
deze toonzetting van de Bijbelse Psalm 51 vertolkt,
ontving veel lof. Het werk van De Nebra wordt
voorafgegaan door een Italiaanse begrafenismars
van Pietro Locatelli en een sonate vol contrasten
van Georg Friedrich Händel.
klavecimbel en leiding: Eduardo López Banzo
sopraan: Maria Espada
mezzosopraan: Marianne Beate Kielland

MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

17 januari

17 januari

vrijdag 20:15 uur

vrijdag 20:30 uur

TONEEL

POPMUZIEK

NOORD NEDERLANDS
TONEEL

WAYLON
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My Heroes Have Always Been Cowboys

Dear Winnie,

Hoe is het om vrouw, zwart en activist te zijn?
Wanneer kom je in opstand? Wanneer offer je
je persoonlijkheid op voor een groter verhaal?
KVS-gezichten Junior Mthombeni, Fikry El Azzouzi
en Cesar Janssens verbinden de verhalen van
negen actrices, zangeressen en performers uit de
Afrikaanse diaspora met dat van Winnie Mandela.
Zo worden kleine menselijke verhalen verweven
met een groot verhaal uit onze geschiedenis.
Een voorstelling met veel muziek vol kracht, hoop
en strijdlustigheid. Voor regisseur en zoon van
een ANC-strijder Junior Mthombeni staat Winnie
Mandela symbool voor een progressieve kracht
binnen het door apartheid verdeelde Zuid-Afrika
Na de gevierde voorstellingen Rumble in da jungle,
Reizen Jihad en Malcolm X is het verhaal van Winnie
Mandela een evidente volgende stap voor Junior
Mthombeni, Fikry El Azzouzi en Cesar Janssens. Laat
je onderdompelen in dit inspirerende verhaal tijdens
een wervelende voorstelling vol muziek.

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 26,– | € 21,– | € 10,– (studenten/jongeren)

Begeleid door een zevenkoppige band speelt
Waylon een twee uur durende voorstelling over
zijn jeugd, het jaar bij zijn inspiratiebron Waylon
Jennings en de rouw na diens dood. Na de
pauze blikt Waylon terug op zijn nieuwe start bij
Holland’s Got Talent, gaat hij terug naar zijn roots
met The Common Linnets en bezingt hij de rust van
het nieuwe vaderschap.
Waylon kijkt terug op zijn persoonlijke, muzikale
verhaal, dat voor hem op 8 - jarige leeftijd begon.
Toen mocht hij met zijn ouders mee naar een countryavond waar hij ook een klein stukje mee mocht
drummen. Dat was het begin van een lange muzikale reis, een reis die dwars door een bijzonder
persoonlijk verhaal liep. Een verhaal dat zijn oorsprong vindt in de liefde voor de countrymuziek en
het verlangen om te ervaren waarover gezongen
werd. Beleef samen met Waylon de liedjes die voor
hem therapeutisch bleken – en nog steeds zijn.

MUSIS

€ 42,–

PARKZAAL

januari

Over de aanstekelijke kracht van uitzonderlijke
vrouwen, in het spoor van Winnie Mandela.

januari
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19 januari

20 januari

zondag 15:00 uur

maandag 20:30 uur

KLASSIEK / POPMUZIEK

KLASSIEK

TANIA KROSS

PYNARELLO

Van Mozart tot Madonna

Uit de nieuwe wereld

In 2017 veroverde Tania onze harten, door als
eerste operazangeres ooit mee te doen aan het
televisieprogramma Beste Zangers. Nederlands
heeft sindsdien ontdekt wat Tania zelf al lang wist:
klassiek en pop kunnen prima op één podium.
Haar persoonlijke, diepe liefde voor muziek in
alle soorten en maten heeft haar nu op het spoor
gezet van een nieuwe concertvorm, Tania’s eigen
theatergenre. Voor Van Mozart tot Madonna kiest
ze haar lievelingsnummers uit 850 jaar muziekgeschiedenis. Het is meer dan een theaterconcert.
Het is een verrassende en revolutionaire kruisbestuiving dwars door de muziekgeschiedenis heen:
hokjes en vooroordelen verdwijnen als sneeuw
voor de zon. Alleen Tania Kross kan ons laten zien
hoe dicht een achttiendde-eeuws Weens wonderkind en een hedendaagse Italo-Amerikaanse
popdiva bij elkaar liggen. Dat hun kern dezelfde
is, namelijk deze: muziek is een manier om te zijn
wie je bent.

Dvořák – Symfonie nr. 9 in e, op. 95 ‘Uit de nieuwe
wereld’
Baas – Nieuw werk
Pynarello is een ‘next generation’ collectief met de
grootste talenten van dit moment. Een vernieuwend,
avontuurlijk en rebels collectief. Het gezelschap
wil publiek en musici verenigen in onvergetelijke
muzikale belevenissen en schuwt niet om te breken
met traditionele conventies. Pynarello creëert projecten door verbindingen aan te gaan met andere
kunstdisciplines, door te experimenteren met presentatievormen en bovenal door de muziek in haar
meest essentiële vorm te presenteren: recht uit het
hart, persoonlijk en op hoog niveau. Met die visie
wil Pynarello laten zien dat klassieke muziek juist
nu betekenis kan hebben in de levens van velen.
Klassieke muziek kan anders, avontuurlijker, spontaner, directer. Meest in het oog springend: Pynarello
speelt zonder dirigent en zonder bladmuziek.
Zo krijgt Dvořáks bekendste orkestwerk ineens een
heel ander gezicht. Om het geheel nog spannender
te maken, vroeg Pynarello jazzgitarist, componist en
Edison-winnaar Reinier Baas om een nieuw vijfde
deel aan de symfonie toe te voegen.
® Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

€ 35,–

PARKZAAL

MUSIS

€ 29,50

PARKZAAL

21 januari

22 januari

dinsdag 20:30 uur

woensdag 20:15 uur

JAZZ

CABARET

JOSHUA REDMAN &
JAZZ ORCHESTRA OF THE
CONCERTGEBOUW

PIETER DERKS
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Voor wat het waard is (reprise)

I.S.M. LUXOR LIVE

® Zitconcert
® Consumptie niet inbegrepen

MUSIS

€ 26,–

PARKZAAL

Komt dat zien! Pieter Derks gaat afrekenen op zijn
eigen, vrolijke, nuchtere manier. Met de waan van
de dag. Met de tijdgeest. Met zichzelf. Met de
concurrentie. En met alle onzin die ons dagelijks
verkocht wordt. Omdat hij dat nou eenmaal het
allerleukst vindt om te doen: peuteren aan wat
we vanzelfsprekend vinden. De zaken omdraaien,
uitwringen, van alle kanten bekijken, en dan op
hun plek zetten. Altijd klaar om een paar rake
grappen uit te delen. Zijn doel? Een vrolijke avond!
En dan de dag erna bemerken dat je toch met een
andere bril om je heen kijkt.
‘Pieter Derks houdt de zaal een onontkoombare
spiegel voor: de aanblik blijft nog lang op het
netvlies hangen. En dat nu is juist de taak van
cabaret.’ – Algemeen Dagblad
tekst, spel en muziek: Pieter Derks
regie: Jessica Borst

STADSTHEATER

€ 26,– | € 21,–

GROTE ZAAL

januari

Een van de meest legendarische jazzmuzikanten
van dit moment, saxofonist Joshua Redman, treedt
op met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw.
Beinvloed door enerzijds jazzgrootheden als
John Coltrane en zijn vader Dewey Redman, en
anderzijds pop- en soullegendes als The Beatles,
Prince en Led Zeppelin, zoekt Joshua voortdurend
nieuwe uitdagingen. Het Jazz Orchestra of the
Concertgebouw is een bigband van absolute
wereldklasse. Met een ijzersterke ritmesectie
en dito blazers toert het orkest wereldwijd met
uiteenlopende programma’s en vele grote
(inter)nationale solisten. Hun meest recente album
Crossroads is zowel nationaal als internationaal
lovend ontvangen. Deze avond staat het gezelschap onder leiding van de Amerikaanse dirigent
Jim McNeely, gepokt en gemazeld in de jazz.

22 januari

23 januari

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:15 uur

MUZIEK & THEATER

TONEEL

ORKATERCOLLECTIEF
SIR DUKE

HUUB STAPEL

98

Het Huwelijk

januari

Guilty until proven
Wie bepaalt wanneer iemand schuldig is?
De publieke opinie, de media, de rechter of laat je
je leiden door je eigen perspectief? En wat maakt
schuldig, de trekker overhalen of de kogels laten
slingeren?
In Guilty until proven confronteert Orkater/Sir Duke
met bewuste en onbewuste vooroordelen en verwachtingspatronen. Het muziektheatercollectief
maakt een eigentijdse whodunnit, geïnspireerd op
de klassieker Murder on the Oriënt Express van
Agatha Christie.
Sir Duke wil haar publiek verrassen met verfrissende
verhalen, klanken en perspectieven. De suspense
wordt opgevoerd door vervreemdende soundscapes, waarin Boom Bap en film noir elkaar
ontmoeten. De rijke sound van pop, soul, hip hop en
funk klinkt door in de nieuwe composities. Orkater/
Sir Duke pint u vast op uw stoel in een beeldende
voorstelling waarin rewind, fast forward en skip
intro het tempo bepalen.

Huub Stapel speelde eerder de zeer succesvolle
voorstelling Mannen komen van Mars, Vrouwen
van Venus en is dit seizoen weer solo te zien in
de theaters. Deze keer met de wervelende onemanshow Het Huwelijk, geschreven door Diederik
Ebbinge (o.a. De Luizenmoeder en De Vliegende
Panters).
Als ervaringsdeskundige filosofeert, confereert,
zingt, dicht en speelt Huub virtuoos rond dit
aloude instituut en confronteert het publiek met de
ongemakken en gemakken, de verleidingen en
geneugten, de ergernissen, de sleur, de kwellingen, de liefde, het geluk en in zijn geval: de breuk.
En natuurlijk de hoop op nieuw geluk…
Deze pijnlijk grappige voorstelling is geschikt voor
iedereen die getrouwd is, getrouwd is geweest,
nooit getrouwd is, van plan is om te gaan trouwen
of er niet aan moet denken om ooit te gaan
trouwen.
script: Diederik Ebbinge

regie: Nita Kersten
concept en tekst: Orkater/Sir Duke
spel en muziek: Francesca Pichel, Dionne Verwey,
Gery Mendes, Abdelkarim el Baz e.a.
muzikale leiding: Gery Mendes
choreografie: Dionne Verwey

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

STADSTHEATER

€ 29,50 | € 24,50

GROTE ZAAL

23 januari

24 januari

donderdag 20:30 uur

vrijdag tijd n.t.b.

KLASSIEK

FESTIVAL

ASKO|SCHÖNBERG

UITNACHT ARNHEM

99

Schatkamer Kagel

dirigent: Reinbert de Leeuw
presentator: Hans Goedkoop

MUSIS

€ 21,50

MUZENZAAL

Vier kunst en cultuur tijdens de 3e editie van de
Arnhemse Uitnacht. Gedurende de hele avond
en nacht vinden diverse evenementen en programma’s plaats verspreid over de binnenstad
van Arnhem. Culturele instellingen, organisaties,
liefhebbers, makers en artiesten brengen
kunst en cultuur in de openbare ruimte en in
de cultuurhuizen. Ook worden op onverwachte
plekken creatieve workshops georganiseerd.
Het evenement vindt de hele avond en nacht
plaats in de binnenstad en is gratis toegankelijk.
Kijk vanaf 1 januari op arnhemseuitnacht.nl voor
up-to-date informatie.

MUSIS

Gratis toegang

januari

Asko|Schönberg neemt het publiek aan de hand
van livemuziek, boeiende gastsprekers, beelden geluidsfragmenten mee op een reis naar de
parels uit de 20e-eeuwse muziek. In elke editie van
Schatkamer staat een andere componist centraal
en kijken we welke betekenis zijn/haar muziek
toen had en waarom deze nog steeds relevant is.
Dit keer zoomen we in op Mauricio Kagel. Reinbert
de Leeuw, die bevriend was met Kagel, zal in deze
Schatkamer dirigeren en geïnterviewd worden.
Een compact programma in informele setting!

25 januari

25/26 januari

zaterdag 20:00 uur

zaterdag 20:30 uur en zondag 15:00 uur

KLASSIEK

FESTIVAL

HET GELDERS ORKEST

NATIONAAL
THEATERWEEKEND
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Brahms, Britten & Bernstein

januari

Blind dates!
Britten – Four Sea Interludes uit Peter Grimes
Bernstein – Halil
Brahms – Symfonie nr. 1
Dat Massimo Quarta de perfecte dirigent voor
Brahms is, heeft hij de afgelopen jaren overtuigend bewezen. In dit programma dirigeert hij
Symfonie nr. 1, een werk waar de componist meer
dan twintig jaar mee geworsteld heeft. Het resultaat mag er zijn: bijna een uur lang samengebalde
symfonische kracht, uitmondend in een weergaloze
finale. Diezelfde kracht, maar dan in een geheel
ander idioom en sfeer, is terug te vinden in de
Four Sea Interludes van Britten.
Te midden van deze symfonische werken staat
Bernsteins Halil voor fluit en orkest, geschreven
als hommage aan een Israëlische fluitist die als
soldaat omkwam in de Jom Kippoer-oorlog van
1973. Soliste is Silvia Careddu, eerste fluitiste van
de Wiener Philharmoniker en een van de meest
toonaangevende Europese virtuozen op fluit.

Van 24 t/m 26 januari 2020 vindt het Nationaal
Theaterweekend plaats ook in Arnhem plaats.
Kennismaken met muziek of theater? Dit weekend
kunt u voor € 10,– naar een voorstelling of concert
in Stadstheater en Musis. Maar… we verklappen
nog niet om welke voorstellingen het gaat!
We hebben twee van deze ‘blind dates’ voor u
in petto. Laat u verrassen door een betoverende
voorstelling vol miraculeuze begoochelingen.
Óf kom luisteren naar een muzikale voorstelling
in de boksring: ritmisch, sierlijk, maar met rake
klappen. Tip: u hoeft natuurlijk niet te kiezen; kom
gewoon gezellig naar allebei!
® Consumptie niet inbegrepen

dirigent: Massimo Quarta
fluit: Silvia Careddu

MUSIS

PARKZAAL

€ 57,– | € 46,– | € 36,– | € 20,–

MUSIS

€ 10,–

STADSTHEATER

26 januari

29 januari

zondag 11:00 uur

woensdag 20:30 uur

KLASSIEK

TONEEL

HET GELDERS ORKEST

TONEELSCHUUR
PRODUCTIES

Mozart en Schubert voor kamerorkest

101

Weg met Eddy Belleguele

Het solistenduo Frederieke Saeijs en Dana
Zemtsov maakt van dit concert in kamerorkestbezetting een waar feest. Beiden zijn laureaten van
het Anton Kersjes Fonds en hebben daaraan hun
vioolbeurs te danken. Samenspelend zijn ze aan
elkaar gewaagd en zij hebben al vaker de viool
en altviool weergaloos om elkaar heen laten dansen in Mozarts schitterende Sinfonia Concertante.
Naar Schubert is het dan maar een kleine stap
met zijn intieme maar opgewekte Vijfde symfonie.
Als geen ander is dirigent Bas Wiegers in staat om
met een kamerorkestbezetting alle fijne details van
dit kristallijne werk ten volle tot zijn recht te laten
komen.
dirigent: Bas Wiegers
viool: Frederieke Saeijs
altviool: Dana Zemtsov

Weg met Eddy Bellegueule van Édouard Louis was
bij het verschijnen in 2014 dé literaire sensatie van
Frankrijk. Ook in Nederland werd de roman zeer
enthousiast ontvangen: ‘Gruwelijk goed geschreven
roman.’ – Volkskrant
Opgegroeid in een klein dorpje in Noord-Frankrijk
– in een platvloers, grof en genadeloos arbeidersmilieu – probeert de zachte en gevoelige Eddy te
integreren. We volgen hem in zijn vele pogingen om
een ‘normale jongen’ te zijn.
Eline Arbo won in 2018 de BNG Bank Theaterprijs,
in het leven geroepen ter stimulering van jong theatertalent tot 35 jaar.
Arbo: ‘De eerste keer dat ik Weg met Eddy
Bellegueule las, raakte ik blown away door het
verhaal: de rauwe energie, het herkenbare jeugdgevoel, de slimheid in de maatschappij-kritiek, het
gevoel van onrecht en de eis vanuit de hoofdpersoon om zijn plek te nemen in de wereld. Het is
een universeel verhaal, maar ook zo persoonlijk.
Een verhaal dat verteld móet worden!’
regie: Eline Arbo
cast: Victor Ijdens, Jesse Menash, Felix Schellekens,
Romijn Scholten

MUSIS

€ 26,–

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

januari

Schreker – Intermezzo
Mozart – Sinfonia Concertante KV 364
Schubert – Symfonie nr. 5

januari

102

30 januari

31 januari

donderdag 20:30 uur

vrijdag 20:30 uur

POPMUZIEK

POPMUZIEK

HER MAJESTY

MARTIJN FISCHER

Are You Ready For The Country?

Martijn Fischer zingt hits van Hazes

Na meer dan tweehonderd uitverkochte voorstellingen rond de muziek van Crosby, Stills, Nash &
Young, duiken de topmuzikanten van Her Majesty
dit seizoen in de geschiedenis van de countryrock.
Vanaf de jaren zestig begonnen rockmuzikanten
country-elementen aan hun muziek toe te voegen.
Her Majesty, de band rond Bertolf Lentink en Jelle
Paulusma, speelt onder meer werk van de pioniers
(zoals Bob Dylan, Gram Parsons en Gene Clark),
countryrockhelden van een decennium later (The
Band, CCR, Grateful Dead) en muziek van meer
eigentijdse artiesten, denk aan Wilco en The
Jayhawks. Let’s rock the country!
gitaar en zang: Bertolf Lentink, Jelle Paulusma
gitaar, toetsen en zang: Diederik Nomden
bas: Dirk Schreuders
drums en zang: Bauke Bakker

Na een succesvolle clubtour is het nu de hoogste
tijd om de hits van Hazes naar de theaters en concertzalen te brengen! De muziek van André Hazes
leent zich daar namelijk perfect voor, zeker als ze
wordt gebracht door podiumdier Martijn Fischer en
zijn band. Al eerder kroop Fischer in de huid van
André Hazes met zijn rol in de musical Hij gelooft
in mij en in de film Bloed, zweet en tranen.
Hazes’ teksten zijn enerzijds groots en meeslepend, anderzijds klein en ingetogen. Thema’s als
de liefde en eenzaamheid worden bezongen,
naast liedjes over het alledaagse leven. Zo is
Hazes van iedereen! Deze avond wordt een mix
van levensliederen en feestmuziek, een programma waarin alle grote hits voorbijkomen. Soms
intiem, dan weer met de bedoeling het publiek te
laten meeleven, -bewegen en -zingen.
met: Ingeborg Helder en band
bandleider: Roger Happel

MUSIS

€ 26,–

PARKZAAL

MUSIS

€ 35,–

PARKZAAL

31 januari
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vrijdag 20:30 uur

TONEEL

TONEELGROEP ECHO
I.S.M. DE VEENFABRIEK
Club Catharsis

Zowel in de voorstellingen van de Arnhemse
toneelgroep ECHO als in die van de Veenfabriek
staat de modderige zoektocht van de mens naar
hoe te leven in een maakbare wereld centraal.
Is de zin van het leven te vinden in loutering door
pijn en leed? Cathartisch rampentheater van het
hoogste niveau!
tekst en regie: Roeland Hofman
cast: Anna Schoen, Lotte Dunselman, Phi Nguyen,
Ilse Geilen, John van Oostrum
muziek: John van Oostrum en Gerjan Piksen
® Met gratis inleiding om 19:30 uur, reserveren
noodzakelijk

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

januari

Afgestompt door haar schijnbaar perfecte, maar
lege bestaan gaat een vrouw op zoek naar
nieuwe zingeving in haar leven. Ze belandt in
een mysterieuze club. Een plek waar nachtmerries
werkelijkheid worden en waar de lucht dik is van
vervormde geluiden en vreemde muziek. Waar
mensen, anders dan in het echte leven, intens leed
juist omarmen in plaats van het te willen verdoven.
Wat begint als een spel loopt gruwelijk uit de
hand.
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De keuze van...

Onze gastprogrammeurs
We werken graag en goed samen met een aantal Arnhemse cultuurcollega’s
van statuur. Op basis van de expertise in hun eigen genre vroegen we onze
gastprogrammeurs Roel Voorintholt (Introdans) en Marcus Azzini (Toneelgroep
Oostpool) welke voorstellingen zij warm aanbevelen in seizoen 2019/2020.

Roel Voorintholt
Artistiek directeur Introdans

Stadstheater Arnhem is sinds jaar en dag
thuisbasis van Introdans. Roel Voorintholt
ontving in 2015 de Gouden Zwaan en
in 2016 samen met algemeen directeur
Introdans Ton Wiggers de Jiří Kylián Ring.
De gedreven dansers oogsten vaak vele
sterren van zowel recensenten als het
publiek.

▸ MAN RAY
Taiat Dansa
13 november 2019
Man Ray, geboren als Emmanuel
Radnitzky (1890-1976), was een
joods-Amerikaans dadaïstisch en
surrealistisch fotograaf en filmregisseur. Ter gelegenheid van het
Festival Grec de Barcelona 2017
hebben drie gezelschappen een
hommage geproduceerd aan
deze originele kunstenaar, die
zelf ook enorm van dans hield.
De voorstelling is heel theatraal,

nauwelijks ballet, eerder bewegingstheater. De choreografen
hebben geprobeerd Man Ray’s
surrealistische obsessie met vrouwelijke lichamen en seksualiteit
vorm te geven.
In het decor zijn de grafische
fotowerken van zijn hand terug te
vinden. Een aantal jaren geleden
bezocht ik een overzichtstentoonstelling van de foto’s en

objecten van Man Ray in New
York. Hij was een heel eigenzinnige, bijzondere man, wat ik, juist
in deze tijd waarin alles zoveel op
elkaar lijkt, een verademing vind.
Behalve naar Arnhem komt Taiat
Dansa alleen naar Maastricht
met deze voorstelling.
Lees meer over deze voorstelling op
pagina 57
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Marcus Azzini
Artistiek directeur Toneelgroep Oostpool

Sinds 2012 is hij de drijvende kracht achter de
spraakmakende en grensverleggende producties van
Toneelgroep Oostpool. Van muzikaal en intiem toneel
in de kleine zaal tot klassiekers met een topcast in de
grote zaal. Marcus Azzini selecteerde baanbrekende
jonge theatermakers die hij een groter publiek gunt.
Voor het seizoen 2019/2020 koos hij drie zeer fysieke,
beeldende voorstellingen, waarmee hij een artistieke
verwantschap voelt. U moet er volgens hem ab-so-luut
kennis mee maken!

▸ RED HAIRED MEN
Alexander Vantournhout
02 april 2020

▸ PARADIJSVERTRAGING
Lichting 2018, opleiding
Mime van de Academie
voor Theater en Dans (AHK)

De Vlaamse theatermaker
Alexander Vantournhout timmert al enkele jaren aan een
eigenzinnig dansacrobatisch
oeuvre. Na de solo’s ‘Caprices’
(2014), ‘ANECKXANDER’ (2015)
en het duet ‘Raphaël’ (2017)
maakt Vantournhout een eerste
groepschoreografie. Op de grens
tussen dans, acrobatie, circus en
theater creëert hij een universum
waarin mensen verdwijnen en
verschijnen, en verwondering en
humor nooit zonder risico zijn.
Voor ‘Red Haired Men’ liet
Alexander Vantournhout zich
inspireren door het werk van de
Russische schrijver Daniil Charms
(1905-1942). Charms schreef zijn
korte, bevreemdende, grappige
teksten in de barre tijden van de
Stalinterreur.

Dit collectief vond elkaar tijdens
de Mime Opleiding waar het
in juni 2018 gezamenlijk afstudeerde. Ze rijgen humor en
tragiek aan elkaar, nemen de
tijdsgeest op de hak en zetten
hun hele hebben en houwen
in. Dit resulteert in beeldende
voorstellingen met een fysieke,
explosieve speelstijl, waarbij
tekst niet wordt geschuwd. Deze
voorstelling onder regie van
Ko van den Bosch is misschien
wel de beste afstudeervoorstelling van de opleiding Mime
ooit. Negen spelers zetten een
ongelooflijk sterke, energieke
show neer die een groot publiek
verdient.

Lees meer over deze voorstelling op

Lees meer over deze voorstelling op

pagina 153

pagina 177

06 mei 2020

foto: Bas de Brouwer

▸ DE MANAGERS
La Isla Bonita
27 mei 2020
In een wereld van maatpakken,
flip-overs, PowerPoints en flesjes
Spa vergaderen vijf witte managers op een geheime locatie.
Hoe moet het verder met de
wereld, de mensheid, de zaak,
dit team, de productpresentatie
van volgende week dinsdag?
Aan een grote tafel wordt de
wereld doorgenomen. Hoe spreken we met elkaar anno 2019?
La Isla Bonita, een mime- en
performancecollectief van vijf
vrouwelijke theatermakers, creëert
maatschappijkritisch werk met
humor en noodzaak. Sterk beeldend en associatief bouwen zij
op hun eiland bruggen waarmee
ze grote en kleine werelden willen
verbinden.
Lees meer over deze voorstelling op
pagina 188

TONEELGROEP OOSTPOOL
Thuis in Arnhem
Maatschappelijk betrokken, artistiek gedurfd en altijd onverwacht. Toneelgroep Oostpool
gelooft in theater als middel voor onvoorziene ontmoetingen met andere mensen,
tijden en denkbeelden. Theater als vorm én als plek waar je ervaart dat gevoelens
tegenstrijdig mogen zijn en gedachtes kunnen veranderen. Waar je je samen met anderen
iedere dag opnieuw verhoudt tot de onbevattelijkheid van het bestaan. Daar waar we
dichtbij komen en je onvoorwaardelijk die ene allesomvattende vraag stellen.

19-21 sep | Huis Oostpool

ALLEMAAL MENSEN

UMUNTU

GOD IS EEN
MOEDER
3-11 jan | 25-29 feb | Huis Oostpool
20 mrt | Stadstheater Arnhem

DE RATTENVANGER

26 sep | 11-16 okt | 3-7 dec
Huis Oostpool

22-23 okt | 20 nov | 13 dec
Stadstheater Arnhem

DEMONEN

Hoe
nu
mens
te
zijn?

ALL OVER
ACTS OF LOVE

1 feb | 6-8 feb | 21 mrt
Stadstheater Arnhem

KOOP NU JE KAARTEN!
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01 februari

01/06/07/08 februari

zaterdag 20:00 uur

zaterdag, donderdag t/m zaterdag 20:15 uur

KLASSIEK

TONEEL

JUILLIARD STRING
QUARTET

TONEELGROEP
OOSTPOOL

Befaamd kwartet speelt Mozart,
Britten en Brahms

What’s in a fairy tale? – De Rattenvanger

februari

Mozart – Strijkkwartet nr. 17 in Bes, KV 458 ‘Jagd’
Britten – Strijkkwartet nr. 3 in G, op. 94
Brahms – Strijkkwartet nr.2 in a, op. 51
Het beroemde Amerikaanse Juilliard String Quartet
behoort tot de top van de internationale strijkkwartetwereld. Het kwartet werd ruim zeventig jaar
geleden opgericht als onderdeel van de al even
befaamde Juilliard School of Music. De samenstelling van het ensemble wisselde uiteraard
door de jaren heen, maar het artistieke niveau is
onverminderd hoog gebleven. De Boston Globe
bestempelde het kwartet als het belangrijkste
Amerikaanse kwartet in de geschiedenis.
In Musis brengen de Juilliards, met de vorig seizoen aangetreden primarius Areta Zhulla, een
gevarieerde staalkaart van de West-Europese strijkkwartetliteratuur: het levendige ‘jachtkwartet’ van
Mozart, het lyrische tweede kwartet van Brahms en
het aangrijpende laatste kwartet van Britten.
viool: Areta Zhulla, Ronald Copes
altviool: Roger Tapping
cello: Astrid Schween

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

Sarah Moermans en Joachim Robbrecht doen aan
upcycling van oeroude verhalen en geven in de
theaterreeks What’s in a Fairytale?! achterhaalde
sprookjes een tweede leven met een grotere
maatschappelijke waarde. Na Robin Hood (2018)
en Bambi (2019) is het nu tijd voor een explosieve
remake van De Rattenvanger: een voorstelling over
kinderen. Of eigenlijk: over de kinderen van een
ander. Een anti-sprookje voor volwassenen.
Een pijnlijk herkenbaar verhaal over kinderen die
geleerd hebben dat zíj het middelpunt van de
wereld zijn, over een bizarre kinderkidnap en de
vraag of kinderen soms niet beter af zijn zonder al
die opvoedmethodes. Maatschappijsatire in zijn
meest zuivere vorm.
regie: Sarah Moeremans
tekst: Joachim Robbrecht
cast: Joep van der Geest, Gillis Biesheuvel e.a.
muziek: Wessel Schrik
® De voorstelling op 1 februari is onderdeel van
de cursus Toneelkijken. Zie pagina 195 voor
meer informatie
® Try-outs: 1, 6 en 7 februari
® Première: zaterdag 8 februari
® Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 26,– | € 21,– | € 10,– (studenten/jongeren)

01 februari

02 februari

zaterdag 20:30 uur

zondag 15:00 uur

POPMUZIEK

MUZIEK & THEATER

GIOVANCA

JOKE BRUIJS &
MUSICA EXTREMA

Giovanca honours Diana Ross
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Café du Monde
Elke streek, elk land en elke tijd kent zijn eigen
levenslied. Waar op de wereld je ook komt; het
leven wordt bezongen. Liederen over de liefde,
over jaloezie, geluk en wanhoop. Een lach, een
traan. Overbekende thema’s die met hart en smart
bezongen worden in het Café du Monde.
In een meeslepend muziekprogramma serveert
Joke Bruijs u op haar eigen humoristische en
eigenzinnige wijze u de pareltjes die het levenslied
heeft voorgebracht. Speciaal voor dit programma
heeft zij de handen ineen geslagen met het veelzijdige ensemble Música Extrema. Samen spoorden
zij de mooiste chansons, copla’s, schlagers, standards, fado’s en smartlappen op uit Nederland,
Italië, Frankrijk, Roemenië en vele andere landen.
Een fantastische en veelzijdige voorstelling vol
kippenvel en nostalgie.

® Zie ook de tip van onze programmeur Kenne
Peters op pagina 7

zang en verhaal: Joke Bruijs
viool: Tanya Schaap
saxofoons: Ben van den Dungen
gitaar: Vincent Koning
piano: Rob van Kreeveld
contrabas: Thomas Pol
tekstvertalingen: Gerard Cox, George Groot,
Jan Rot, Jacques Klöters

MUSIS

€ 37,50

PARKZAAL

MUSIS

€ 21,50

MUZENZAAL

februari

Al toen ze jong was raakte Giovanca in de ban
van Diana Ross & The Supremes. De liedjes en de
glitterjurken: het had iets magisch. Op de pick-up
van haar vader draaiden vele Motownplaten en
op haar kamer zong ze alle koortjes mee. Het was
de sound, maar vooral de unieke stem van Diana
die ze zo bijzonder vond. De stem die haar leerde
dat er voor elk geluid en voor iedereen een plek
is op de wereld. In Giovanca honours Diana
Ross eert Giovanca haar grote idool. Met liedjes,
bewerkingen en verhalen neemt ze je mee door
de verschillende periodes en hoogtepunten in
Diana’s carrière; van de sixties tot nu, van The
Supremes naar The Wiz van Diana’s succesvolle
solo-carrière, tot de grand diva die haar 75e verjaardag in volle glorie viert. Een avond met de
bekendste hits, groots en intiem.
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04 februari

05 februari

dinsdag 12:30 uur

woensdag 20:15 uur

KLASSIEK

MUZIEK & THEATER

DUO EBANO

VEENFABRIEK

Van B(rahms) tot Z(appa)

Pinokkio

DUTCH CL ASSIC AL TALENT

februari

Debussy – Des pas sur la neige
Brahms – Intermezzo in Es, op. 117/1
Berg – Vier Stücke, op. 5
Widmann – Bruchstücke
Plexus – n.t.b.
Zappa – n.t.b.
De muzikale vrienden Paolo Gorini en Marco
Danesi ontmoetten elkaar op het conservatorium
van Milaan. Tegenwoordig is het duo gevestigd in
Amsterdam. Als Duo Ebano doorbreken zij de grenzen van het traditionele repertoire voor klarinet en
piano met nieuwe composities en met arrangementen van rock-, folk- en pianomuziek. Duo Ebano
heeft meerdere gezichten. Zo maken de musici
gebruik van slagwerk- en andere spectaculaire
technieken, elektronische apparaten, een kazoo
en ander exotisch instrumentarium. Het duo neemt
het publiek mee op een fascinerende reis waarin
alle gemoedstoestanden voorbijkomen: sereniteit,
angst, zachtmoedigheid, verlangen, enthousiasme
en nog veel meer.

Joeri Vos en Paul Koek bewerken de Pinokkio
van Carlo Collodi tot een eclectisch feest over
verleiding, aanpassen en opgroeien. Met de voltallige Veenfabriek en het Franse muziekensemble
La Compagnie du Tire-Laine bouwen ze met
muziek, theater, dans en spektakel een kleurrijk
Pleasure Island. Geef je net als Pinokkio over
aan de heerlijke hallucinerende leegte van onze
wereld. Want verleidelijke leugens zijn toch veel
lekkerder dan de harde realiteit?
Een vrolijk en wrang volksfeest met de allernieuwste leugens.
‘Hoofdzaak is dat Pinokkio bij Vos een antiheld
is, een recalcitrante leugenaar die geweld niet
schuwt en een zelfzuchtige hedonist. (...) Terwijl de
band Compagnie du Tire-Laine er een feestje van
maakt, toont Pinokkio hoe verlangen naar vrijheid
kan uitlopen op nihilisme.’ – NRC ★★★★

klarinet: Marco Danesi
piano: Paolo Gorini
® Lunchconcert

MUSIS

MUZENZAAL

Gratis toegang, reserveren gewenst

STADSTHEATER

€ 24,50 | € 19,50

GROTE ZAAL

05 februari

07 februari

woensdag 20:30 uur

vrijdag 20:00 uur

TONEEL

KLASSIEK

LUCAS DE MAN

HOLLAND BAROQUE

De Man in Azië

Telemann met Aisslinn Nosky

In deze roadtrip door Azië gaat Lucas De Man
samen met zijn reisgenote Hyunsin Kim op zoek
naar Aziatische changemakers. Het videomateriaal
van de reis en de gesprekken vormen het materiaal voor een theatraal reisverslag.
Lucas De Man kan als geen ander grote en complexe issues inzichtelijk en invoelbaar maken:
“De problemen van deze wereld zijn complex en
global. Willen we ze echt aan kunnen pakken,
dan moeten we samenwerken buiten de kaders
van disciplines of landsgrenzen. Wij willen met dit
project onze vooroordelen over Azië laten varen
en ook daar op zoek gaan naar onze generatie
denkers en durvers.”

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

Suites van Telemann
De Canadese violiste Aisslinn Nosky uit Canada
is te gast bij Holland Baroque in een avond met
suites van Telemann. Telemann: de componist vol
humor en verbeeldingskracht, virtuositeit en poëzie. Elk afzonderlijk deel is een miniatuur op zich.
Dit wordt een concert vol 18e-eeuwse pareltjes.
En natuurlijk kunnen Holland Baroque en Nosky het
niet laten Telemann’s voorliefde voor volksmuziek
te laten horen. Haal je hart op bij Airs, Hornpipes,
Tambourins, Rigaudons en Murkys. Veel speelser
gaat u barokmuziek niet horen.
viool: Aisslinn Nosky
® Holland Baroque is dit seizoen ons
Ensemble in Residence

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

februari

Zeg nou eerlijk: wat weten we nou van Azië?
Laat staan dat we er wat van begrijpen, van de
Aziaten. Terwijl: de 21ste eeuw is van Azië, zowel
economisch als cultureel, als we de deskundigen
mogen geloven. Na het succesvolle De Man door
Europa neemt Lucas De Man u nu mee op zijn reis
door het Oosten met De Man in Azië.
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08 februari

08 februari

zaterdag 20:00 uur

zaterdag 20:00 uur

KLASSIEK

WERELDMUZIEK

HET GELDERS ORKEST

CHARIVARI TRIO &
LAS HERMANAS CARONNI

112

Annelien Van Wauwe speelt Debussy en Brahms

Dubbelconcert

februari

Smetana – Šárka ‘Ma Vlast’
Debussy – Rhapsody nr. 1 voor klarinet
Brahms – Sonate voor klarinet nr. 1 (arr. Berio)
Beethoven – Symfonie nr. 4
Een nieuwe editie van het Walter Boeykens
clarinet Festival in Enschede, als eerbetoon aan
de wereldberoemde Belgische klarinettist die
zeven jaar geleden overleed. Uiteraard speelt de
klarinet een glansrol in dit concert. Die rol wordt
vertolkt door Annelien Van Wauwe. Hoewel ze
nog jong is, behoort deze Belgische klarinettiste al
enige tijd tot de absolute wereldtop. Zij soleert in
de virtuoze Rhapsody van Debussy en de romantische Klarinetsonate van Brahms in de prikkelende
orkestratie van Berio. Het concert eindigt met
Beethovens Symfonie nr. 4, zijn minst gespeelde,
maar wel zijn meest onbekommerde symfonische
werk.

dirigent: James Feddeck
klarinet: Annelien Van Wauwe

Het Arnhemse Charivari Trio speelt een verrassende
mengeling van onder meer Bulgaarse ballades,
Argentijnse milonga’s, en eigen composities.
De Argentijnse tweelingzussen Laura en Gianna
Caronni verruilden in de jaren negentig Argentinië
voor Parijs en speelden cello en klarinet in het
tango orkest van Juan Cedron. Tegenwoordig
treden ze op als duo met een grotendeels
zelf geschreven repertoire, gebaseerd op hun
Argentijnse roots.
Las Hermanas Caronni spelen met het Charivari
Trio in een dubbelconcert apart én samen een
spannende mix van tango, zigeunermuziek, eigen
werk en improvisatie!
Charivari Trio:
viool en zang: Anneke Frankenberg
accordeon en zang: Bart Lelivelt
contrabas en zang: Gerard Schoren
Las Hermanas Caronni:
klarinet en zang: Gianna Caronni
cello en zang: Laura Caronni
® Met workshop wereldmuziek, zie pagina 197

MUSIS

PARKZAAL

€ 57,– | € 46,– | € 36,– | € 20,–

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

09 februari

09 februari

zondag 11:00 uur

zondag 15:00 uur

KLASSIEK

THEATERCOLLEGE

HET GELDERS ORKEST

BIJ ROBÈRT...
VAN BECKHOVEN

Uilskuiken (6+)
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De theatrale foodexperience
Nederlands meest bekeken Meester Patissier en
Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven (o.a.
Heel Holland Bakt, Wie Is De Mol) is, naast een
bijzonder vriendelijke persoonlijkheid, een vakman
die met zijn verhalen en anekdotes over eten en
cultuur je aandachtig aan hem gekluisterd weet
te houden. In tegenstelling tot tv, magazines en
YouTube biedt theater wél de mogelijkheid tot een
extra dimensie: die van het ruiken en proeven.

Mark Haayema schreef een grappig en ontroerend verhaal op herkenbare klassieke melodieën
en de prachtige muziek van Henk van der Schalk.
Het orkest speelt samen met Theater Gnaffel
Uilskuiken voor jong en oud!

Robèrt van Beckhoven, visionair op het gebied van
food, in het bijzonder brood en banket, serveert
het publiek – letterlijk aan tafel – een theatrale
foodexperience. Een proeverij van grondstoffen en
signatuurproducten, geserveerd met mooie verhalen en een theatraal sausje.
Een verrassende theaterbeleving!

Vooraf is er een mogelijkheid om langs te komen
in de instrumententuin om alle instrumenten zelf uit
te proberen.

® Inclusief lekkernijen van Robèrt!

dirigent: Wouter Padberg
concept en regie: Mark Haayema
muziek: Henk van der Schalk
poppen: Elout Hol
spel: Theater Gnaffel
® Met instrumententuin

MUSIS

PARKZAAL

€ 20,– | € 10,– (tot 16 jaar)

STADSTHEATER

€ 45,–

GROTE ZAAL

februari

Een komisch, muzikaal en brutaal sprookje over
een EI-genzinnig uilskuiken.
Dit verhaal begint met een ei. Daar begint immers
alles mee. Of nou ja, volgens sommigen met een
kip. Van wie dit ei is, is de grote vraag. Plots klinkt
er een eigenzinnige melodie.
Scheurtjes, barstjes en kraakjes doen het ei breken.
Er komt een pluizig, wonderlijk diertje uit gekropen… Het uilskuiken kijkt zijn grote ogen uit en als
het zijn snavel opent... blijft het oorverdovend stil.

12 februari

12 februari

woensdag 20:30 uur

woensdag 20:30 uur

TONEEL

WERELDMUZIEK

BLACKMAN&BLOKLAND

PASIÓN DE BUENA VISTA

Wij gaan het hebben over haar

Diverse Cubaanse artiesten

Wij gaan het hebben over haar. Wij gaan het hebben over jou en mij en iedereen.
Wij willen het hebben over haar dat is gevlochten,
gekamd, gestyled, gepresst, gekwetst, gestraight,
gevreesd, ongeremd, onderdrukt, bevrijd, gewassen,
ongedwongen. Wij zijn allemaal ons eigen haar.

Gepassioneerde Caribische dansen, opzwepende
muzikale ritmes, vurige percussie, bezielde liederen en exotische kostuums zijn de ingrediënten van
Pasión de Buena Vista. Een explosie van dans en
muziek die je meesleept in het lonkende Cubaanse
nachtleven. De bruisende show bezorgde wereldwijd al meer dan een half miljoen bezoekers een
onvergetelijke ervaring. Nu komt het Caribische
spektakelnummer naar Nederland! Laat je in zwijm
zingen en swing mee op de ritmes van de rumba,
de mambo, de chachacha en de salsa, dansstijlen
die de Cubaanse cultuur legendarisch hebben
gemaakt.
Pasión de Buena Vista, met een keur aan geboren
en getogen Cubaans talent, is het beste dat Cuba
qua muziek en expressie te bieden heeft. Alsof je
in een zwoele Caribische nacht wordt opgezogen
in de vurige Cubaanse cultuur.

februari
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Het nieuwe theaterduo Blackman&Blokland geeft
uitleg aan de termen ‘goed haar’ en ‘slecht haar’.
Iedereen worstelt met haar en sommige mensen
hebben een bijzondere geschiedenis met hun
haar. Een vrolijke en serieuze voorstelling met spoken word, stand-up, zang en theater gecombineerd
met een flinke dosis humor. Geknipt voor echt
iedereen vanaf 12 jaar.

Wij gaan het hebben over haar is winnaar van de
Amsterdam Fringe Awards 2018 en genomineerd
voor de BNG cultuurprijs 2018.
‘... vanuit een simpel gegeven groeit de voorstelling uit tot een scherp, bevlogen en relevant
discussiestuk over culturele toe-eigening, waarbij
gelukkig ook genoeg te lachen valt.’
– Volkskrant ★★★★
regie: Milone Reigman
cast: Yahmani Blackman, Dorothy Blokland

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 36,50

PARKZAAL

14 februari

14/15 februari

vrijdag 20:00 uur

vrijdag en zaterdag 20:15 uur

POPMUZIEK

DANS

ROB DE NIJS

INTRODANS

60 jaar Artiest

ICOON

Kilar
Canto Ostinato
Concerto
Chairman Dances
Petricor
Lucinda Childs is een van de iconische ‘grand old
ladies’ van de Amerikaanse moderne dans. Haar
bewegingstaal is volstrekt uniek. Op abstracte,
bijna mathematische wijze creëert de ‘koningin van
de minimal dance’ met relatief eenvoudige balleten atletische bewegingen de meest complexe
meesterwerken. De band tussen Childs en ons huisgezelschap Introdans is bijzonder: Introdans is het
enige Nederlandse dansgezelschap dat haar werk
mag uitvoeren. Naast bestaande topstukken heeft
de groep inmiddels ook drie wereldpremières van
haar uitgebracht. In juni 2020 wordt Childs 80 jaar.
Reden voor Introdans om haar bijzondere werk
centraal te stellen in het hommageprogramma
ICOON, met daarin enkele van de mooiste parels
uit haar omvangrijke oeuvre.
muziek: Wojciech Kilar, Henryk Mikolaj Górecki,
Ludovico Einaudi
choreografie: Lucinda Childs
® Première: vrijdag 14 februari
® Op 14 en 15 februari wordt deze voorstelling
live begeleid door Het Gelders Orkest

MUSIS

€ 31,50

PARKZAAL

STADSTHEATER

€ 36,– | € 31,–

GROTE ZAAL

februari

De zanger van de vroegere Amsterdamse popgroep The Apron Strings had vast niet kunnen
vermoeden dat hij 60 jaar later nog steeds actief
zou zijn. De carrière van de toen 18 - jarige Rob de
Nijs stond nog in de kinderschoenen. Pas na het
winnen van een talentenjacht van de platenfirma
Phonogram (1962) als zanger van The Lords kwam
er echt schot in zijn carrière.
In deze jubileumvoorstelling komen zes decennia
aan muziek voorbij, de hele repertoirekast wordt
geplunderd. Rob staat stil bij de vele verhalen en
anekdotes die aan de verschillende liedjes verbonden zijn. Veel hits en klassiekers, maar ook minder
bekende pareltjes uit 60 jaar Rob de Nijs.
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17 februari

19 februari

maandag 20:00 uur

woensdag 20:00 uur

KLASSIEK

KLASSIEK

AMSTERDAM SINFONIETTA

ESTONIAN
PHILHARMONIC
CHAMBER CHOIR

116

Thomas Hampson zingt Strauss en Beethoven

februari

R. Strauss – Prelude uit ‘Capriccio’
Beethoven – An die ferne Geliebte
Eisler – Ernste Gesänge
Wagner – Prelude uit ‘Tristan und Isolde’ (arr.
A. Williams)
R. Strauss – Liederen voor bariton en strijkorkest
Thomas Hampson is de meest vooraanstaande
bariton in Amerika, en een wereldberoemd vertolker
van het klassieke Lied. Al eerder trad Amsterdam
Sinfonietta met hem op en samen brachten ze ook
de cd Tides of Life uit. In Musis brengen zanger
en orkest een (laat-)romantisch liefdesprogramma
met liederen van Richard Strauss in nieuwe arrangementen. Ook klinkt het verlangende An die ferne
Geliebte van Beethoven. Hanns Eisler voltooide
zijn Ernste Gesänge slechts enkele weken voor
zijn plotselinge overlijden. Hij brak in dit opus met
zijn strijdbare en activistische muziekstijl – alleen
al het schrijven voor het ‘romantische’ strijkorkest
was voor hem een unicum. Titels als Traurigkeit en
Verzweiflung refereren sterk aan Wagners aangrijpende Prelude uit Tristan & Isolde.
viool en leiding: Candida Thompson
bariton: Thomas Hampson

Pärt en Rachmaninov door Ests topkoor
Pärt – Summa
Pärt – Nunc Dimittis
Rachmaninov – Liturgie van de Heilige Johannes
Chrysostomus
Wist u dat een op de drie inwoners van Estland
zingt in een koor? Zingen wordt de bevolking bijna
letterlijk met de paplepel ingegoten. Het verklaart
waarom het land zo’n rijke en hoogstaande koortraditie heeft – net als overigens de twee andere
Baltische staten, Letland en Litouwen. Het Estonian
Philharmonic Chamber Choir is een van de
paradepaardjes van het land. Sterker nog, het
behoort tot de topkoren van de wereld. Het koor
speelt muziek van landgenoot Arvo Pärt – nog
zo’n Baltische beroemdheid. Uit buurland Rusland
komt een van Rachmaninovs grote werken voor
koor a cappella, een mengeling van romantiek
en Russisch-orthodoxe sonoriteit. De autoriteiten
wezen het werk destijds trouwens af voor kerkelijk
gebruik, omdat ze het te modern vonden. Het kan
verkeren…
dirigent: Kaspars Putnins

® Met gratis inleiding om 19:00 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

€ 38,50

PARKZAAL

MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

19 februari

19 februari

woensdag 20:15 uur

woensdag 20:30 uur

CABARET

MUZIEK & THEATER

LENETTE VAN DONGEN

HOMEMADE
PRODUCTIONS

Paradijskleier

117

Vietnam

Lenette speelde eerder in musicals als Tsjechov,
Mamma Mia, Doe Maar en in 2017 – 2018 in
VAMOS. Ze was de verteller van The Passion in
2016.
‘(...) Van Dongen is ook in dit programma weer
een wonder van expressiviteit. Ze kan zaken die al
honderd keer door andere cabaretiers zijn bespot,
geheel nieuw leven inblazen.’ – NRC ★★★★
‘Schaamteloos geestige Lenette heeft te veel te
vertellen om te stoppen.’ (...) Lenette van Dongen in
deze vorm heeft ons nog veel te zeggen en laat ons
vooral onbedaarlijk lachen. Bovenal om onszelf.’
– Algemeen Dagblad ★★★★
regie: Titus Tiel Groenestege & Pieter Tiddens
tekst en spel: Lenette van Dongen

STADSTHEATER

€ 25,– | € 20,–

GROTE ZAAL

Vietnam is een theatrale en muzikale bewerking
van het boek Vietnam Uitgevlucht dat theatermaker Minh Vu schreef over zijn eigen familieverhaal.
Het is de reconstructie van een ijzingwekkende
en toch ook hoopgevende geschiedenis, over de
zware tocht van vluchtelingen naar de vrijheid.
Minh Vu tekende de verhalen op van zijn vader,
zijn broers en zussen, en zelfs van de Hollandse
bemanning aan boord van het koopvaardijschip.
Producent Ruud de Graaf en scenarioschrijver/
regisseur Dick van den Heuvel: “Dit prachtige,
belangrijke verhaal móet verteld worden.
Ook omdat de verschrikkingen met vluchtelingen in
uitzichtloze situaties nog steeds plaatsvinden.”

Vietnam gaat niet alleen over de geschiedenis,
maar vooral ook over vandaag. De boodschap
achter deze voorstelling blijft actueel.
Theatermaker Minh Vu weet een positieve toon
te treffen.
regie en tekst: Dick van den Heuvel
cast: David van den Tempel, Robin van den
Heuvel, Anne Fleur du Pré, Charlotte Ha e.a.
muziek: Mark Kuypers

STADSTHEATER

€ 22,50

KLEINE ZAAL

februari

Zit je tussen droom en werkelijkheid gevangen
uitgeput op de bank en weet je het ook allemaal
effe niet meer? In Paradijskleier fileert Lenette van
Dongen je dromen op een hilarische wijze en laat
je weer verliefd worden op je eigen werkelijkheid.
Saai is het nieuwe spannend. Vandaag is mijn
lievelingsdag.
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19 februari

20 februari

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:15 uur

POPMUZIEK

OPERA

OG3NE

NEDERLANDSE
REISOPERA

SWEET HARMONY TOUR

februari

L’Orfeo
Dit seizoen keren de dames van OG3NE weer
terug in de concertzaal met hun gloednieuwe
SWEET HARMONY TOUR. Tijdens de vorige tournee
Three Times a Lady wisten de zussen van OG3NE
het publiek avond aan avond te betoveren met
hun harmonieuze samenzang. Jong en oud omarmen de ‘Ladies With The Golden Voices’, die na
het winnen van The Voice of Holland en Beste
Zangers definitief zijn doorgestoten naar de top
van de Nederlandse muziekwereld. Met hun deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2017 zette
OG3NE zich ook internationaal op de kaart.

De Nederlandse Reisopera brengt het bekende
verhaal over Orpheus die afdaalt in de onderwereld om zijn geliefde Euridice terug te halen uit de
dood. Deze opera toont aan dat muziek bij uitstek
de kunstvorm is die direct tot de ziel spreekt en
die het vermogen bezit om ons, stervelingen, blij te
maken of troost te schenken in tijden van verdriet.
Regisseur Monique Wagemakers: ‘Orfeo kan de
pijn en het verdriet uit het verleden niet loslaten;
er is iets dat hem belemmert het geluk te ervaren
als het er is. Het Orpheus-verhaal gaat ook over
ons: ook wij willen soms de tijd terugdraaien en het
geluk vasthouden’.
muziek: Claudio Monteverdi
libretto: Alessandro Striggio
regie: Monique Wagemakers
cast: Luciana Mancini, Samuel Boden, Kristen
Witmer, Nils Wanderer, Kevin Skelton, Damien Pass,
Alex Rosen, Yannis François, Laurence Kilsby, Lucía
Martín-Cartón
choreografie: Nanine Linning
dans: Dance Company Nanine Linning
orkest: La Sfera Armoniosa
® Italiaans gezongen, met Nederlandse en
Engelse boventiteling
® Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

€ 40,–

PARKZAAL

STADSTHEATER

€ 52,50 | € 47,50

GROTE ZAAL

21 februari

22 februari

vrijdag 20:15 uur

zaterdag 20:15 uur

TONEEL

TONEEL

BEAU SCHNEIDER E.A.

JEROEN SPITZENBERGER
& HANNE ARENDZEN

Hendrik Groen – Zolang er leven is

119

De liefde begraven

Een heerlijke komedie met een levenslustig verhaal over ouder worden en alles wat daarbij komt
kijken; van prille verliefdheid tot nietsontziende
aftakeling. Humor en ontroering voeren de boventoon, er is zang en muziek en er wordt vooral níet
achter de geraniums gezeten.
Van de dagboeken van Hendrik Groen zijn
meer dan een half miljoen exemplaren verkocht.
Ze werden bekroond met de NS Publieksprijs en
als tv-serie uitgezonden. Ook in het theater is het
succes ongekend: Pogingen iets van het leven te
maken was avond na avond uitverkocht.
regie: Gijs de Lange
bewerking: Léon van der Sanden
cast: Beau Schneider, Rufus Hegeman, Britte
Lagcher, Myrthe Burger, Cynthia Abma, Anne-Marie
Jung

STADSTHEATER

€ 34,50 | € 29,50

GROTE ZAAL

Wat als je, met je ex, de hond die jullie ooit samen
hadden moet begraven? In dit tragikomische liefdesverhaal met Jeroen Spitzenberger en Hanne
Arendzen zien twee ex-geliefden elkaar noodgedwongen terug. De ontmoeting duurt langer dan
verwacht en haalt niet alleen de fijne herinneringen,
maar ook frustraties en oningevulde verlangens
weer boven. Is de liefde echt voorbij? In een theaterdialoog die even confronterend als hoopgevend
is komen de twee tot nieuwe inzichten en doen ze
een laatste poging om elkaar te bereiken.

De liefde begraven is een soms pijnlijke, dan weer
hilarische theatervoorstelling over verwachtingen,
onbegrip, irritaties en passie tussen exen. Zeer
herkenbaar en, voor wie het wil, wellicht ook een
leerschool.
Script en regie zijn van toneel- en televisieregisseur
Peter de Baan, die al jarenlang het gezicht is van
het tv-programma De Vloer Op.
tekst en regie: Peter de Baan
cast: Jeroen Spitzenberger en Hanne Arendzen

STADSTHEATER

€ 29,50 | € 24,50

GROTE ZAAL

februari

De knuffelbejaarde van Nederland terug in het theater! Voor alle fans is hier de nagelnieuwe Hendrik
Groen – Zolang er leven is, met nieuwe belevenissen van Hendrik, zijn beste vriend Evert, de
Omanido-club (Oud-maar-niet-dood) en een aantal
nieuwe bewoners van het verzorgingshuis.

februari
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25/26 februari

26 februari

dinsdag en woensdag 20:15 uur

woensdag 20:30 uur

CABARET

FYSIEK & BEELDEND

BERT VISSCHER

HOTEL MODERN

Hij wordt vanzelf moe (reprise)

Ons wereldrijk

Bert Visscher doet al jaren erg z’n best om orde te
scheppen in de door hem zelf gecreëerde chaos.
Zo nam hij u mee langs ijsbanen, kolenmijnen,
vuurtorens, vliegvelden, verlaten stations en bordelen. Telkens vol vuur proberen om te redden wat er
eigenlijk niet meer te redden viel. Maar hij zal het
wel nooit leren. Opnieuw dreigt de puinhoop.
Nou ja, zoek het maar uit, zou je dan denken. Maar
nee, Visscher stort zich er weer vol in. Vol goede
moed natuurlijk. Immers, met de smoel richting zon
valt de schaduw altijd achter je. En ach, je moet
maar zo denken: als alles, echt alles op je afkomt,
rijd je waarschijnlijk aan de verkeerde kant.

Een gigantische maquette van het eilandenrijk
Indonesië vult het podium. De spelers van Hotel
Modern proberen de koloniale geschiedenis te
doorgronden met beeldend theater. Ze dwalen
met minicamera’s door oerwouden en rijstvelden,
langs tempels, vulkanen, dorpjes en moskeeën.
De beelden die ze filmen worden op een groot
scherm geprojecteerd. Zo komen de eilanden en
hun bewoners levensgroot tot leven.
Het verhaal begint in 1597: het eerste
Nederlandse schip komt aan. Er worden handelsposten gesticht, die uitgroeien tot steden.
We volgen het gewelddadige spoor van de ondernemende Nederlanders, die zich in 300 jaar het
hele eilandenrijk toe-eigenen en zien hoe ze uiteindelijk na een bloedige guerrilla-oorlog het land
weer moeten verlaten.
Hotel Modern werd bekend met de voorstellingen
De Grote Oorlog en Kamp, waarin de loopgravenstrijd uit de Eerste Wereldoorlog en het leven
en sterven in een nazi-kamp worden verbeeld.
In Ons Wereldrijk richt het gezelschap haar blik op
de opkomst en ondergang van ‘Ons Indië’.

‘Visscher buit zijn komische talent – het prethoofd,
zijn onbeschaamde verkleedpartijen, de woede
wanneer dingen wéér niet lukken – ten volle uit,
waarbij hij, de sukkelaar met de beste intenties,
een chaos creëert die de zaal doet golven van het
lachen. Zijn tempo is onnavolgbaar, zijn arsenaal
aan grappen en grollen onuitputtelijk.’
– Algemeen Dagblad ★★★★★
‘Visscher voegt opnieuw een energieke, zeer
grappige show toe aan zijn oeuvre, waarmee hij
bewijst nog lang niet moe te zijn.’ – NRC ★★★★

STADSTHEATER

€ 30,– | € 25,–

GROTE ZAAL

makers en spelers: Pauline Kalker, Arlène
Hoornweg, Herman Helle

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

27 februari

donderdag 20:15 uur

donderdag 20:30 uur

TONEEL

POPMUZIEK

HET NATIONALE THEATER

SVEN RATZKE

Othello

Where are we now

Dé Shakespeare-hit uit 2018 is terug, nu in de grote
zaal! In haar eerste regie bij Het Nationale Theater
maakte Daria Bukvić een eigenzinnige bewerking
van Shakespeares Othello. Confronterend, brutaal en met een vleugje humor. Generaal Othello
benoemt Cassio tot zijn luitenant en passeert daarmee zijn trouwe rechterhand Jago. Jago’s wraak is
allesverzengend. Hij prent Othello in het hoofd dat
zijn kersverse echtgenote Desdemona hem ontrouw
is. In Bukvić’ versie staat racisme centraal. Want
wat betekent het om de enige zwarte man in een
witte wereld te zijn? Gunt die witte wereld hem zijn
succes? Een spannende voorstelling waarin wordt
gespeeld op het scherpst van de snede.

Dat Sven Ratzke één van de beste Bowie-vertolkers
is, had hij met zijn show Starman al bewezen.
De show zorgde wereldwijd voor furore en Ratzke
had van de meester persoonlijk toestemming
gekregen om zijn songs te gebruiken.

‘Daria Bukvić gaat met lef en brutaliteit deze
klassieke Shakespeare te lijf. Haar Othello is
gewaagd, bij vlagen meeslepend en naar het
einde toe verpletterend.’ – Volkskrant ★★★★
‘Fris, spannend, diepgaand en poëtisch in tekst,
spel en vormgeving. Een lust voor het oog en listig
tot onder de huid.’ – Telegraaf ★★★★

In Where are we now laat Ratzke samen met de
virtuoze pianist Christian Pabst een andere kant
van Bowie zien: die van de grote liedjesschrijver,
de poëet. De nummers komen in een intieme setting keihard binnen. Vergankelijkheid, liefde en de
dood zijn terugkerende thema’s in Bowies oeuvre.
Daarnaast neemt Ratzke, zanger en entertainer, je
mee in de vele absurdistische verhalen die tussen
fantasie en werkelijkheid balanceren. De mythe
wordt gevierd in deze show, die na Berlijn, New
York en Sydney nu ook eindelijk Nederland
aandoet.

regie en bewerking: Daria Bukvić
cast: Werner Kolf, Rick Paul van Mulligen e.a.
® Deze voorstelling is onderdeel van de
cursus Toneelkijken. Zie pagina 195 voor
meer informatie

STADSTHEATER

€ 29,50 | € 24,50

GROTE ZAAL

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

121

februari

27 februari

122

29 februari

29 februari

zaterdag 20:00 uur

zaterdag 20:15 uur

KLASSIEK

DANS

NELSON GOERNER

ISABELLE BEERNAERT
(BE)

Chopin, Fauré en Liszt

februari

Laat me
J.S. Bach – Chromatische fantasie en fuga in d,
BWV 903
Chopin – Berceuse, op. 57
Chopin – Ballade nr.3, op. 47
Chopin – Andante spinato et Grande polonaise
brillante, op. 22
Faure – Thème et variations, op. 73
Liszt – Les jeux d’eaux à la Villa d’Este (uit ‘Années
de pèlerinage III’)
Liszt – Rhapsodie espagnole
De Argentijn Nelson Goerner wordt beschouwd
als de grootste Zuid-Amerikaanse pianovirtuoos
van deze tijd. Sterallures zijn hem evenwel vreemd.
‘Een volkomen eerlijk en sympathiek muzikant die
totaal niet pronkzuchtig is’, aldus Trouw. De krant
vergeleek dat Goerner zelfs met de legendarische
Roemeense pianist Dinu Lipatti. Vanavond neemt
deze meester van de nuance en klankkleur u
mee op reis door diverse stijlperiodes en landen.
Een afwisselend programma waarin Goerner al
zijn technische en poëtische vaardigheden kan
tonen.

Laat me m’n eigen gang maar gaan
ik heb ‘t altijd zo gedaan
 Ramses Shaffy
De Vlaamse Isabelle Beernaert weet met haar
choreografieën de harten van het publiek te raken.
Maar hoe komt het dat iets je raakt of juist niet?
Waarom staan je haren rechtop bij het horen van
een bepaald muziekstuk? En waarom smaakt het
ene gerecht zoveel beter dan het andere? Isabelle
gelooft dat dit voortkomt uit de bezieling waarmee iets wordt gecreëerd. De passie, de liefde,
de intentie die erachter zit, de roep van je hart.
Dit thema staat centraal in de voorstelling Laat me.
Iedereen legt een eigen pad af. Maar hoe bewandel je je jouw unieke pad? Hoe zorg je dat je je
eigen stem blijft volgen en tot uiting brengt en leeft
vanuit authenticiteit?
Voor Laat me blijft choreografe Isabelle Beernaert
op eigen bodem en laat zij zich inspireren door de
grootmeesters van Nederlandstalige chansons.

piano: Nelson Goerner

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 35,– | € 30,–

GROTE ZAAL

29 februari

123

zaterdag 20:30 uur

TONEEL

MARLIES HEUER
& JAN KUIJKEN
Verhaal van myn droevig leeven

Een sterke, zelfstandige, werkende vrouw die overleeft zonder hulp van buitenaf en altijd op zoek
is naar een plek om te aarden. In Verhaal van
myn droevig leeven tekende Maria De Neufville
in vogelvlucht haar leven op, zonder sentimenteel
te worden. De laatste zin heeft ze nooit af kunnen
maken, want op tachtigjarige leeftijd overlijdt De
Neufville, precies op de geboortedag van Marlies
Heuer, 173 jaar later.
De taal van De Neufville is als muziek, zonder
interpunctie, zonder literaire aspiraties. Dit vormt
de basis voor het poëtische Gesamtkunstwerk van
muziek, woord, beeld en beweging.
cast: Marlies Heuer, Indra Cauwels
choreografie: Marc Vanrunxt

STADSTHEATER

€ 21,–

KLEINE ZAAL

februari

De gelauwerde actrice Marlies Heuer en componist/cellist Jan Kuijken slaan opnieuw de handen
ineen. Eerder maakten ze samen o.a. de voorstellingen Szymborska en Uit de Tijd vallen. Nu maken
ze een duet in woord en beeld, het verhaal van de
achttiende-eeuwse Maria De Neufville.
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Dat is wat Het Gelders Orkest je biedt. Elk concert weer,
live symfonische muziek van het allerhoogste niveau.
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We tillen je op en brengen je naar een muzikale wereld zonder grenzen.
Ga je met ons mee?
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01 maart

01 maart

zondag 12:00 uur

zondag 15:00 uur

KLASSIEK

FAMILIE

KLASSIEK OPEN PODIUM

HET LAAGLAND

126

maart

Kanonnenvoer (8+)

Musis, ArtEZ, Het Gelders Orkest en Stichting
Vrienden van Kamermuziek Arnhem hebben de
handen ineengeslagen om het Klassiek Open
Podium een nieuwe boost te geven, voor een
breed publiek van jong tot oud. De concerten die
viermaal per jaar op zondagen in Musis worden
georganiseerd zijn gericht op talentontwikkeling.
U geniet dit seizoen weer van een diversiteit aan
musici, waaronder twee winnaars van het Prinses
Christina Concours Regio Oost. Talentvolle jonge
muzikanten treden op met leden van Het Gelders
Orkest. Zo kunnen zij belangrijke ervaring opdoen
in het samen musiceren met professionals. Vanuit
ArtEZ krijgen studenten de kans om zich te presenteren aan de stad. Geniet op speelse wijze van
deze laagdrempelige concerten!

Muzikaal slagwerkspektakel met gardes, potten
en pannen

Kanonnenvoer is smakelijk ‘theatervoer’ voor de
hele familie van 8 tot 108 jaar. Een bord vol vriendschap, een scheut dwaze ruziemakers en een flinke
toef avontuur. Inclusief muzikaal vuur- en slagwerk
als kers op de taart.
Kok Tortot heeft in tijden van oorlog maar één
doel: overleven. Als hij denkt dat zijn leger morgen
gaat verliezen, loopt hij vandaag alvast over. Deze
meesterchef, met een hart zo koud als een vis,
zorgt vooral voor zichzelf. Totdat hij Halve George
ontmoet, een gewonde soldatenjongen die in de
vuurlinie bijna tot kanonnenvoer was vermorzeld.
Kanonnenvoer is een spannend, grappig en
fantasierijk verhaal over hoe het hart van een
stoere veldkok ontdooit door een onverwachte
vriendschap. Zó ontroerend, dat zelfs vissen
zouden gaan huilen.
Deze muzikale theatervoorstelling is gebaseerd op
het bekroonde jeugdboek Hoe Tortot zijn vissenhart verloor van Benny Lindelauf.
‘Vertelsels waarvan je zou willen dat ze waar zijn.’
– Volkskrant

MUSIS

PARKFOYER

€ 7,50 | € 2,50 (tot 16 jaar)

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 15,– | € 12,50 (tot 16 jaar)

04 maart

04 maart

woensdag 12:30 uur

woensdag 20:30 uur

KLASSIEK

TONEEL

HET GELDERS ORKEST

MOHAMED EL BACHIRI &
DAVID VAN REYBROUCK

Lunch Classic met Sascha Goetzel

127

Jihad van Liefde

Jihad van Liefde is een muzikaal verhaal, gebaseerd op het gelijknamige boek. David Van
Reybrouck tekende daarin het aangrijpende
verhaal op van Mohamed El Bachiri. Deze
metrochauffeur uit het Belgische Molenbeek
verloor zijn grote liefde en moeder van zijn drie
kinderen bij de terreuraanslag in de Brusselse
metro op 22 maart 2016.
Gespeeld door acteur Mohammed Azaay, is Jihad
van Liefde een rauwe, muzikale en inspirerende
voorstelling over een gewone man die – getroffen
door het noodlot – zichzelf tot een haast bovenmenselijke gedachte dwingt. Een man die haat
bestrijdt met liefde en menselijk blijft terwijl hem
iets onmenselijks is aangedaan. Een bijzonder verhaal over liefde, pijn en verzoening.
regie: Eran Ben Michaël (George & Eran
Producties)
spel: Mohammed Azaay
muziek: Amsterdams Andalusisch Orkest

MUSIS

PARKZAAL

Gratis toegang

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

maart

Nog nooit een klassiek concert bijgewoond
maar wel nieuwsgierig? Kom dan eens naar een
lunchconcert van Het Gelders Orkest. Een leuke en
laagdrempelige manier om kennis te maken met
het orkest en met werken van grote componisten.
De gratis lunchconcerten vinden verschillende
keren per jaar plaats op woensdagmiddag van
12:00 - 13:00 uur en geven een voorproefje op de
concertreeks die volgt in die week. De dirigent
bepaalt tijdens het lunchconcert welke fragmenten
en welke werken er gespeeld worden.
Dit lunchconcert geeft een voorproefje op een
reeks concerten met de talentvolle dirigent
Sascha Goetzel. Het beroemdste en populairste
Vioolconcert van Beethoven en Sibelius symfonie
nr. 2 staan centraal in de concertreeks.

05 maart

06 maart

donderdag 20:00 uur

vrijdag 20:00 uur

KLASSIEK

KLASSIEK

CAPPELLA AMSTERDAM

CHARLOTTE RIEDIJK
& DOELEN ENSEMBLE

128

Dromen en Passie

In großer Sehnsucht

maart

Fauré – Cantique de Jean Racine, op. 11
Fauré – Les Djinns, op. 12
Lang – Again; Where you go; Solitary
Saint-Saëns – Calme des nuits, op. 68/2
Stravinsky – Symphony des psaumes
Een betoverend programma rond monumentale
hoogtepunten van de koormuziek. Droom mee op
muziek van Franse componisten die het impressionisme wilden vertalen in muziek. Beleef de
meditatieve en verstillende koormuziek van de
hedendaagse componist David Lang, die zich
inmiddels mag verheugen in grote populariteit. Niet voor niets kreeg Cappella Amsterdam
vorig jaar hoge waardering met het programma
Again and again. Wees verwonderd over de
grootse Psalmensymfonie van Igor Stravinsky.
Oorspronkelijk geschreven voor groot orkest en
koor maar door niemand minder dan Dmitri
Sjostakovitsj bewerkt voor piano vierhandig en
koor.
dirigent: Daniel Reuss
piano: Céline Monnier, Pierre-Fabien Roubaty

A. Mahler – Liederen (selectie n.t.b.)
Artaç – Instrumentaal deel uit de kameropera
‘Vrouwenstemmen’
Torstensson – In großer Sehnsucht
Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag
(8 maart) presenteert Musis een programma
waarin de sterke vrouw centraal staat. De liederencyclus In großer Sehnsucht portretteert vijf vrouwen
uit het verleden die, elk op hun eigen wijze,
toonbeelden zijn van moed en kracht. Componist
Klas Torstenssons droeg de cyclus op aan zijn
echtgenote, sopraan Charlotte Riedijk, die de liederen vanavond uitvoert met het Doelen Ensemble.
En over sterke vrouwen gesproken: wat te denken
van Alma Mahler-Werfel, de vrouw die onder
één dak leefde met de grillige Gustav Mahler.
Als intermezzo klinkt een instrumentaal werk van
de jonge, in Turkije geboren en in Nederland
levende componiste Meriç Artaç. Zij componeerde de kameropera Vrouwenstemmen voor het
Grachtenfestival.
sopraan: Charlotte Riedijk
® Met gratis inleiding om 19:00 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

06 maart

07/08 maart

vrijdag 20:30 uur

zaterdag 19:30 uur en zondag 14:30 uur

MUZIEK & THEATER

FAMILIE

MART VAN BERCKEL

INTRODANS

Continenten

GEK GEZICHT (6+)

® De Nieuwe Oost programmeert in
Stadstheater Arnhem

Alexander Ekman – Whim
Alexander Ekman – Swingle Sisters
David Middendorp – Blue Journey
David Middendorp – Face Machine
David Middendorp – nieuw werk
In de vrolijke, doldwaze familievoorstelling GEK
GEZICHT richt ons huisgezelschap Introdans de
schijnwerpers op choreografen Alexander Ekman
en David Middendorp. Ze hebben een heel eigen
stijl en bijzondere werkwijze. Ze staan bekend om
de heerlijke, aanstekelijke humor in hun producties.
En beiden zijn internationaal buitengewoon succesvol. De Zweed Alexander Ekman wordt vooral
geroemd om zijn meesterlijke timing en de theatrale
gekkigheid in zijn choreografieën.
In GEK GEZICHT danst Introdans zijn Swingle
Sisters en (voor het eerst in de integrale versie)
Whim. Het werk van de jonge Nederlander David
Middendorp trekt de aandacht vanwege de
unieke combinatie van dans en animatie. Voor
GEK GEZICHT creëert Middendorp een nieuw duet.
Daarnaast is zijn Blue Journey te zien en het voor
Introdans nieuwe Face Machine.
® Première: zaterdag 7 maart

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 18,– | € 13,– (tot 16 jaar)

maart

Welke duistere verlangens gaan er schuil achter de façade van ons alledaagse bestaan?
Wat gebeurt er als de oppervlakte van ons laagje
beschaving begint te barsten?
In Continenten zien we het leven van twee mensen
op imploderen staan. Ze proberen zich staande
te houden in een dagelijkse routine, maar uit de
scheuren in hun perfecte bestaan kruipen duistere
en gewelddadige verlangens. Binnen de vier
muren van hun woonkamer lijkt de grens tussen
mens en beest angstvallig dun te zijn. Een schilderachtige, tekstloze voorstelling over de waanzin in
het alledaagse.
De Arnhemse muziektheatermaker Mart van
Berckel en vormgever Vera Selhorst laten zich
inspireren door het werk van filmregisseur Michael
Haneke en schilder Edward Hopper. Met minutieus
gebruik van muziek, vormgeving en licht toveren ze
een magisch-realistische wereld op toneel waarin
de scheidslijn tussen dagelijkse sleur, fantasie en
nachtmerrie vervaagt.
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07 maart

07 maart

zaterdag 20:00 uur

zaterdag 20:30 uur

POPMUZIEK

POPMUZIEK

HENNY VRIENTEN,
GEORGE KOOYMANS &
BOUDEWIJN DE GROOT

JIM VAN DER ZEE

De Vreemde Kostgangers doen het weer

Na een geslaagde eerste tournee duikt Jim van
der Zee, winnaar van The Voice 2018, opnieuw
de zalen in. Dit keer met zijn show Starting the
Engine. Vroeger speelde Jim in barretjes, tijdens
surfkampen en op straat. Nu vertelt hij zijn verhaal
onder de spotlights. Hij deelt zijn liefde voor soul,
jazz, blues en folk met het publiek en vertelt in een
intieme setting het verhaal achter de nummers
van zijn muzikale helden. Naast de covers van de
legendes die hem inspireren, laat Jim ook eigen
werk horen. Geniet van Jims warme stem en zijn
unieke sound. Een nieuwe start, het avontuur gaat
door!

maart

130

De Vreemde Kostgangers gaan het weer doen.
Met een programma dat bestaat uit nummers van
eerdere gezamenlijke tournees en materiaal uit
hun eigen solocarrières. En er gaan geruchten dat
er fonkelnieuwe liedjes te horen zullen zijn! George
had weliswaar aangekondigd dit jaar weinig tot
niets te doen, Henny was drukdoende met zijn
nieuwe cd en Boudewijn deed wat losse projecten
en maakte een plaat samen met The Dutch Eagles.
Maar bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan
kan. Dus in alle opzichten doen ze het weer –
daarvoor zijn het dan ook Vreemde Kostgangers.
We gaan het weer beleven!

MUSIS

€ 45,–

PARKZAAL

Starting the Engine

gitaar en zang: Jim van der Zee
piano: Reinout Douma
bas: Lorenzo Buffa
percussie: Guy Tristan Salamon

MUSIS

€ 22,50

MUZENZAAL

08 maart

11/12 maart

zondag 11:00 uur

woensdag en donderdag 20:00 uur

KLASSIEK

TONEEL

AROSA TRIO

URLAND

A female touch

De Klingon Hamlet Machine

F. Mendelssohn – Uit Pianotrio in d, op. 11:
Andante espressivo
L. Boulanger – D’un soir triste & D’un matin du
printemps
C. Schumann – Uit Pianotrio in g,345678 op. 17:
Allegro moderato
Debussy – La mer (arr. S. Beamish)

® Stadstheater Arnhem programmeert in
Theater a/d Rijn
® Consumptie niet inbegrepen
® Locatie: Theater a/d Rijn

viool: Frederieke Saeijs
cello: Maja Bogdanovic
piano: Nino Gvetadze

MUSIS

€ 21,50

MUZENZAAL

THEATER A/D RIJN

€ 15,–

maart

Op Internationale Vrouwendag schotelt Musis u een
vrouwelijk programma voor: muziek die geschreven of bewerkt is door vrouwen, uitgevoerd door
een ensemble van louter dames. Het Arosa Trio
bestaat inmiddels ruim tien jaar en onderscheidt
zich door de focus op minder bekend repertoire.
Het programma van vanmorgen is daar een
typisch voorbeeld van. Fanny Mendelssohn en Lili
Boulanger stierven helaas allebei op jonge leeftijd,
maar lieten ons fraaie muziek na. Het pianotrio van
Mendelssohn wordt zelfs gerekend tot de mooiste
pianotrio’s uit de 19e eeuw. Van Boulanger hoort
u twee sfeervolle miniaturen en Debussy’s La mer
klinkt in een bewerking van de Engelse componiste
Sally Beamish. Een hommage aan de vrouw binnen
de klassieke muziek. En o ja, mannelijk publiek is
natuurlijk ook van harte welkom!

Performancecollectief Urland brengt via Hamlet,
Star Trek en Heiner Müller een dadaïstische Ode
aan het Woord. In deze beeldende voorstelling wil
Urland taal voelbaar maken: de verwarring, de
(de)constructie, de schoonheid en de lelijkheid.
Het bestaan van De Klingon Hamlet was een
ontdekking voor Urland. Dit iconische oerstuk van
Shakespeare is in 1996 vertaald naar het Klingon
(de succesvolste artificiële taal ter wereld uit de
sciencefiction tvserie Star Trek). Het is een archaisch-futuristische bizarriteit die de fantasie prikkelt.
Ter voorbereiding ging Urland naar Indianapolis
(VS) om het 25ste lustrum van The Klingon
Language Institute bij te wonen. Daar ontmoetten
ze de uitvinder van de taal, bezeten linguïsten
en andere lieve extremisten, op zoek naar
gelijkgestemden.
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11 maart

11 maart

woensdag 20:15 uur

woensdag 20:30 uur

OPERA

POPMUZIEK

OPERA2DAY,
NEW EUROPEAN ENSEMBLE
& SCAPINO BALLET
ROTTERDAM

ALBA PLANO

132

maart

Opera Melancholica

OPERA2DAY en het New European Ensemble
verwelkomen u in het anatomisch theater van de
psyche. Hier worden schedels gelicht. Via filmische
minimal music van componist Philip Glass en een
verhaal van ‘Master of the Macabre’ Edgar Allan
Poe ervaart u fantastische visioenen en huiveringwekkende wanen live in het theater. Die worden
mede tot leven gebracht met choreografie van
Scapino Ballet Rotterdam. Centraal staat de
Nederlandse première van Glass’ meeslepende
opera The Fall of the House of Usher, met een portret van de melancholicus ‘pur sang’ Roderick Usher.
We dompelen u onder in zijn melancholie en maken
aan de hand daarvan een tocht langs alle regionen
van de menselijke geest: Opera Melancholica.
OPERA2DAY, veroverde het land met Dangerous
liaisons. Hun Hamlet (Theaterkrant ★★★★★)
werd genomineerd als ‘meest indrukwekkende
podiumprestatie van het jaar’ (VSCD) en ‘Opera
van het Jaar’ (Place de l’Opéra).
regie: Serge van Veggel
libretto: Arthur Yorinks, naar het verhaal van
Edgar Allan Poe
dans: Scapino Ballet Rotterdam
STADSTHEATER

€ 35,–| € 30,–

GROTE ZAAL

Forever Amy

Forever Amy is een overweldigende reis door de
muziek en de liveoptredens van Amy Winehouse.
Een memorabele show, die de extravagante
artieste zo natuurgetrouw neerzet dat je gelooft
dat Amy zelf op het podium staat, als stralend middelpunt van haar band.
Dat is de verdienste van het Siciliaanse jazz- en
soulwonder Alba Plano. Ze wordt begeleid door
Amy’s oorspronkelijke bandleden. Muzikanten
die de jazzdiva het best kenden en die met deze
fantastische show haar muzikale nalatenschap
levend willen houden. Musical director en bassist
Dale Davis, keyboardspeler Xantone Blacq, gitarist
Hawie Gondwe, drummer Nathan Allen en saxofonist en fluitist Jim Hunt, zijn stuk voor stuk door de
wol geverfde topmusici die met Amy Winehouse
de wereldtop van de popmuziek bereikten.
Alba Plano is in deze formatie als leadzangeres
helemaal in haar element. Amy Winehouse was
de grote inspiratie voor haar muzikale carrière en
dat blijkt uit de authentieke en respectvolle wijze
waarop zij de topsongs van de jazz- en souldiva
laat herleven. Een ontroerend eerbetoon aan een
geweldige vrouw, die haar ziel verkocht aan de
muziek.
® Staconcert
® Consumptie niet inbegrepen
® Met de originele liveband van Amy Winehouse

MUSIS

€ 26,50

PARKZAAL

11 maart

12 maart

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:00 uur

DANS

POPMUZIEK

AMOS BEN-TAL &
OFFPROJECTS

DANA WINNER

60

30 jaar Dana Winner – drie decennia vol liefde
en muziek
Met meer dan 3,5 miljoen verkochte albums
wereldwijd is Dana Winner ongetwijfeld een van
de allergrootste Nederlandstalige zangeressen
van dit moment. Tijdens haar nieuwe tour put Dana
rijkelijk uit haar omvangrijke Nederlandstalige
én Engelstalige repertoire. Vier samen met Dana
en haar band drie decennia liefde én muziek
en herbeleef alle grootste hits, van haar doorbraak in 1989 met Op Het Dak Van De Wereld
tot Westenwind en One Moment In Time. 30 jaar
Dana Winner belooft een uniek en onvergetelijk
concert te worden dat niemand onberoerd zal
laten.

choreografie, muziek en gedicht: Amos BenTal
cast: Milena Twiehaus, Genevieve Osborne, Aurélie
Cayla, Luca Cacitti, Wolf Govaerts

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 30,–

PARKZAAL

maart

In 60 nemen choreograaf/componist Amos Ben-Tal
en zijn danscollectief OFFprojects het publiek mee
in een meditatieve ervaring over de sociale aspecten en persoonlijke beleving van tijd. Met een
stortvloed aan beweging, geluid, licht en woorden
trekken Ben-Tal en de dansers het begrip tijd
vakkundig uit elkaar. In een tijdsbestek van zestig
minuten deelt het publiek momenten van verstilling, druk, hoop en verlangen waarin niet alleen
de structuur, maar ook het mysterie van tijd worden
blootgelegd.
OFFprojects is een collectief van voormalig dansers van het Nederlands Dans Theater dat zich
verzamelt rondom het werk van choreograaf en
componist Amos Ben-Tal. Het gezelschap staat
bekend om zijn multidisciplinaire voorstellingen en
uitzonderlijke uitvoeringskwaliteiten. Na een aantal
succesvolle producties, waaronder de voorstelling
Howl i.s.m. Spinvis, keert OFFprojects nu terug naar
de kern van hun expressie: pure dans.

133

12 maart

12 maart

donderdag 20:15 uur

donderdag 20:30 uur

CABARET

POPMUZIEK

TINEKE SCHOUTEN

SPINVIS

Highlights

In Werkelijkheid

Een theateravond gevuld met alleen de beste van
de beste typetjes, sketches, grappen en liedjes.
Legendarisch en toch steeds weer verrassend.
Highlights was vorig seizoen al avond na avond
uitverkocht; dit seizoen gaat Tineke onvermoeid
verder. Ze put dan ook uit een carrière van meer
dan 35 jaar vol tijdloze hoogtepunten, aangevuld met nieuw materiaal. Trouwe fans weet ze
onophoudelijk te boeien. Terwijl nieuwe fans haar
voorgoed in hun hart sluiten.
Met een schatkist vol pruiken, accenten, absurde
personages en pijnlijk herkenbare situaties garandeert de ware koningin van de typetjes steeds
opnieuw een avond vol schaterlachen. Deze
monumentale show maakt eens te meer duidelijk
hoe iconisch haar oeuvre is. Een unieke kans om
getuige te zijn van een legende!

Eigenlijk gaat het over iets anders. Eigenlijk gaat
het altijd over iets anders. Spinvis en Saartje Van
Camp spelen een muziekvoorstelling die in werkelijkheid over iets anders gaat. Achter ieder verhaal
zit een ander verhaal. En ook dat verhaal vertelt
niet alles. In Werkelijkheid speelt zich af in een
wereld die in werkelijkheid de onze zou kunnen
zijn. Een visuele en muzikale vertelling met veel
nieuwe en oudere liedjes van Spinvis. Opnieuw
gearrangeerd. Soms verstild. Soms keihard.

maart

134

STADSTHEATER

€ 38,50 | € 33,50

GROTE ZAAL

zang en gitaren: Spinvis
zang en cello: Saartje Van Camp
illustraties: Hanco Kolk

MUSIS

€ 22,50

MUZENZAAL

13 maart

13 maart

vrijdag 19:30 uur

vrijdag 20:15 uur

KLASSIEK

MUSICAL & SHOW

HET GELDERS ORKEST

RIAN GERRITSEN,
SANDRA MATTIE, ANOUK
VAN NES & JOANNE
TELESFORD

Rosanne Philippens speelt Beethovens
Vioolconcert
BEE THOVEN 250

135

Opvliegers 5: Op safari

Beethoven – Vioolconcert in D, op. 61
Sibelius – Symfonie nr. 2 in d, op. 43

regie: Martin Michel
cast: Rian Gerritsen, Anouk van Nes, Sandra
Mattie, Joanne Telesford
muziek: Jeroen Sleyfer

dirigent: Sascha Goetzel
viool: Rosanne Philippens
® Onderdeel van het festivalweekend
BEETHOVEN 250, zie pagina 199
MUSIS

PARKZAAL

€ 57,– | € 46,– | € 36,– | € 20,–

STADSTHEATER

€ 28,– | € 23,–

GROTE ZAAL

maart

Beethovens Vioolconcert: geliefd bij een breed
publiek maar gevreesd bij de grote violisten vanwege zijn technische uitdaging en stevige lengte.
Rosanne Philippens, uitstekend kenner van het
vioolrepertoire van Beethoven, ontfermt zich met
liefde over dit misschien wel beroemdste en populairste vioolconcert ooit geschreven. Haar virtuoze
spel, begeleid door het orkest onder leiding van
Sacha Goetzel, past prachtig bij dit gloedvolle
soloconcert, geschreven met een grote muzikale
intensiteit en klankrijkdom zoals alleen Beethoven
dat kan. Van een heel andere orde is de Tweede
Symfonie van Sibelius, gecomponeerd ten tijde van
het onafhankelijkheidsstreven van Finland. Muziek
met een triomfantelijke uitstraling en bijna revolutionaire overtuigingskracht, een heerlijke symfonie
om de avond te besluiten.

In dit vijfde deel van de succesvolle reeks vriendinnencomedy’s maken de vriendinnen Zuid-Afrika
onveilig. The Big 4 gaat op zoek naar The Big 5!
Loes (Rian Gerritsen), Joke (Anouk van Nes),
Shirley (Joanne Telesford) en Moniek (Sandra
Mattie) verliezen zich in safari’s, wijn proeven en
bloedhete overnachtingen in een tent.
Overleven de vier vriendinnen de safari en zullen ze een echte neushoorn op de foto krijgen?
Kortom: een échte vriendinnencomedy over de
fase (met alle ongemakken die daarbij horen)
waar een dame liever niet over spreekt, maar
waar toch onbedaarlijk om gelachen kan worden.

13 maart

14 maart

vrijdag 22:00 uur

zaterdag 12:00 uur

KLASSIEK

KLASSIEK

ALEXANDER LONQUICH

HEXAGON ENSEMBLE

Diabelli-variaties

Blaaskwintetten

BEE THOVEN 250

BEE THOVEN 250

136

maart

Beethoven – 12 variaties op een Russische dans,
WoO 71
Beethoven – 33 variaties op een wals van Diabelli,
op. 120
In 1819 vroeg de Weense componist Anton
Diabelli aan vijftig bevriende collega’s, waaronder
Beethoven, om een variatie te schrijven op een
walsje. Hij wilde zo een soort muzikaal compendium samenstellen. Het thema sprak Beethoven
wel aan en in plaats van zich, zoals gevraagd,
tot één variatie te beperken, componeerde hij er
uiteindelijk drieëndertig – het langste werk voor
piano solo tot dan toe! De Duitse pianist combineert dit toonbeeld van variatiekunst met een
eerdere variatiereeks van Beethoven, gebaseerd
op een thema uit een ballet van de Tsjechische
componist Paul Wranitzky. Een uiterst gevarieerd
concert op de late avond.
piano: Alexander Lonquich
® Onderdeel van het festivalweekend
BEETHOVEN 250, zie pagina 199

Spohr – Kwintet in c, op. 52
Beethoven – Kwintet in Es, op. 16
Verrassend repertoire, zichtbaar spelplezier en een
originele multidisciplinaire programmering kenmerken het Hexagon Ensemble. Met hun passie voor
kwaliteit, vernieuwing en avontuur, raken de zes
muzikanten hun luisteraars telkens weer recht in het
hart. Precies daar waar je muziek beleeft. Tijdens
dit ‘lunchconcert’ speelt het ensemble Beethovens
enige blaaskwintet, geschreven tijdens de enige
tournee die de componist maakte. Een soort pianoconcert in kleine bezetting. Van Beethovens vriend
Louis Spohr klinkt het kwintet dat hij schreef voor
zijn vrouw Dorette. Blaasmuziek van het hoogste
niveau in tweevoud.
fluit: Wout van den Berg
hobo: Bram Kreeftmeijer
klarinet: Arno van Houtert
hoorn: Christiaan Boers
fagot: Marieke Stordiau
piano: Frank Peters
® Onderdeel van het festivalweekend
BEETHOVEN 250, zie pagina 199

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

MUSIS

€ 21,50

MUZENZAAL

14 maart

14/15 maart

zaterdag 15:00 uur

zaterdag 19:00 uur en zondag 14:30 uur

KLASSIEK

FAMILIE

MICHAEL FOYLE &
MAKSIM ŠTŠURA

THEATER ROTTERDAM
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Repelsteeltje en de blinde prinses (8+)

Complete vioolsonates I
BEE THOVEN 250

Beethoven – Sonate nr. 1 in D, op. 12/1
Beethoven – Sonate nr. 3 in Es, op. 12/3
Beethoven – Sonate nr. 7 in c, op. 30

viool: Michael Foyle
piano: Maksim Štšura
® Onderdeel van het festivalweekend
BEETHOVEN 250, zie pagina 199

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

regie: Pieter Kramer
tekst: Don Duyns
cast: Wart Kamps/Bart Rijnink, Joke Tjalsma, Kim
van Zeben, Patrick Duijtshoff, Judith van den Berg,
Bas Hoeflaak en Johanna Hagen

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 25,– | € 22,50 (tot 16 jaar)

maart

Beethoven was de eerste componist die de piano
uit zijn rol van begeleidingsinstrument haalde en
hem in de vioolsonates een gelijkwaardige rol
gaf. Hij noemde ze dan ook geen sonates voor
viool en piano, maar sonates voor piano en viool.
Dat is ook precies de insteek van het SchotsEstische duo Foyle-Štšura: beide instrumenten zijn
even belangrijk. Het tweetal speelt tijdens het
Beethoven-festival binnen één etmaal alle tien de
sonates, verdeel over drie concerten. En dat alles
ook nog eens volledig uit het hoofd. Komt dat
horen en zien!

Het broeit op het paleis tussen de koningin en
haar prins-gemaal. Ze ruziën over wie de baas is
en over hun blinde dochter. Het broeit ook bij Joost
de varkenshoeder, die opschept over zijn dochter
Sterre die ‘goud uit stro’ kan spinnen. En het broeit
zeker bij aardmannetje Repelsteeltje en zijn vrouw
Karla, die een groots en meeslepend leven willen.
Er is van alles de hand in het bos, in het paleis en
onder de grond. Repelsteeltje kijkt wie hij met zijn
tovenaarskunsten kan helpen. En dan arriveert er
ook nog een geheimzinnige gebedsgenezeres aan
het hof, die zegt dat ze het blinde prinsesje kan
‘genezen’. Wie houdt zich aan zijn woord? Lukt het
Repelsteeltje om zijn naam geheim te houden?
Repelsteeltje en de blinde prinses is een voorstelling zoals De Gelaarsde Poes en Lang en
Gelukkig, vol grappige verwikkelingen, snedige
dialogen, gloedvolle liedjes en magische
toverkunsten.
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14 maart

14 maart

zaterdag 20:00 uur

zaterdag 20:30 uur

KLASSIEK

MUZIEK & THEATER

MICHAEL FOYLE &
MAKSIM ŠTŠURA

ESTHER APITULEY

Complete vioolsonates II

BEE THOVEN 250

BEETHOVEN – Lost in Silence

BEE THOVEN 250

maart

Beethoven – Sonate nr. 4 in a, op. 23
Beethoven – Sonate nr. 6 in A, op. 30
Beethoven – Sonate nr. 9 in A, op. 47 ‘Kreutzer’
Beethoven was de eerste componist die de piano
uit zijn rol van begeleidingsinstrument haalde en
hem in de vioolsonates een gelijkwaardige rol
gaf. Hij noemde ze dan ook geen sonates voor
viool en piano, maar sonates voor piano en viool.
Dat is ook precies de insteek van het SchotsEstische duo Foyle-Štšura: beide instrumenten zijn
even belangrijk. Het tweetal speelt tijdens het
Beethoven-festival binnen één etmaal alle tien de
sonates, verdeel over drie concerten. En dat alles
ook nog eens volledig uit het hoofd. Komt dat
horen en zien!
viool: Michael Foyle
piano: Maksim Štšura
® Onderdeel van het festivalweekend
BEETHOVEN 250, zie pagina 199

Wat betekent het voor een componist om het
gehoor te verliezen? Deze vraag intrigeerde
altvioliste en artistiek leider Esther Apituley en
bewoog haar tot de voorstelling BEETHOVEN –
Lost in Silence. Een toneelstuk over het proces van
Beethovens gehoorverlies en de laatste periode
van zijn leven waarin hij echt doof werd, maar
waarin hij zijn meest gewaardeerde stukken componeerde. Op het toneel staan vijf topmusici, een
acteur en een gebarentolk. Zeven mensen die
elkaar imiteren en op elkaar reageren. Ze vormen
de meerstemmigheid van Beethovens Grote Fuga.
De voorstelling gaat niet alleen over Beethoven,
maar ook over hoe het is om te leven en te creeren met een beperking. Voor deze voorstelling
werkt het gezelschap samen met o.a. Sencity en
Possiblize, organisaties werkzaam in de slechthorenden- en dovenwereld. Een visuele, muzikale
vertoning die de zintuigen uitdaagt.
altviool en artistieke leiding: Esther Apituley
® Onderdeel van het festivalweekend
BEETHOVEN 250, zie pagina 199

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

15 maart

15 maart

zondag 12:00 uur

zondag 15:00 uur

FAMILIE

KLASSIEK

OORKAAN & DUDOK
QUARTET AMSTERDAM

MICHAEL FOYLE &
MAKSIM ŠTŠURA

Kwartetten met Beethoven (6+)

Complete vioolsonates III

BEE THOVEN 250

BEE THOVEN 250

Beethoven – Strijkkwartet nr. 15 in a, op. 132

viool: Judith van Driel, Marleen Wester
altviool: Marie-Louise de Jong
cello: David Faber

nr.
nr.
nr.
nr.

2 in A, op. 12/2
5 in F, op. 24 ‘Frühling’
8 in G, op. 30
10 in G, op. 96

Beethoven was de eerste componist die de piano
uit zijn rol van begeleidingsinstrument haalde en
hem in de vioolsonates een gelijkwaardige rol
gaf. Hij noemde ze dan ook geen sonates voor
viool en piano, maar sonates voor piano en viool.
Dat is ook precies de insteek van het SchotsEstische duo Foyle-Štšura: beide instrumenten zijn
even belangrijk. Het tweetal speelt tijdens het
Beethoven-festival binnen één etmaal alle tien de
sonates, verdeel over drie concerten. En dat alles
ook nog eens volledig uit het hoofd. Komt dat
horen en zien!
viool: Michael Foyle
piano: Maksim Štšura
® Onderdeel van het festivalweekend
BEETHOVEN 250, zie pagina 199

® Onderdeel van het festivalweekend
BEETHOVEN 250, zie pagina 199

MUSIS

MUZENZAAL

€ 15,– | € 12,50 (tot 16 jaar)

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

maart

In Kwartetten met Beethoven breekt het Dudok
Quartet Amsterdam het vijftiende strijkkwartet
van Beethoven open voor jonge oren. Vier musici
spelen buiten met elkaar een kwartetspel. “Heb jij
voor mij van de strijkers de altviool?”, “Ik mis
nog van de getallen nummer 4”, “Wie heeft van
de metamorfose de vlinder?” en “Wie heeft de
allermooiste kleur goud?” Het kwartet neemt je
zonder woorden mee in een muzikaal spel met verschillende sferen en kleuren. Beethovens geniale
muziekstuk is steeds in beweging en wordt, net als
de kaarten in het spel, telkens opnieuw geschud.
Komen alle muzikale kleuren uiteindelijk bij elkaar?
Een concert voor jong én oud, vol fantasievolle
beelden, beweging, magie en verwondering met
de mooiste muziek van Beethoven.

Sonate
Sonate
Sonate
Sonate
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15 maart

16 maart

zondag 20:00 uur

maandag 20:00 uur

KLASSIEK

KLASSIEK

NEDERLANDS BLAZERS
ENSEMBLE

ORKEST VAN DE
ACHTTIENDE EEUW

De Negende van Beethoven

Driemaal Schumann

140

BEE THOVEN 250

maart

Beethoven – Symfonie nr. 9 in d, op. 125
Als ‘grande finale’ van het festival Beethoven 250
klinkt een van Beethovens meest iconische werken:
de Negende symfonie, met de beroemde Ode an
die Freude. Nadat Beethoven het hele symfonische
genre al op zijn kop had gezet, deed hij er bij zijn
laatste symfonie nog een schepje bovenop door de
grenzen van het genre volledig open te breken en
de menselijke stem te introduceren. Geen kunstje,
maar ultieme artistieke noodzaak. Solisten en koor
schreeuwen de boodschap letterlijk uit: ‘Wees
omarmd, miljoenen!’ Het koor wordt gevormd door
zangers uit verschillende culturen en windstreken,
een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving, aangevuld met plaatselijke koren. Dat geeft
deze – meer dan ooit actuele – ode aan broederschap en saamhorigheid nóg meer zeggingskracht.
hobo en leiding: Bart Schneemann
Projectkoor NBE, medewerking van Arnhemse koren
® Onderdeel van het festivalweekend
BEETHOVEN 250, zie pagina 199
® Met gratis inleiding om 19:00 uur, reserveren
noodzakelijk

Schumann – Ouverture ‘Manfred’, op. 115
Schumann – Pianoconcert in a, op. 54
Schumann – Symfonie nr. 3 in Es, op. 97 ‘Rheinische’
Het Orkest van de Achttiende eeuw en fortepianist
Alexander Melnikov belichten vanavond drie kanten
van Schumann: Schumann als toneelcomponist,
als pianovirtuoos en als symfonicus. De hoofdpersoon in het gedicht Manfred van de beroemde
Engelse dichter Lord Byron gaat gebukt onder
geestelijke instabiliteit en innerlijke tegenstrijdigheden. Schumann identificeerde zich sterk met deze
Manfred en zette Byrons gedicht op (toneel)muziek.
Hoewel alleen de ouverture een vaste plaats in het
orkestrepertoire heeft weten te veroveren, vormt die
op zichzelf al een treffende muzikale typering van
Manfred. Schumanns Pianoconcert werd ondanks
een moeizaam scheppingsproces razend populair
en behoort tot de meest geliefde werken uit de
Romantiek. Ten slotte klinkt de Derde Symfonie,
waarin de componist op beeldende wijze verslag
doet van een reis die hij door het Rijnland maakte.
dirigent: Gustavo Gimeno
fortepiano: Alexander Melnikov
® Met gratis inleiding om 19:00 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

€ 34,50

PARKZAAL

MUSIS

€ 37,50

PARKZAAL

18 maart

19 maart

woensdag 20:15 uur

donderdag 20:00 uur

TONEEL

KLASSIEK

WAT WE DOEN &
THEATER DE MEERVAART
(GEORGE & ERAN)

GRIGORY SOKOLOV

141

Russische pianomagiër

Hoe ik talent voor het leven kreeg
Programma n.t.b.
‘Je kunt je geluk zoeken in reizen, sprituele trips
of boeken. Of je woont een recital bij van de
Russische meesterpianist. Een avond Sokolov
is tripvervangend, want zijn musiceren is zelf
een avontuur van en voor de geest.’ Aldus
NRC Handelsblad over pianist Grigory Sokolov.
De Russische grootmeester is zonder twijfel een
van de meest indrukwekkende levende pianisten.
Als enige pianist is hij elk seizoen te gast in de
befaamde Amsterdamse serie Meesterpianisten.
Met zijn continue zoeken naar diepere lagen en
zijn enorme kleurenpalet weet hij als geen ander
met muziek te betoveren. Zijn programma voor
deze avond is nog niet bekend: Sokolov bepaalt
dat doorgaans vlak voor het concert. Maar u kunt
zich met een gerust hart door hem laten verrassen.
Om nogmaals NRC te citeren: ‘Sokolov mag je niet
missen!’
piano: Grigory Sokolov

® Met randprogramma De Karavaan

STADSTHEATER

€ 29,50| € 24,50

GROTE ZAAL

MUSIS

€ 37,50

PARKZAAL

maart

Rodaan al Galidi schreef over de negen jaar die
hij in een AZC zat het veelgeprezen boek Hoe ik
talent voor het leven kreeg. Een indringend én
humoristisch verhaal over Semmier Kariem, die
asiel aanvraagt in Nederland. Semmier droomt
van een nieuw leven, maar het AZC wordt voor
hem een bijna magisch dorp waar hij eindeloos
wacht.
Al Galidi schetst in Hoe ik talent voor het leven
kreeg op een rauwe en verrassend grappige
manier niet alleen een beeld van het asielbeleid
maar ook van de Nederlandse samenleving.
In deze kleurrijke, humoristische en indringende
voorstelling komen theater, muziek en dans samen
in een groots opgezet theaterspektakel. Een prachtige cast van acteurs en musici samen met
tientallen statushouders vertellen dit bijzondere
verhaal van Al Galidi in het theater.
De theaterbelevenis Hoe ik talent voor het leven
kreeg speelt zich af op het toneel en de foyer.
Na afloop is er door heel het theater eten, muziek
en ruimte voor spelers en publiek om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

20 maart

20 maart

vrijdag 20:30 uur

vrijdag 20:30 uur

TONEEL

JAZZ

ADELHEID&ZINA &
TONEELGROEP OOSTPOOL

ROUND MIDNIGHT
ORCHESTRA

GOD IS EEN MOEDER

The Crooners Night Club: A tribute to
the legendary voices

Is de ogenschijnlijke kloof tussen religie en
homoseksualiteit te overbruggen? Voor Marcus
Azzini, regisseur en artistiek directeur bij ons
huisgezelschap Toneelgroep Oostpool, is het een
persoonlijk vraagstuk waarvan hij denkt dat moeders de redding kunnen zijn. Sommige gelovige
moeders van homoseksuele zonen vinden in hun
leven een manier om te verzoenen. Zij hebben de
kracht om iemand onvoorwaardelijk lief te hebben.
Om iemand te accepteren die anders is dan zij;
een vorm van erkenning zonder de ander te willen
veranderen.
Voor God is een Moeder gaan Marcus Azzini
en Nazmiye Oral samen op zoek naar gelovige
moeders en homozonen om met hen in gesprek te
gaan. Ze halen verhalen op uit onder andere de
christelijke en islamitische gemeenschap en voegen die bij hun eigen ervaringen.
Een voorstelling over de liefdevolle en complexe
relatie tussen moeders, zonen en religie.

De nachtclubs van Chicago, Las Vegas en New
York waren ooit de artistieke wieg van bekende
‘crooners’ als Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King
Cole en Sammy Davis jr. Avond na avond gaven
zij shows, begeleid door orkesten van onder anderen Count Basie, Duke Ellington en Quincy Jones.
Beroemde songs uit het swingtijdperk, sappige verhalen en stand-up comedy waren de ingrediënten
van deze shows.
Het programma Crooners Night Club brengt u terug
naar het Las Vegas van de jaren ‘50, waar een
jonge god en een oude rot elkaar ontmoeten voor
radio-opnames. De een kent het klappen van de
zweep, de ander komt net kijken. Beiden claimen
ze de jazz, maar wie heeft gelijk? Stap in deze
bevlogen wereld vol entertainment, filmsterren en
de swingende muziek van het American songbook.

maart

142

regie: Adelheid Roosen
met en door: Nazmiye Oral, Marcus Azzini e.a.
® Deze voorstelling is onderdeel van het
Oostpoolweekend, voor meer informatie zie
pagina 11

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

zang en verteller: Thom Hoorweg
zang en standup comedy: Jeffrey Spalburg
trompet: Tom Ridderbeekx
saxofoon: Alexander Beets, Ben van den Dungen,
Rolf Delfos
piano: Robert Koemans
bas: Marius Beets
drums: Tim Hennekes
regie: Monique van Hinte

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

21 maart

21 maart

zaterdag 20:15 uur

zaterdag 20:30 uur

TONEEL

POPMUZIEK

TONEELGROEP
OOSTPOOL

BLØF
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Theatertour 2020

What’s in a fairy tale? – De Rattenvanger

Na een afwezigheid van vijf jaar is BLØF terug in
de theater- en concertzalen. De Zeeuwse formatie
heeft bepaald niet stilgezeten in de tussentijd.
Hun laatste album AAN behaalde de gouden
status; het nummer Zoutelande brak vele records
en zorgde voor de langverwachte doorbraak
in België. Het bracht de band op diverse grote
podia; de shows in Ziggo Dome en Ahoy waren
in een mum van tijd uitverkocht. Dit succes is het
bewijs dat BLØF nog steeds muziek maakt die
mensen weet te raken. En waar anders kan dat
beter dan in de prachtige Parkzaal van Musis?

regie: Sarah Moeremans
tekst: Joachim Robbrecht
cast: Joep van der Geest, Gillis Biesheuvel, Louis
van der Waal e.a.
muziek: Wessel Schrik
® Met gratis inleiding om 19:15 uur, reserveren
noodzakelijk
® Deze voorstelling is onderdeel van het
Oostpoolweekend, voor meer informatie zie
pagina 11

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 26,–| € 21,– | € 10,– (studenten/jongeren)

MUSIS

€ 39,50

PARKZAAL

maart

Sarah Moermans en Joachim Robbrecht doen aan
upcycling van oeroude verhalen en geven in de
theaterreeks What’s in a Fairytale?! achterhaalde
sprookjes een tweede leven met een grotere
maatschappelijke waarde. Na Robin Hood (2018)
en Bambi (2019) is het nu tijd voor een explosieve
remake van De Rattenvanger: een voorstelling over
kinderen. Of eigenlijk: over de kinderen van een
ander. Een anti-sprookje voor volwassenen.
Een pijnlijk herkenbaar verhaal over kinderen die
geleerd hebben dat zíj het middelpunt van de
wereld zijn, over een bizarre kinderkidnap en de
vraag of kinderen soms niet beter af zijn zonder al
die opvoedmethodes. Maatschappijsatire in zijn
meest zuivere vorm.

22 maart

25 maart

zondag 15:00 uur

woensdag 19:30 uur

FAMILIE

MUSICAL & SHOW

DE TONEELMAKERIJ

BRUGKLAS
DE MUSICAL (9+)
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Mijn moeder is een diva (8+)

maart

Morssinkhof Terra Theaterproducties
Viktor en Valencia zijn een tweeling. Ze lijken
helemaal niet op elkaar, maar hun moeder heeft
gezegd dat ze een tweeling zijn. Dus is het waar.
Viktor en Valencia hoeven niet naar school, want
ze weten alles al. Hun moeder heeft hen precies
verteld hoe het leven in elkaar zit. Zo weten ze
bijvoorbeeld dat aardige mensen geld van je
willen, dat muzikanten lui zijn, dat verliefdheid niet
bijzonder is en dat champagne essentieel is bij
een goed ontbijt.
Het was een lang gekoesterde wens van Wart
Kamps en Ellen Parren (Klokhuis, Missie Aarde,
Treurteevee, KLEM) om samen een jeugdvoorstelling te maken. Mijn moeder is een diva is een
absurdistische tragikomedie over niet zo beroemde
kinderen met een heel beroemde moeder.

Brugklas, de populairste serie van de Nederlandse
tv, komt naar het theater met een eigen musical!
Alles wat er gebeurt in het eerste jaar van de
middelbare school kun je nu van nóg dichterbij
meemaken in Brugklas de Musical.
Een hiphop over Willem van Oranje! Max vindt dat
een vet idee, lekker out of the box. Dan wil Emma
de hoofdrol spelen, want waarom zouden helden
alleen mannen kunnen zijn? En wie bepaalt dat
eigenlijk, hoe mannen en vrouwen zich gedragen?
Brugklas de Musical is voor iedereen herkenbaar:
een zoektocht naar wie je bent, in de belangrijkste
periode van je leven.
Brugklas is bekend van NPO Zapp. In de musical
zijn Max (Niek Roozen), Selma (May Hollerman),
Emma (Belle Zimmerman), Jamie (Claire
Veldkamp) en een compleet nieuwe Brugklasser
te zien.
regie: Anne de Blok
script en liedteksten: Daniël Cohen
cast: Niek Roozen, May Hollerman, Belle
Zimmerman, Claire Veldkamp, Jary Sluijter
muziek: Fons Merkies
choreografie: Chiara Re

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 15,– | € 12,50 (tot 16 jaar)

STADSTHEATER

€ 24,50 | € 19,50

GROTE ZAAL

25 maart

26 maart

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:00 uur

DANS

KLASSIEK

MOVING FUTURES

HET GELDERS ORKEST

MOVING FUTURES DANSFESTIVAL 2020

145

Maestro Jules presenteert... het orkest!
ME T DE ‘GRE ATEST HITS’ VOOR GROOT ORKEST

Waar ‘standup dirigent’ Jules van Hessen
gewoonlijk een meesterwerk binnenstebuiten
keert, gaat hij bij dit interactieve concert met het
symfonieorkest aan de slag. En met jou! Tijdens
dit concert mag jij namelijk bepalen wat er
gespeeld wordt én maak je misschien wel je dirigeerdebuut! Hits van de grote meesters, ronkende
filmscores, en zelfs de alltime favourites komen
voorbij. Ontdek wat er allemaal mogelijk is met
het paradepaardje van de klassieke muziek: het
symfonieorkest. En schroom niet, want voorkennis is
niet nodig.
dirigent: Jules van Hessen

® Moving Futures is een driedaags dansfestival
in Stadstheater Arnhem (26 maart 2020) en
Theater a/d Rijn (27 en 28 maart 2020).
® De Nieuwe Oost programmeert in
Stadstheater Arnhem

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 26,–

PARKZAAL

maart

Het vernieuwende dansfestival Moving Futures reist
voor de zesde keer langs verschillende steden in
Nederland. In een even verfrissend als veelzijdig
programma van voorstellingen, installaties, films
en feestjes trekt een eigenzinnige generatie aan
je voorbij die de dansdiscipline oprekt, binnen en
buiten de muren van het theater. Met het contextprogramma van open studio’s, workshops, essays,
borrelpraat en -bingo zet Moving Futures je overal
met je neus bovenop.
Moving Futures is een initiatief van vijf landelijke
productiehuizen: De Nieuwe Oost, Dansmakers
Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant en
Random Collision.

26 maart

27 maart

donderdag 20:15 uur

vrijdag 20:00 uur

CABARET

KLASSIEK

SARA KROOS

DUDOK QUARTET

Verte

Oude en nieuwe noten door veelzijdig kwartet

146

maart

I.S.M. STRIJKK WARTE T BIËNNALE AMSTERDAM

Ze is grof, ze is direct, ze maakt je aan het lachen
om de ergste dingen en ze heeft een klein hartje.
Sara Kroos pakt extra uit met haar nieuwe show:
Verte. Met verrassende visuals en een 2.0 muziekstijl dankzij haar topmuzikanten. Met de energieke,
stoere aanpak die we van haar gewend zijn, maar
ook een nieuwe blik, gaat Sara vrolijk voorbij de
zwaarte. Voor iedereen die tegen een stootje kan.
Sara Kroos staat al twintig jaar voor uitverkochte
zalen met haar rauwe, eigen comedystijl. Ze is een
publiekslieveling én een buitenbeentje.
Verte gaat over vooruit kijken, verder denken.
En hoe ver kun je gaan? Verte is een show als een
rollercoaster en als je na afloop naar buiten stapt,
ben je lekker door elkaar geschud en kun je er
weer fris tegenaan.
regie: Jessica Borst
muziek: Rutger Hoorn en Nathaniël van Veenen

Webern – Langsamer Satz, op. posth.
Rameau – Pièces de clavecin (arr. Roukens)
Roukens – Nieuwe opdrachtcompositie
Vigh – Bagatellen voor strijkkwartet
Ligeti – Strijkkwartet nr. 2
Het Dudok Quartet Amsterdam is een van de meest
veelzijdige en aanspreken strijkkwartetten van
dit moment. Voor het kwartet bestaat geen oude
of nieuwe muziek: alle muziek is muziek van nu.
Muziek die ontroert, ontregelt en een onuitwisbare
indruk maakt. Vanuit die gedachte zoekt het kwartet
de dialoog met het publiek, in concertzalen, op
scholen, op festivals, en online.
Vanavond doen de vier strijkers dat met een
programma waarin twee 20e-eeuwse grootheden
gebroederlijk naast twee hedendaagse
Nederlandse componisten staan. Een hoofdrol is
weggelegd voor Joey Roukens: van hem klinkt zowel
een arrangement als een gloednieuwe compositie,
die hij schreef in opdracht van Musis en de
Strijkkwarttetbiënnale Amsterdam.
viool: Judith van Driel, Marleen Wester
altviool: Marie-Louise de Jong
cello: David Faber
® Met gratis inleiding om 19:00 uur, reserveren
noodzakelijk

STADSTHEATER

€ 26,–| € 21,–

GROTE ZAAL

MUSIS

€ 25,–

MUZENZAAL

27 maart

vrijdag 20:15 uur

vrijdag 20:30 uur

MUSICAL & SHOW

TONEEL

RECIRQUEL (HU)

PIP UTTON (UK)

My Land

Einstein

Met maar liefst 28 uitverkochte voorstellingen was
My Land van Recirquel Company Budapest dé
hit van het wereldberoemde Fringe Festival 2018
in Edinburgh. De combinatie van dans, acrobatiek, schitterende muziek, licht, illusie en fysieke
inspanning maken deze voorstelling een geslaagd
voorbeeld van hedendaags verhalend circus.
De waanzinnige lichaamsbeheersing van de
artiesten is adembenemend; de acts worden heel
sierlijk en met enorme precisie uitgevoerd. Door
de slow-motion bewegingen is de voorstelling nóg
indrukwekkender.

We zijn verheugd dat Pip Utton ook dit seizoen
weer in onze kleine zaal staat. Deze Britse
meesteracteur is als geen ander in staat om
bijzondere, historische figuren tot leven te wekken
op het toneel. Hij transformeert in fascinerende
persoonlijkheden, grijpt je bij de keel en laat je
gedurende de voorstelling niet meer los. Na Adolf
Hitler, Winston Churchill, Margaret Thatcher en
Charlie Chaplin komt Utton met een geheel nieuwe
performance als Albert Einstein.
Albert Einstein (1879 – 1955) was een Duits-ZwitsersAmerikaanse theoretisch natuurkundige van joodse
afkomst. Deze winnaar van de Nobelprijs is het
bekendst geworden door zijn relativiteitstheorie.
In het dagelijks leven is de naam Einstein
synoniem geworden met grote intelligentie.
Pip Utton kruipt magistraal in de huid van dit genie
met de warrige haardos.

® Zie ook de tip van onze programmeur
Ingrid Scheper op pagina 6

® Engels gesproken

STADSTHEATER

€ 32,50 | € 27,50

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 21,–

KLEINE ZAAL
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maart

27 maart

28 maart

28 maart

zaterdag 16:00 uur

zaterdag 20:15 uur

FAMILIE

TONEEL

HOLLAND OPERA

URBAN MYTH

Zwanenmeer (6+)

De Laatste Dichters

Dit sprookje is gebaseerd op het beroemde ballet
van Pjotr Tsjaikovski en De wilde zwanen van Hans
Christian Andersen.
De Koning is op zoek naar een bijzondere vrouw
om mee te trouwen. Die avond geeft hij een bal
waarop meisjes zich mogen voorstellen. Elize en
Azalea trekken lootjes wie naar het bal mag.
Eén van hen moet namelijk thuis blijven om op
de zusjes te passen. Elize wint, maar belooft vóór
twaalf uur thuis te zijn. Thuis treft ze Azalea aan, die
beweert dat een boze heks de zusjes heeft omgetoverd tot zwanen. Elize gaat wanhopig op zoek
naar haar zusjes. Azalea vermomt zich intussen als
oud vrouwtje en vertelt Elize dat die haar zusjes kan
bevrijden door van brandnetels hemdjes voor hen
te breien, maar ze mag geen woord spreken…

De Laatste Dichters is een opwindende muziektheaterervaring over revolutie, rap en culturele
identiteit. Over het vinden van jezelf via woord
en muziek. Over De Laatste Dichters: drie zwarte
mannen die eind jaren zestig via poëzie en muziek
een generaties-oud negatief zelfbeeld van AfroAmerikanen bestrijden. De geboorte van hiphop.
Met Christine Ottens gelijknamige boek losjes
in één hand, eigen actuele verhalen en nieuw
materiaal in de andere, onderzoekt Urban
Myth wat vijftig jaar hiphop opleverde. Niet
alleen in Amerika, maar ook hier in Nederland.
Geïnspireerd door deze en andere muzieklegendes maken rappers en acteurs in De Laatste
Dichters nieuwe gedichten en songs. Spannend en
scherp, met vette beats en funky grooves.

‘Opera Zwanenmeer voor kinderen is een voltreffer: eenvoudig, maar goed gebracht!’
– NRC ★★★★

Van de makers van Martin Luther King (winnaar
Zilveren Krekel 2019) en Celia!

maart
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regie: Joke Hoolboom
cast: Charlotte Houberg, Ekaterina Levental,
Niek Idelenburg
muziek: Pjotr Tsjaikovski

regie en script: Jörgen Tjon A Fong
cast: Manoushka Zeegelaar Breeveld, Cees Geel,
Tarikh Janssen, Romano Haynes

® 5 t/m 14 april: Landelijke Kindermuziekweek,
voor meer informatie zie pagina 11

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 15,– | € 12,50 (tot 16 jaar)

STADSTHEATER

€ 25,– | € 20,–

GROTE ZAAL

29 maart

30 maart

zondag 14:30 uur

maandag 20:00 uur

FAMILIE

KLASSIEK

MENEER MONSTER

CONCERTGEBOUW
KAMERORKEST

De waanzinnige boomhut
van 13 verdiepingen (5+)

Meneer Monster maakt cartoonesk actietheater
gecombineerd met visuele comedy voor de hele
familie, dat bulkt van de energie en spelplezier.
Met De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen
wonnen ze in 2018 de Zapp Theaterprijs en een
Zilveren Krekel.
regie: Liesel Badorrek
tekst: Richard Tulloch, Edward van de Vendel
cast: Christiaan Bloem, Olaf van de Ven, Chris
Koopman

STADSTHEATER

€ 15,–

GROTE ZAAL

Nachtmuziek
Mozart – Serenade No. 13 in G, KV 525 ‘Eine
kleine Nachtmusik’
Mozart – Hoboconcert in C, KV 314
Schnittke – Moz-Art à la Haydn
Haydn – Symfonie No. 45 in fis, Hob. I:45 ‘Abschied’
In het 18e-eeuwse Wenen ging nauwelijks een
avond voorbij of er werd wel ergens buiten voor
een raam muziek gemaakt – meestal met het doel
om een (potentiële) geliefde te imponeren. Bij het
woord ‘nachtmuziek’ denken de meesten van ons
onmiddellijk aan de gelijknamige strijkersserenade
van Mozart. Die serenade, waarvan de geadresseerde trouwens niet bekend is, vormt dan ook de
ouverture van dit concert waarin Mozart en Haydn
centraal staan. Naast muziek van beide Weense
componisten klinkt een soort herschepping van
delen uit hun oeuvre door de Rus Alfred Schnittke.
In geval van Haydn is dat diens vijfenveertigste
symfonie, die ook in zijn oervorm klinkt. We kunnen
u alvast verklappen dat de musici zowel Schnittke
als Haydn op een verrassende manier zullen doen
eindigen.
hobo en leiding: Alexei Ogrintchouk
® Met gratis inleiding om 19:00 uur, reserveren
noodzakelijk

MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

maart

De Waanzinnige Boomhut is in Nederland een van
de meest verkochte kinderboeken. Dit seizoen zet
Meneer Monster samen met het Australische CDP
Theatre Producers zijn tanden in dit totaal losgeslagen verhaal. Ze hebben deze bestseller omgetoverd
tot een waanzinnige theatervoorstelling vol krankzinnige humor en magische theatertovenarij.
Andy en Terry zijn gevraagd om een theaterstuk
over hun waanzinnige boomhut te maken. Dat is
nog niet zo makkelijk, want waar haal je zo snel vliegende katten, een limonadefontein, een apeninvasie
en een reuzengorilla vandaan? Gelukkig hebben
de jongens keihard gerepeteerd en ze zijn er bijna
helemaal klaar voor! Maar eerst nog even 100
marshmallows eten en de papegaai kietelen.
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JANS’ NIEUWS
Velperbuitensingel 25 • 6828 CV Arnhem • Tel: 026 – 30 30 438 • info@JANS-arnhem.nl • JANS-arnhem.nl

LEKKER ARNHEMS
VOOR JANS’
EN ALLEMAN

Heerlijk eten voor
een eerlijke prijs!
JANS’ heeft oog voor de mooie dingen in het leven
en in de stad. Maar ook voor de mooie dingen in het
glas en op het bord. Bij ons kan je heerlijk eten voor
een eerlijke prijs. Of je nu komt ontbijten, lunchen,
dineren of borrelhappen!

Welkom bij JANS’! Het kloppend hart
van Arnhem, pal voor Musis Sacrum
aan het Velperplein. Wij zijn zes
dagen per week geopend vanaf negen
uur, behalve op maandag. Je kan dus
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat binnenlopen voor een kakelvers
ontbijtje, lekkere lunch, heerlijk
diner en gezellige borrel. Bij ons
kan je koffieleuten en terrastijgeren,
smikkelen en smullen, chillen en
ZZP’en, stamtafelen en barhangen.
Want JANS’ is café, restaurant, foyer
en terras in één. Gewoon lekker
Arnhems voor JANS’ en alleman.
Meer weten of meteen reserveren?
Check JANS-arnhem.nl

We koken authentiek en ambachtelijk met de Mediterrane
keuken als inspiratiebron. Met producten uit de streek en van
het seizoen. Zoveel mogelijk biologisch, maar in ieder geval
altijd puur en barstensvol smaak. Zo serveren we Dimitri’s
boterhammen van het Vlaamsch Broodhuys, biologische zuivel
van boerderij IJsseloord, ambachtelijk vlees van slager Barry en
de beste kaas van Nederland van ’t Zuivelhoekje.

ALS EERSTE ONZE EVENTS EN ACTIES?

THEATERMENU

Bij JANS’ is altijd wat te doen. We hebben fijne events en lekkere
acties voor cultuursnuivers, wijnkenners, muziekfreaks, foodies en
fashionistas. Zo kan je elke dag genieten van onze JANS’ afternoon
tea, serveren we elke donderdagavond Steaks & Gin, organiseren
we een paar keer per jaar een culinaire avond én haken we natuurlijk
in op alle feestdagen en Arnhemse events. Als eerste op de hoogte?
Volg ons op de socials of kijk op JANS-arnhem.nl

Wisselend
2-gangen menu inclusief
koffie of thee
Uitsluitend per tafel
te bestellen tussen
17.00 en 19.00 uur

2 5, -

01/02 april

02 april

woensdag en donderdag 20:15 uur

donderdag 20:30 uur

CABARET

POPMUZIEK

DANIËL ARENDS

JEANGU MACROOY

Meer van hetzelfde (deel 1)

Horizon Theatertour
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I.S.M. LUXOR LIVE

Schurend eerlijk, verbaal agressief, intrigerend en
charmant.

april

Daar ben ik weer lieve mensen. Met mijn cynische
grappen, quasifilosofische inhoud en gespeelde
nonchalance. U krijgt vanavond alles exact zoals
u dat van mij gewend bent. Behalve dan dat deze
show echt niet meer te onderscheiden is van de
vorige. Veel plezier met Meer van hetzelfde.
Daniël Arends is sinds 2003 lid bij Comedytrain.
Hij is wekelijks in Toomler te zien en speelde o.a.
in de film Bro’s Before Ho’s.
In 2018 staat Daniël in een uitverkocht Martiniplaza
(Groningen) en was zijn extra show in Paradiso
(Amsterdam) binnen een uur uitverkocht.

Met zijn lovend ontvangen recente tweede album
Horizon en een uitverkochte releaseshow in
Paradiso achter de rug, zal Jeangu Macrooy in
2020 voor het eerst de theaters en concertzalen
in gaan. De afgelopen jaren waren een flinke
rollercoaster waarin Jeangu schitterde als Judas
in The Passion en zijn debuutalbum High On You
werd genomineerd voor een Edison Pop ‘Beste
Album’. Ook werd hij een graag geziene gast bij
De Wereld Draait Door en speelde hij vele festivals plat, waaronder Lowlands, North Sea Jazz
en Noorderslag. In Musis wordt Jeangu’s verhaal
gedragen door zijn muziek, die hij samen met zijn
band ten gehore zal brengen.
® Zitconcert

Over zijn vorige voorstelling De Afterparty: ‘Zijn
stijl is sarren, dwars zijn, grof, hard, gevaarlijk en
politiek incorrect uit de hoek komen. (…) Van grof
naar invoelend en weer terug.’ – Trouw ★★★

STADSTHEATER

€ 24,– | € 19,–

GROTE ZAAL

MUSIS

€ 23,50

PARKZAAL

02 april

03 april

donderdag 20:30 uur

vrijdag 20:00 uur

FYSIEK & BEELDEND

POPMUZIEK

ALEXANDER
VANTOURNHOUT (BE)

FRANS BAUER
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Live in Concert 2020

Red Haired Men
Als slangenmensen manoeuvreren vier mannelijke
hoofdrolspelers hun eigen lijf, objecten en protheses tot er een nieuwe, fysiek veeleisende
bewegingstaal ontstaat. Vantournhout gooide
eerder hoge ogen met Aneckxander en Raphael.
In beide voorstellingen balanceert hij op de grens
tussen dans en circus, zijn handelsmerk. Origineel,
fysiek, beeldend en droogkomisch. De lichaamsbeheersing van de performers is ongekend.

Een kwart eeuw na zijn eerste tournee bezoekt
Frans Bauer opnieuw de mooiste concertzalen
van Nederland. Het reizen zit Frans in het bloed
en daar laat hij iedereen graag van meegenieten. Of dat nu in de Verenigde Staten, China of
gewoon in eigen land is. Met zijn vaste orkest, de
Holland Show Band, bezorgt Frans u als vanouds
een oergezellig avondje. Een avond vol Hollandse
hits, spektakel en de gulle lach van Frans.

Vantournhout liet zich inspireren door het werk
van de absurdistische Russische schrijver Daniil
Charms. Korte tekstfragmenten van Charms zijn
verweven met dans, circus, poppentheater, magie
en buikspreken.

april

® Zie ook de tip van onze gastprogrammeur
Marcus Azzini op pagina 105

STADSTHEATER

€ 22,–

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 42,50

PARKZAAL
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03 april

03/04 april

vrijdag 20:15 uur

vrijdag en zaterdag 20:15 uur

KLASSIEK

DANS

ROOMFUL OF TEETH

INTRODANS

Shaw - Partita for 8 Voices
Zang - The Little Match Girl Passion

ICOON

april

Arnhem en Nijmegen slaan een brug tussen het
culturele aanbod en presenteren samen: Roomful
of Teeth.
Van vlotte popsongs tot atonale muziek, van
loepzuivere close harmony tot klassieke meerstemmigheid, het bereik van Roomful of Teeth
is enorm. De acht zangers van dit Amerikaanse
ensemble staan bekend om hun genre-overschrijdende experimenten, hun veelzijdigheid en
hun humor. Caroline Shaw, een van de zangers,
schreef in 2013 Partita for 8 Voices. Met dit werk
won ze als jongste componist ooit, de Pulitzerprijs
voor Muziek. Daarnaast klinkt het aangrijpende
The Little Match Girl Passion van David Lang,
geïnspireerd op het sprookje ‘Het meisje met de
zwavelstokjes’.
® Concertgebouw De Vereeniging

Kilar
Canto Ostinato
Concerto
Chairman Dances
Petricor
Lucinda Childs is een van de iconische ‘grand old
ladies’ van de Amerikaanse moderne dans. Haar
bewegingstaal is volstrekt uniek. Op abstracte,
bijna mathematische wijze creëert de ‘koningin van
de minimal dance’ met relatief eenvoudige ballet
en atletische bewegingen de meest complexe
meesterwerken. De band tussen Childs en ons huisgezelschap Introdans is bijzonder: Introdans is het
enige Nederlandse dansgezelschap dat haar werk
mag uitvoeren. Naast bestaande topstukken heeft
de groep inmiddels ook drie wereldpremières van
haar uitgebracht. In juni 2020 wordt Childs 80 jaar.
Reden voor Introdans om haar bijzondere werk
centraal te stellen in het hommageprogramma
ICOON, met daarin enkele van de mooiste parels
uit haar omvangrijke oeuvre. Een unieke voorstelling rond een unieke danspersoonlijkheid!
muziek: Wojciech Kilar, Henryk Mikolaj Górecki,
Ludovico Einaudichoreografie: Lucinda Childs
® Op 14 en 15 februari wordt deze voorstelling
live begeleid door Het Gelders Orkest.

DE VEREENIGING NIJMEGEN, GROTE ZAAL

€ 26,50

STADSTHEATER

€ 27,–| € 22,–

GROTE ZAAL

03 april

03 april

vrijdag 20:30 uur

vrijdag 20:30 uur

MUZIEK & THEATER

TONEEL

HADEWYCH MINIS &
MATANGI QUARTET

TONEELSCHUUR
PRODUCTIES

Hadewych doet de dames

Het Zuiden

zang: Hadewych Minis
strijkers: Matangi Quartet
drums: Leon Klaasse
bas: Marijn van Prooijen
regie: Peter van de Witte

De Amerikaanse burgeroorlog staat op het punt
van uitbreken als een jonge luitenant uit het
Noordelijke leger bevangen wordt door een verzengende verliefdheid voor een planterszoon uit
het Zuiden. Een liefde die niet mag bestaan op de
katoenplantage waar iedereen zich verbergt achter een façade van politieke, religieuze en morele
overtuigingen om maar niet de eigen twijfels en
onzekerheden onder ogen te hoeven komen.
Diepenhorst: ‘Toen ik het stuk voor het eerst las,
was ik direct geboeid door de broeierige oorlogsdreiging, de zwoele sfeer van het Zuiden,
die ontheemde, zoekende zielen die zoveel meer
zijn dan hun mening, de pijn van de slavernij,
en vooral alles waar niet over gesproken kan
worden. Ik zie veel parallellen tussen onze eigen
politiek versplinterde tijd waarin de maatschappij
steeds verder gepolariseerd raakt en de wereld
die Green ons toont. Een wereld waarin de angst
voor de ander slechts een excuus is om de angst
voor onszelf niet aan te gaan.’ Diepenhorst werd
driemaal genomineerd voor de BNG Bank Nieuwe
Theatermakersprijs.
regie: Olivier Diepenhorst
tekst: Julien Green
cast: Julia Akkermans, Harun Balci, André
Dongelmans, Damaris de Jong, Oda Spelbos,
Krisjan Schellingerhout, Mike Libanon

MUSIS

€ 27,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

april

In de afgelopen vijfenzeventig jaar bereisden zo’n
tweehonderdvijftig Nederlandse zangeressen de
vaderlandse podia. Bij elkaar opgeteld waren zij
goed voor ruim twaalfduizend liedjes die er toe
deden en doen. Actrice en zangeres Hadewych
Minis speurt in deze berg muziek naar de liedjes
die haar raken, die tijdsbeelden markeerden, naar
vergeten liedjes die we allemaal kunnen meezingen
en naar liedteksten die niets aan zeggingskracht
hebben ingeboet. Hadewych zoomt in op het hart
en de smart van onze Nederlandse zangeressen
en liedjesschrijfsters. Van Anouk tot Annie M.G.
Schmidt en van LAKSHMI tot de Zangeres Zonder
Naam. Hadewych wordt begeleid door het Matangi
Quartet, dat voor de gelegenheid is aangevuld met
een bassist en een drummer. Nostalgie, hits en vergeten parels wisselen elkaar af.
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04 / 05 april

05 april

zaterdag 19:00 uur en zondag 14:00 uur

zondag 13:30 uur

KLASSIEK

FAMILIE

TOONKUNST ARNHEM &
HET GELDERS ORKEST

WIE WALVIS
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Waar de wind woont (4+)

Matthäus-Passion

april

J.S. Bach – Matthäus-Passion, BWV 244
De Matthäus-Passion, traditiegetrouw sinds 1909
in Musis door Toonkunst Arnhem en Het Gelders
Orkest. Voor de laatste maal onder leiding van
dirigent Joop Schets in de Parkzaal van Musis.
Het verhaal van vriendschap, verraad en liefde op
de onnavolgbare muziek van Johann Sebastian
Bach. Het lijdensverhaal wordt in recitatieven,
beschouwende teksten van de aria’s en fraaie
harmonisatie van de koralen getoond als een caleidoscopisch getoonzet schilderij waarin iedereen
mooie momenten kan vinden. Deze compositie, die
behoort tot het culturele erfgoed van Nederland,
geldt als rustpunt voor vele luisteraars in de tijd
voor Pasen. Met o.a. de hoogtepunten Erbarme
dich, Aus liebe en Mache dich mein Herze rein.
dirigent: Joop Schets
evangelist: Leon van Liere
christus: Hans Christian Hinz
sopraan: Heleen Koele
altus: Dave ten Kate
tenor: Marcel Reijans
bas: Marc Pantus
orgel I: Dirk Luijmes
orgel II: Andries Stam
viola da gamba: Ralph Rousseau Meulenbroeks
Het Sacramentskoor Breda
MUSIS

PARKZAAL

Zaterdag € 39,– | € 22,– (tot 25 jaar)
Zondag € 44,– | € 24,– (tot 25 jaar)

Een poëtische familievoorstelling over de kracht van
de verbeelding en de zoektocht naar geborgenheid.
Met muziek geïnspireerd op flamenco en fado.
Een jongen is helemaal alleen. Alles en iedereen is weg en het enige dat klinkt is de wind.
De jongen wil helemaal niets met de wind te
maken hebben. De wind heeft immers alles kapot
gemaakt. Hij besluit de wind te gaan vangen en
op te sluiten. Maar hoe vang je wind? En hoe laat
je wind ophouden met lawaai maken? Langzaam
leert de jongen meer en meer over de wind en
ziet dat de wind ook heel handig en zelfs grappig
is. Hij zal de wind moeten gaan gebruiken om op
een betere plek te kunnen komen. Maar om zich
te laten meewaaien door de wind moet hij alles
loslaten, en of hij dat durft...
Theatergroep Wie Walvis maakt humoristisch
muziektheater voor kinderen die zich groot voelen
en volwassenen die weer even klein willen zijn.
regie: Bram de Goeij
tekst: Amarins Romkema
cast en muziek: Tim Hammer, Amarins Romkema,
Maarten Zaagman en Carlos Zorita Diaz
® 5 t/m 14 april: Landelijke Kindermuziekweek,
voor meer informatie zie pagina 11

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 12,50 | € 10,– (tot 16 jaar)

06 april

08 april

maandag 19:30 uur

woensdag 20:15 uur

KLASSIEK

TONEEL

ORKEST VAN DE
ACHTTIENDE EEUW &
CAPPELLA AMSTERDAM

TONEELGROEP
MAASTRICHT
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The Great Gatsby

Matthäus-Passion
J.S. Bach – Matthäus-Passion, BWV 244
In deze tijd van het jaar klinkt op veel plaatsen
Bachs Matthäus-Passion. Een verklanking van
het lijden en sterven van Jezus, gebaseerd op
het verslag van zijn leerling Mattëus. Muziek die
telkens opnieuw tot het hart spreekt, van het overrompelende beginkoor tot het berustende slotkoor.
Het werk heeft alles in zich wat een mens nodig
heeft: troost, warmte en emoties in hun zuiverste
vorm.
Het Orkest van de Achttiende Eeuw & Cappella
Amsterdam vormen in dit aangrijpende en onvolprezen meesterwerk een gedroomde combinatie.

regie: Servé Hermans
tekst: F. Scott Fitzgerald
® Onderdeel van Toneelgroep Maastricht speelt
uit, zie voor meer informatie pagina 11
® Met een exclusief voorprogramma

MUSIS

€ 42,50

PARKZAAL

STADSTHEATER

€ 29,50 | € 24,50

GROTE ZAAL

april

dirigent: Daniel Reuss
evangelist: Thomas Walker
Christus: Henk Neven
sopraan: Carolyn Sampson
alt: Marianne Beate Kielland
tenor: Stuart Jackson
bas: André Morsch

Jeroen van Koningsbrugge speelt de hoofdrol in
The Great Gatsby, een nieuwe vertaling van Jibbe
Willems naar de wereldberoemde en vaak verfilmde roman van de Amerikaanse auteur F. Scott
Fitzgerald. In een regie van Servé Hermans zien
we hoe Jay Gatsby zijn leven bij elkaar liegt om
succesvoller, rijker en mooier te lijken voor zijn
onbereikbare ware liefde. In een spectaculaire,
muzikale droomwereld blijkt dat er een grens is
aan de maakbaarheid van het leven.
Jay Gatsby is een rijke en mysterieuze veteraan
uit de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft zich een weg
gebaand naar de bovenlaag van de bevolking.
Zijn landgoed zindert van de jonge mensen die
drinken en dansen. Maar Gatsby, jong, knap en
verschrikkelijk rijk, gaat gebukt onder zijn verlangen naar de onbereikbare Daisy Buchanan. Stap
voor stap ontvouwt zich de ontmaskering van de
charismatische en moderne antiheld Gatsby.
Jeroen van Koningsbrugge is veelzijdig: acteur,
cabaretier, zanger, regisseur en presentator.

08 april

09 april

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:00 uur

TONEEL

KLASSIEK

TONEELGROEP
MAASTRICHT

GRAINDELAVOIX
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Passiemuziek van Gesualdo

april

Jungfrau
Wilfried de Jong en Wim Opbrouck raakten
bevriend tijdens de opnames van de film Ventoux
(2015). Deze vriendschap resulteerde in 2017 in
de voorstelling We free kings. Hun nieuwe theaterprogramma heet Jungfrau.
Opbrouck en De Jong zitten vast in het hooggebergte. Hun hut is ingesneeuwd. De mannen
kijken vanaf het schuine dak uit over het dal. Geen
paniek. Ze gaan hier uitkomen, zoveel is zeker.
Want: niets is onmogelijk, alles kan.
Jungfrau is een fysieke krachtmeting, tot aan de
pijngrens, soms tot aan het toelaatbare. Natuurlijk
nemen de twee mannen af en toe rust om zaken
te beschouwen en naar de sterren te kijken; er
is genoeg om je over te verbazen. Alles lijkt van
bovenaf zo zinloos. Maar dan borrelt de tomeloze
energie weer op. Geen top is te hoog voor het
duo. Bergen verzetten. Omdat de wereld nog
niet af is.
Beide theatergrootheden speelden in de
afgelopen seizoenen bij Toneelgroep Maastricht:
Wim Opbrouck de hoofdrol in La Superba en
Wilfried de Jong de nar in King Lear.
concept en spel: Wilfried de Jong, Wim Opbrouck
® Onderdeel van Toneelgroep Maastricht speelt
uit, zie voor meer informatie pagina 11
® Met een exclusief voorprogramma
STADSTHEATER

€ 22,50

KLEINE ZAAL

Gesualdo – Tenebrae Responsoria voor Witte
Donderdag
Gesualdo – Canticum Zachariae ‘Benedictus
Dominus Deus’
Gesualdo – Tenebrae Responsoria voor Goede
Vrijdag
Gesualdo – Psalm 50 ‘Miserere mei Deus’
Voor het Belgische ensemble Graindelavoix telt
niet de historische reconstructie van oude muziek,
maar de intensiteit en de sensatie waarover de
muziek beschikt. Het gezelschap, bekend om de
karakteristieke manier van zingen, wil oude muziek
optillen uit het verleden, zodat het tijdloze karakter
van de muziek oplicht. Gesualdo’s Responsoria et
alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia
zijn een mooi voorbeeld van oude muziek met een
tijdloos karakter. Drie uit negen delen bestaande
bundels, geschreven voor de week van Pasen: een
voor Witte Donderdag, één voor Goede Vrijdag
en één voor Stille Zaterdag. De teksten zijn gerelateerd aan het lijden van Jezus Christus en werden
destijds in de kerkdiensten gezongen tussen de
Bijbellezingen door. Pure, verstilde muziek, om
even de hectiek van alledag mee naast je neer te
leggen.
muzikale leiding: Björn Schmelzer

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

09 april

10 april

donderdag 20:30 uur

vrijdag 20:30 uur

POPMUZIEK

POPMUZIEK

VAN DIK HOUT

DORONA ALBERTI
(GARE DU NORD)

25 jaar Van Dik Hout
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The Music from James Bond
Dit voorjaar duiken de Maastrichtse Dorona Alberti
(zangeres van de Nederlandse urban-jazzband
Gare du Nord) en haar ensemble in de wereld
van spionage en glamour met het programma The
Music from James Bond. De meest iconische songs
van vroege en recentere James Bondfilms komen
voorbij. Stuk voor stuk steengoede songs met die
herkenbare sound die zowel nostalgisch als tijdloos is. Speciaal voor de gelegenheid krijgt een
aantal nummers een nieuw jasje. Kortom: Dorona
Alberti en haar ensemble brengen de ultieme
Bond-sound. The Music from James Bond is een
theatraal concert dat zowel intiem als groots is!

april

Van Dik Hout bestaat een kwart eeuw en viert dit
met de tour 25 jaar Van Dik Hout. In akoestische
en intieme setting schetst de band een overzicht
van zijn indrukwekkende oeuvre, met klassiekers
als Stil in mij, Alles of niets, Mijn houten hart en
Zij maakt het verschil.
Sinds de doorbraak van Van Dik Hout in 1994
behoort de formatie tot de top met hun pure rock
en poëtische teksten. Destijds ontketenden ze
met Stil in mij een hausse in de Nederlandstalige
muziek en ook nu nog is Van Dik Hout een bepalende factor in de Nederpop. De heren vieren
hun zilveren jubileum niet alleen met een tournee,
maar ook met een documentaire, een gloednieuw
album en nieuwe singles. 25 jaar Van Dik Hout:
prachtige muziek op een geweldig jubileumfeest
dat u niet mag missen!
zang: Martin Buitenhuis
bas: Benjamin Kribben
gitaar: Dave Rensmaag, Sandro Assorgia
toetsen: Patrick van Herrikhuyzen

MUSIS

€ 26,–

PARKZAAL

MUSIS

€ 25,–

PARKZAAL

10 april

10 april

vrijdag 20:15 uur

vrijdag 20:30 uur

TONEEL

TONEEL

ARJAN EDERVEEN
& JACK WOUTERSE

PODIUM MOZAÏEK
I.S.M. THEATER RAST

ZIN

Wees Onzichtbaar

april
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Rasartiesten Arjan Ederveen en Jack Wouterse
schotelen ons opnieuw een bonte stoet aan personages voor. Hun derde samenwerking, na Tocht
(2009) en Walden (2016), heet simpelweg ZIN.
ZIN in het leven of wat is de ZIN van het leven?
ZIN is in ieder geval de afsluiting van een tragikomische trilogie over afscheid, vriendschap en de
tijd die verstrijkt.
We zien twee tv-koks op leeftijd. De tv-sterren
worstelen met de werkdruk van de dagelijkse
middagshow en blijken niet meer de vrienden voor
het leven te zijn die ze ooit waren toen ze begonnen. Ze bespreken hun angst voor ziektes en voor
naderende medische onderzoeken nu ze van een
zekere leeftijd zijn.
Ondertussen verglijdt de tijd in deze absurdistische
en komische voorstelling.
‘Arjan Ederveen en Jack Wouterse zijn knap op
dreef als bejaarde broers, zonderlinge vlegels,
waarvan één de dood in de ogen kijkt. Ederveen
sart het publiek met hilarische dubbelzinnigheden
maar schmiert niet. Wouterse is aandoenlijk in
zijn breekbare lobbesmotoriek.’
– Volkskrant ★★★★★

Gebaseerd op de prijswinnende bestseller van
Murat Isik, over zijn leven in de Bijlmer.
Als vijfjarige jongen komt de Turks-Koerdische
Metin met zijn familie in de Bijlmermeer terecht.
Hier dicteert een tirannieke vader het familieleven
en moet Metin overleven volgens het spreekwoord
‘Wie geschoren wordt, moet stil zitten’. Dit levert
een innerlijke tweestrijd op, die zijn zelfbewustzijn
wakker schudt. Langzaam groeit zijn eigenwaarde
en komt hij in verzet.
Wees onzichtbaar is een coming-of-age die een
nog ongekend inkijkje biedt in de wereld van een
(migranten)generatie opgroeiend tussen de roemruchte flats van Amsterdam Zuidoost. Een wereld
die persoonlijk is en verbonden aan de mythische
Bijlmer, maar tegelijkertijd ook herkenbaar is voor
iedereen die in de jaren tachtig en negentig groot
werd. Een caleidoscopische vertelling over hoe
niet één factor je identiteit bepaalt.

regie: Gerardjan Rijnders
tekst en spel: Arjan Ederveen en Jack Wouterse

STADSTHEATER

€ 25,– | € 20,–

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

11 april

11 april

zaterdag 20:15 uur

zaterdag 20:30 uur

CABARET

DANS

ALI B

JENS VAN DAELE |
BURNING BRIDGES

KOORTS

161

NachtHexen IV: Battre

STADSTHEATER

€ 24,– | € 19,–

GROTE ZAAL

Onder het motto ‘verhalen over sterke vrouwen
in straffe tijden’ richt het Arnhemse gezelschap
Jens van Daele | Burning Bridges zich op een
cyclus waarin de Russische nachthexen (een
groep vrouwelijke verzetsheldinnen in de Tweede
Wereldoorlog) als overkoepelend geheel de basis
vormen. Moed, doorzettingsvermogen, mededogen
en spijt vormen hierin de leidraad. Van Daele en
zijn dansers werken nauw samen bij het ontwikkelen van de choreografie.
NachtHexen IV: Battre is een energiek, krachtig, theatraal, maar ook verstillend dansconcert
met indringende live muziek. De voorstelling zal
behalve dansliefhebbers, zeker ook muziek- en theaterliefhebbers aanspreken.
choreografie: Jens van Daele
muziek: Greg Smith & Richard van Kruysdijk

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

april

Dat Ali B naast rapper, jurylid bij The Voice en
gevierd TV-programmamaker ook als theaterman
stevig aan de weg timmert, zal niet veel mensen
zijn ontgaan. Want ga maar na: in 2012 won hij
met Ali B geeft antwoord de Neerlands Hoop prijs,
werd hij voor Ali B beken(d)t genomineerd voor de
Poelifinario en prees Matthijs van Nieuwkerk zijn
laatste programma Je suis Ali de hemel in als ‘...
misschien wel de belangrijkste theatervoorstelling
van het seizoen’. Ali heeft zijn publiek wat uit te
leggen. Hij annuleert tot tweemaal toe zijn theatertournee. Wat is er allemaal aan de hand in huize
Bouali? Zijn het toch burn-out verschijnselen of is
het de komst van een nieuw kind? In zijn nieuwe
show zijn er talloze onderwerpen waar hij zijn
licht op wil laten schijnen. Zowel persoonlijk als
maatschappelijk. Daarbij wint zijn optimisme het
nog altijd van zijn bezorgdheid. Of zoals hij het zelf
bijna Cruijffiaans formuleert: ‘Zelfs als het misgaat,
komt het goed.’ Nederland is misschien niet ziek
maar heeft wel koorts. Net als Ali zelf. Het verhitte
debat doet de temperatuur hoog oplopen en af
en toe naderen we het kookpunt. Maar koorts
is ook het begin van genezing. Van opwinding.
Van nieuwe kansen. Ali steekt de thermometer in
de bilspleet van de Nederlandse maatschappij en
meet de temperatuur. Bent u benieuwd naar de
uitslag? Kom dan op consult in een theater bij u in
de buurt.

14 april

15 april

dinsdag 12:30 uur

woensdag 12:30 uur

KLASSIEK

KLASSIEK

DUO MADER/
PAPANDREOPOULOS

HET GELDERS ORKEST
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Lunch Classic met Tung-Chieh Chuang

Reizen en thuiskomen
DUTCH CL ASSIC AL TALENT

april

Schulhoff – Hot Sonate
Hindemith – Sonate voor altsaxofoon en piano
Mamlok – Rückblick
Pärt – Spiegel im Spiegel
Gershwin – An American in Paris
N.t.b. – opdrachtcompositie
Het Oostenrijks-Griekse Duo Mader/
Papandreopoulos brengt een programma rond het
thema emigratie. Fysieke en imaginaire emigratie.
Thuis, thuiskomen en heimwee. De emigratie van
Erwin Schulhoff van de klassieke wereld naar die
van de jazz en de reis van George Gershwin in
omgekeerde richting. Maar ook de fysieke emigratie van Paul Hindemith en Ursula Mamlok, die hun
thuisland moesten ontvluchten omdat het naziregime hen naar het leven stond. Spiegel im Spiegel
van Arvo Pärt voegt een andere dimensie toe aan
de eeuwige zoektocht naar thuiskomen.

Nog nooit een klassiek concert bijgewoond
maar wel nieuwsgierig? Kom dan eens naar een
lunchconcert van Het Gelders Orkest. Een leuke en
laagdrempelige manier om kennis te maken met
het orkest en met werken van grote componisten.
De gratis lunchconcerten vinden verschillende
keren per jaar plaats op woensdagmiddag van
12:30 - 13:00 uur en geven een voorproefje op de
concertreeks die volgt in die week. De dirigent
bepaalt tijdens het lunchconcert welke fragmenten
en welke werken er gespeeld worden.
Ditmaal een lunchconcert met aanstormend
dirigeertalent uit Taiwan. Onder leiding van TungChie Chuang worden fragmenten van Prokofjev,
Tsjaikovksi of Ljadov gespeeld.

saxofoon: Andreas Mader
piano: Christos Papandreopoulos
® Lunchconcert

MUSIS

MUZENZAAL

Gratis toegang, reserveren gewenst

MUSIS

PARKZAAL

Gratis toegang

15 april

16 april

woensdag 20:15 uur

donderdag 20:15 uur

TONEEL

MUZIEK & THEATER

HET ZUIDELIJK TONEEL

ORKATER

Marx

FABEL

tekst en regie: Stefaan Van Brabandt
spel: Frank Lammers

Een kleurrijk en muzikaal epos. Waarin de gruwel
en romantiek van de dierenfabel tot leven komen.
Waarin de vos en de kraai vechten om de kaas
terwijl de leeuw op zijn troon zit. Waarin de krekel
musiceert, de mier hem terechtwijst en de olifant
hen beiden vertrapt. Het stomme dier spreekt tot
de mens van alle tijden, op ieder continent.
Orkater exploreert zowel muzikaal als beeldend
het gegeven van ‘de variatie’ en cirkelt om de
fabel als een havik om zijn prooi. Want hoe vaker
de fabel herhaald wordt, hoe meer waarheid hij
lijkt te bevatten.
Gemaakt en gespeeld door een grote groep
Orkatermakers: de mannen van Lars Doberman
(Reinout Scholten van Aschat, Matthijs van de
Sande Bakhuyzen, Mattias Van De Vijver, Jip van
den Dool, Jochem van Laarhoven), Dionne Verwey,
Erik van der Horst, alle muzikanten van K.O. Brass!
(Patrick Votrian, Randell Heye, Romain Bly, RobertJan Looysen en Kobi Arditi, bekend van Kyteman
Orchestra) en geregisseerd door Suze Milius (Erik
Vos Prijs 2018).
® Deze voorstelling is onderdeel van de cursus
Toneelkijken. Zie pagina 195 voor meer
informatie

STADSTHEATER

€ 22,50 | € 17,50

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 26,– | € 21,– | € 10,– (studenten/jongeren)

april

Geen filosoof heeft een grotere stempel op de
wereldgeschiedenis gedrukt dan Karl Marx, die
geldt als de belangrijkste denker van het socialisme en communisme. Niettemin waren op zijn
begrafenis maar zeven mensen aanwezig. Geen
van zijn publicaties kreeg tijdens zijn leven veel
erkenning. Een leven dat werd geteisterd door
ziekte, armoede en conflicten, maar dat ook veel
engagement en liefde kende. Frank Lammers
kruipt in de huid van de Duitse denker en filosoof.
In deze theatermonoloog kijkt Marx met de ogen
van nu terug op zijn erfenis. In tijden van onbehagen, onzekerheid en groeiende ongelijkheid is de
theatermonoloog Marx een confronterend, kritisch
en gloedvol pleidooi voor vrijheid en menselijke
waardigheid, voor denkers en doeners.
Piet Menu, artistiek directeur van Het Zuidelijk
Toneel: ‘Stefaan Van Brabandt is de man om ons
een filosofische spiegel voor te houden waarin
heden, verleden en toekomst samenvloeien.
Theater dat uitnodigt tot denken.’
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17 april

17 april

vrijdag 20:00 uur

vrijdag 20:30 uur

KLASSIEK

POPMUZIEK

NEDERLANDS
BLAZERS ENSEMBLE

FRESKU

164

Voordat het te laat is

Vier letzte Lieder

april

R. Strauss – Metamorphosen
R. Strauss – Vier letzte Lieder
In het laatste halve jaar van de Tweede
Wereldoorlog schreef Richard Strauss nog
één belangrijk orkestwerk: de weemoedige
Metamorphosen, een studie voor drieëntwintig
solostrijkers. Het werk wordt over het algemeen
gezien als een elegische klaagzang op de
verwoesting die de oorlog in Duitsland had aangericht, en ten tijde van de compositie nog steeds
aan het aanrichten was.
Enkele jaren later schreef de vierentachtigjarige
Strauss zijn misschien wel meest geliefde compositie: de Vier letzte Lieder. Letterlijk zijn laatste
liederen, zijn zwanenzang dus. Hij heeft ze zelf
nooit live kunnen horen: kort na de voltooiing stierf
hij. De liederen stralen een sfeer van afscheid en
berusting uit. De componist neemt afscheid van het
leven, de wereld neemt afscheid van een genre
en van een muzikale taal die definitief ‘historisch’
was geworden: de muziek zou weldra een radicaal
andere richting uitgaan.

De periode na de reprise van zijn zeer goed
ontvangen debuutprogramma Welkom bij de
Fresku show in 2018, was op persoonlijk gebied
een zware voor Roy Reymound (Fresku). Een tijdelijke breuk in zijn relatie en de geboorte van
zijn chronisch zieke zoon gooiden zijn privéleven
behoorlijk overhoop. Midden in de chaos kreeg
Fresku te horen van zijn manager dat de try-outs
van zijn tweede theatershow voor de deur stonden.
Aan hem de taak om zich door deze chaos heen
te freestylen.
Verwacht een prikkelend en eerlijk verhaal, waarbij Fresku dichterbij zichzelf komt dan ooit: zonder
show of typetjes, maar alleen met een kruk en
microfoon.
In Voordat het te laat is gaat Fresku op zoek naar
wat theater voor hem betekent.

regie: Titus Tiel Groenestege
tekst: Roy Reymound, Timo van Veen

leiding en hobo: Bart Schneemann
® Met gratis inleiding om 19:00 uur,
reserveren noodzakelijk

MUSIS

€ 34,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

18 april

18 april

zaterdag 20:00 uur

zaterdag 20:15 uur

KLASSIEK

DANS

HET GELDERS ORKEST

DANSTREK

Tsjaikovski’s Vijfde symfonie

ArtEZ, De Nieuwe Oost, Introdans en
Musis & Stadstheater

Ljadov – Het betoverde meer
Prokofjev – Pianoconcert nr. 3
Tsjaikovski – Symfonie nr. 5

ArtEZ, De Nieuwe Oost, Introdans en Musis &
Stadstheater bundelen hun krachten en organiseren DansTREK: hét dansfestival van Arnhem.
In Stadstheater beleef je wat Arnhem biedt aan
dans: van modern ballet tot performance, van
moderne dans tot battle. De vijfde editie van
DansTREK is een XL-editie en presenteert een prikkelende line-up van Arnhemse dans. Een festival
van één avond met een afwisselend programma
voor een kleurrijk publiek.
® Consumptie niet inbegrepen

april

‘Een ware leeuwin achter de toetsen die moeiteloos de ene na de andere pagina met de
moeilijkste noten verslindt,’ zo typeerde de
Amerikaanse pers onlangs de Russische pianiste
Anna Vinnitskaya. En ze komt heel wat lastige
pagina’s tegen in het virtuoze Pianoconcert nr. 3
van Prokofjev. Wel muziek van een ongekende
schoonheid waarin de componist zich van zijn
romantische kant laat zien, maar ook bewijst al
stevig in de 20e eeuw te staan.
Het orkest staat in dit programma onder leiding
van Tung-Chieh Chuang, een aanstormend dirigeertalent uit Taiwan. Hij kreeg superlatieven als
‘soevereine leiderskwaliteiten’ en ‘overweldigende
klankbelevenis’ in zijn recensies. Met de Symfonie
nr. 5 van Tsjaikovski besluit hij dit Russische concert, dat in stijl begint met een mooi symfonisch
kleinood van Tsjaikovski’s tijdgenoot Ljadov. Het
betoverde meer is een schitterend sfeerbeeld van
een denkbeeldig geheimzinnig meer verscholen in
het uitgestrekte Russische Taiga woud.
dirigent: Tung-Chieh Chuang
piano: Anna Vinnitskaya

MUSIS

PARKZAAL

€ 57,– | € 46,– | € 36,– | € 20,–
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STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 25,– | € 10,– (studenten/jongeren)
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19 april

22 april

zondag 12:00 uur

woensdag 20:15 uur

KLASSIEK

MUSICAL & SHOW

KLASSIEK
OPEN PODIUM

JOHNNY KRAAIJKAMP,
GUIDO SPEK E.A.

april

Verliefd op Ibiza
Musis, ArtEZ, Het Gelders Orkest en Stichting
Vrienden van Kamermuziek Arnhem hebben de
handen ineengeslagen om het Klassiek Open
Podium een nieuwe boost te geven, voor een
breed publiek van jong tot oud. De concerten die
viermaal per jaar op zondagen in Musis worden
georganiseerd zijn gericht op talentontwikkeling.
U geniet dit seizoen weer van een diversiteit aan
musici, waaronder twee winnaars van het Prinses
Christina Concours Regio Oost. Talentvolle jonge
muzikanten treden op met leden van Het Gelders
Orkest. Zo kunnen zij belangrijke ervaring opdoen
in het samen musiceren met professionals. Vanuit
ArtEZ krijgen studenten de kans om zich te presenteren aan de stad. Geniet op speelse wijze van
deze laagdrempelige concerten!

Verliefd op Ibiza is een verhaal over grenzeloze
hartstocht. Over buiten de lijntjes durven liefhebben. Over het doorbreken van vooroordelen en
over het wonderlijke fenomeen dat we weg van
huis, onder de verraderlijke vakantiezon, allemaal
net even wat meer durven. Want jong of oud:
liefde is voor iedereen. Op Ibiza zijn geen grenzen,
daar kun je zonder vooroordelen met een kloppend hart buiten de lijntjes van de liefde kleuren!
Iedereen uit de familie rondom het vergeten
popicoon Lex wordt deze zomer hopeloos verliefd.
Op nieuwe gezichten, op oude bekenden, op
nieuwe kansen, op waanideeën en op het zonnige
Spaanse eiland zelf. Oude romances worden
tegen beter weten in afgestoft en nieuwe liefdes
zoeken onzeker hun weg; de hormonen stuiteren
over de bar.
Een romantische comedymusical die het nét even
anders durft te doen.
regie: Joep Onderdelinden
script: Lucas de Waard
cast: Johnny Kraaijkamp, Guido Spek, Mylène
d’Anjou, Chris Tates, Laura Ponticorvo (gedeelde
rol met Charlene Sancho), Juneoer Mers e.a.
muziek: Rutger de Bekker

MUSIS

PARKFOYER

€ 7,50 | € 2,50 (tot 16 jaar)

STADSTHEATER

€ 39,50 | € 34,50

GROTE ZAAL

22 april

23 april

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:00 uur

TONEEL

KLASSIEK

LAURA VAN DOLRON

HET GELDERS ORKEST

Ik kom iets doen

Strijden voor vrijheid met Eric Corton

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. Nog ieder
jaar staan we stil bij de strijd die daarvoor is geleverd en herdenken we hen die vielen. Deze avond
staat in het teken van strijders op en aan alle
fronten. Voor de vrijheid, voor hun muziek, voor het
leven, voor hun rechten, voor een betere wereld.
Eric Corton portretteert verschillende generaties
vrijheidsstrijders. Hun inspirerende verhalen worden ondersteund door het orkest, dat werken ten
gehore brengt waarin die strijd doorklinkt. Wat is
voor jou het strijden waard? In een avond waarop
muziek en verhalen elkaar versterken, zoeken we
met elkaar naar antwoorden.
dirigent: Christian Schumann
host: Eric Corton

april

Laura van Dolron komt iets doen aan al onze verslavingen. In tijden waar burn-outs en depressies welig
tieren neemt stand-up philosopher Laura van Dolron
je mee op een intieme, kwetsbare reis op zoek
naar de fundamenten van verslaving. Van Dolron
probeert te doorgronden waarom onze maatschappij zo’n goede voedingsbodem is voor verslaving.
Verslavingen zijn overal om ons heen, soms destructief, vaak dagelijks. Denk maar aan eten, shoppen,
vliegen, seks, Facebook of Instagram. Uren per dag
zitten we aan het scherm van onze smartphone
gekluisterd, in hoeverre leven we nog echt?
De voorstelling is een levendige mix tussen kleinkunst, toneel, muziek en live columns. Gedragen
door de live gecomponeerde muziek van saxofonist en pianist Wilko Sterke en singersongwriter
Frank van Kasteren. Een troostrijk stuk waar kwetsbaarheid kracht wordt en we even stil mogen zijn
om te beseffen waarom we hier zijn.
Laura van Dolron creëert haar eigen genre
stand-up philosophy. Sinds zestien jaar maakt
ze succesvoorstellingen in Nederland en België.
Ze neemt het publiek mee in haar filosofische,
lichtvoetige, troostrijke en humoristische
gedachtenkronkels.
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MUSIS

€ 30,–

PARKZAAL

23 april

24 april

donderdag 20:15 uur

vrijdag 20:15 uur

POPMUZIEK

DANS

STEF BOS & BAND

CIE. PAR TERRE (FR)

TIJD

Kata

168

Kijk de zon breekt door de wolken
En het licht valt naar beneden
Tijd om te gaan leven

april

Zie de waanzin in de wereld
En de stukgeschoten steden
Het is tijd
Om te gaan leven
In januari 2020 verschijnt de nieuwe cd van Stef
Bos: TIJD. Die nieuwe verzameling vormt ook de
basis voor zijn nieuwe voorstelling. Een voorstelling
met het credo van de jaren zeventig als vertrekpunt: verbeelding aan de macht. Een voorstelling
over levenslust en fantasie. Een avond waarin
het kind in ons wordt wakker gekust. Een deel
van de songs van de in 2019 verschenen cd De
Ridder van Toledo passeert daarbij ook de revue.
Een feestelijke, kleurrijke optocht van optimisme.

Want op een dag dan ben je grijs
En je wordt wat je verzwijgt
Tijd om te gaan leven

STADSTHEATER

€ 26,50 | € 21,50

GROTE ZAAL

In Kata geeft de Franse choreografe Anne Nguyen,
die vanuit de breakdance en hiphop komt, haar
dansers de rol van hedendaagse samoerai,
stadskrijgers van de moderne metropolen. Veel
bewegingen in de choreografie zijn afgeleid van
martial arts, zoals de Braziliaanse capoeira en de
minder bekende Chinese Wing Chun.
Toch is competitie niet wat Nguyen interesseert.
Kata is een behendig in elkaar gezette bewegingspuzzel voor twee of meer dansers, bedoeld om het
gevecht of de ontmoeting aan te gaan. Zo worden
breakdance-improvisaties de hedendaagse evenknie van de kata (serie zelfverdedigingstechnieken)
uit de vechtkunst.
‘Virtuoze combinatie van vechtkunst en breakdance.’ – Theaterkrant ★★★★
® Zie ook de tip van onze programmeur
Ingrid Scheper op pagina 6

STADSTHEATER

€ 30,– | € 25,–

GROTE ZAAL

24 april

25 april

vrijdag 20:30 uur

zaterdag 20:15 uur

TONEEL

CABARET

TROUBLEMAN / SADETTIN
KIRMIZIYÜZ &
HET NATIONALE THEATER

ENGE BUREN

DOPE

De allerlaatste kans om het muzikale cabaret van
Enge Buren te gaan zien. Het Arnhemse gezelschap stopt ermee en sluit haar carrière af bij ons.
Na 2.893 optredens, 28 dansjes, 156 persiflages,
1 vuurspuwnummer, 43.056 keelsnoepjes, 5 x
Lowlands en 633 pizza’s (Calzone) is het voor Enge
Buren mooi geweest. Meer dan 25 jaar hilarische,
maffe, gekke, absurdistische, gevoelige, kritische
liedjes en acts levert een schat aan materiaal op
om uit te putten. De grootste hits mogen worden
meegezongen, maar ook kleine subtiele liedjes
komen aan bod. De ene hit origineel, de ander
aan deze tijd aangepast én nieuw werk. Nog 1
seizoen en dan BASTA!

BASTA!

‘…zeer muzikaal stelletje prettig ‘gestoorden’ die er
een feestje van maken, maar ook goed zijn voor
teksten met een serieuze boodschap…’ – quote van
een bezoeker.

Van en met: Sadettin Kırmızıyüz, Kaspar
Schellingerhout en anderen
concept en spel: Sadettin Kırmızıyüz
STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

STADSTHEATER

€ 22,50 | € 17,50

GROTE ZAAL

april

In Amsterdam gebruiken we 30.000 lijntjes cocaïne
per dag, zo blijkt uit het rioolwater. De omzet van
onze XTC-boeren is bijna twee keer zo hoog als
die van de luchtvaart. Op feestjes, in het bedrijfsleven, in de clubscène: een nakkie of een pilletje
is de gewoonste zaak van de wereld. We houden
met onze guilty pleasures een industrie in leven
die honderdduizenden mensen per jaar het leven
kost en het milieu vernietigt. We kopen bewust,
biologisch en Fairtrade, eten slaafvrije chocolade
en dragen kinderarbeidvrije katoen, maar hoeveel
doden er per lijntje vallen maakt ons eigenlijk
weinig uit.
Sadettin vindt het belangrijk dat mensen een vrije
keuze hebben, dat ze genieten van hun levens,
maar toch begrijpt hij niet hoe het kan dat wij zo
veel kilo’s boter op het hoofd hebben wanneer
het gaat over drugs. Tijd voor een ongemakkelijk
gesprek over het in stand houden van een van de
dodelijkste businessmodellen.
DOPE is de derde van vier voorstellingen die
Sadettin Kırmızıyüz/Trouble Man samen met
Het Nationale Theater maakt over de grote stad.
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25 april

29 april

zaterdag 20:30 uur

woensdag 15:00 uur

WERELDMUZIEK

FAMILIE

CRISTINA BRANCO

THEATER ARTEMIS

BRANCO

Het dier, het dier en het beestje (8+)

Cristina Branco beweegt zich in een sterk conservatieve en traditionele stroming de Portugese
fadomuziek. Maar ze weet zich daarin gesteund
door een indrukwekkende verzameling van tijdloze dichters en getalenteerde musici die ieder
concert weer tot een ware happening maken.
Cristina’s muzikale cv omvat inmiddels honderden
concerten over de hele wereld en meer dan tien
cd’s. Bij haar nieuwste project BRANCO werkt
Cristina samen met jonge songwriters uit de
Portugese indie-scene en gevestigde namen als
Sérgio Godinho. Zoals we van Cristina gewend
zijn, zoekt ze de vrijheid in muziek, maar wel met
de diepgang van de fado. Raffinement, traditie en
vernieuwing. Op het scherpst van de snede.

Een moeflon/zeebaars/brandgans zit in een voetbalteam bij een ringslang/bruinvis/lama, samen
met hun klasgenoot de bosduif/steenmarter/
melkkoe. Op een dag komt de spitsmuis/tapir/
karekiet niet meer op de training. Wat gek is. Hij/
zij/het is er eigenlijk altijd. En hij/zij/het zou de
keepershandschoenen mee nemen. En het regent
ook nog.
In deze voorstelling maakt Jetse Batelaan van
heel gewone dingen een dromerige musical.
Met dierenpakken, een echte hond en live
muziek. Hoe ziet ons leven eruit als we er van een
afstandje naar kijken? Een gezongen fabel over
hoe het is om een mens te zijn.
Jeugdtheatergezelschap Artemis maakt interactief en anarchistisch theater. Theater dat zich,
in samenspel met het publiek, niet aan zijn eigen
wetten houdt.

april
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Artistiek leider Jetse Batelaan werkt bij Theater
Artemis aan een indrukwekkend oeuvre en won
afgelopen jaren diverse prijzen voor zijn voorstellingen. In januari 2019 won hij als eerste
Nederlander de Zilveren Leeuw voor Theater op
de Biënnale van Venetië voor zijn sterk persoonlijke en vernieuwende benadering van theater.

MUSIS

€ 27,50

PARKZAAL

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 12,50 | € 10,– (tot 16 jaar)

30 april

woensdag 20:00 uur

donderdag 20:15 uur

POPMUZIEK

POPMUZIEK

RUTH JACOTT

THE ANALOGUES

Ruth – Live

Let It Be: ABBEY ROAD

Ruth Jacott gaat dit seizoen de zalen in met een
volledig nieuw programma. Een show zonder
opsmuk – alles draait puur en alleen om de
muziek. Vanzelfsprekend zingt ze een aantal van
haar grote hits, maar ook verrassend ander repertoire passeert de revue. Ruth krijgt op het podium
gezelschap van een zeer enthousiaste band en
dito achtergrondzangers. In Ruth – Live zie je Ruth
even chic en stijlvol als altijd.

The Analogues toerden afgelopen seizoenen langs
uitverkochte zalen met integrale vertolkingen van de
Beatles-albums Magical Mystery Tour, Sgt Pepper’s
Lonely Hearts Club Band en The White Album. Voor
dit seizoen staat Abbey Road op het programma,
het laatste volwaardige album van The Beatles.
The Analogues hebben zich tot doel gesteld alle
studio-albums van The Beatles integraal te vertolken: de albums vanaf 1967, toen ‘The Fab Four’
zelf niet meer optraden. Deze muziek is door The
Beatles zelf dus nooit live gespeeld. Bovendien
vergt het vertolken van deze klassiekers flink wat
hulptroepen – strijkers, blazers – en een unieke
verzameling bijzondere vintage-instrumenten: het
‘reizende BeatlesMuseum’.
Publiek en critici in binnen- en buitenland zijn unaniem enthousiast over het ongekend hoge niveau
en de obsessieve aandacht voor muzikale details.
De pers over de vorige shows van The Analogues:
‘Beangstigend goed.’ – Volkskrant ★★★★
‘Muzikaal spektakelstuk.’ – Parool ★★★★
‘Een magische ervaring.’ – Vrij Nederland
‘Hier wordt niet alleen schitterende muziek
gespeeld, maar er wordt een stukje
muziekgeschiedenis herschreven.’
— Theaterparadijs ★★★★★

MUSIS

€ 37,50

PARKZAAL

STADSTHEATER

€ 52,50 | € 47,50

GROTE ZAAL
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april

29 april
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01 mei

01 mei

vrijdag 20:00 uur

vrijdag 20:15 uur

KLASSIEK

MUSICAL & SHOW

ASKO|SCHÖNBERG

FRED VAN LEER

Claude Vivier, een muzikaal continent

Leer van Fred LIVE

174

mei

Namavar – Nieuw werk
Vivier – Pulau Dewata; Paramaribo; Et je reverrai
cette ville étrange; Bouchara; Shiraz; Samarkand
De Canadese componist Claude Vivier was nog
geen 35 toen hij in zijn Parijse huis vermoord werd
door een mannelijke prostitué. Maar Viviers muziek
is springlevend. Als een Marco Polo reisde hij
over de wereld en smeedde wat hij hoorde om tot
een veelkantige, bonte tovermuziek. Niet voor niks
gaf Vivier verschillende composities geografische
namen. Vanavond klinken zijn stedenstukken naast
elkaar. Eilandenfanaat Reza Namavar zet er een
fonkelnieuwe compositie over Polynesië tegenover.
De pianosolo Shiraz is vernoemd naar de Iraanse
plaats waar Vivier urenlang twee blinde zangers
observeerde. Samarkand, naar de oude stad in
Oezbekistan, is een briljant sextet voor blazers en
piano. Bouchara (eveneens in Oezbekistan) voor
sopraan en ensemble is een ‘liefdeslied in een verzonnen taal,’ aldus de componist. In de titel van het
kwartet Paramirabo draaide Vivier twee letters om,
misschien dit alles nog sprookjesachtiger te maken.

Leer van Fred LIVE is echt een avond voor vrouwen. Moeders, dochters, zussen en vriendinnen, de
handbalclub of het breiend collectief: kom leren
van Fred. De bekende stylist geeft tips en tricks en
deelt de do’s en vooral de vele absolute don’ts.
Twee eigen tv-programma’s bij TLC, 637.000
volgers op Instagram, het boek Leer van Fred
waarvan de vierde druk inmiddels een feit is: Fred
van Leer behoeft geen introductie meer. Veel uitverkochte zalen leerden van Fred en er zullen nog
veel volle zalen volgen. Een avond met Fred van
Leer is vertier, hilarisch, herkenbaar en om nooit te
vergeten.
‘Openheid, kwetsbaarheid en hilariteit wisselen
elkaar gedurende de voorstelling op zeer
natuurlijke wijze af en laten zien dat de kwaliteiten
en persoonlijkheid waarover Van Leer beschikt
hem tot een geboren artiest maken.’
– Theaterparadijs ★★★★★

dirigent: Reinbert de Leeuw
sopraan: Katrien Baerts
piano: Pauline Post
® Met gratis inleiding om 19:00 uur,
reserveren noodzakelijk
MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 30,– | € 25,–

GROTE ZAAL

01 mei

01 mei

vrijdag 20:30 uur

vrijdag 20:30 uur

FYSIEK & BEELDEND

MUZIEK & THEATER

ULRIKE QUADE COMPANY

KONRAD KOSELLECK
BIG BAND MET VINCENT
BIJLO & ELLEN TEN DAMME

Mahler & Kokoschka
Alma Mahler wil aanbeden worden. Ze wil de
ultieme muze zijn. In de wanhopig verliefde kunstenaar Oskar Kokoschka vindt ze een gewillig
slachtoffer. Hun affaire, aan de vooravond van de
roerige jaren twintig, is het gesprek van de dag in
het avantgardistische Wenen. Mahler, ongemakkelijk door de intensiteit van hun liefde, verlaat
Kokoschka. In een wanhopige poging haar te
behouden laat hij een levensgrote pop van haar
maken. Hij maakt schilderijen van de pop en ze
mag mee naar het theater, totdat hij haar, onder
invloed van vuur en drank, tijdens een nachtelijke
ceremonie onthoofdt.
Regisseur Ulrike Quade laat zich voor deze beeldende theatervoorstelling inspireren door de korte,
maar onstuimige liefde van kunstenaarskoppel
Mahler en Kokoschka. Ze bouwen een extravagant
altaar voor Alma. Ongehinderd door de buitenwereld herbeleven Aafke Buringh als Alma Mahler en
Marijn Klaver als Oskar Kokoschka hun schaamteloze affaire.

Het Geluid van Vrijheid
Het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog in
muziek, geluid, verhalen en bruggen naar nu.
Op 5 mei 2020 bereikt Bevrijding van Nederland
de leeftijd van 75 jaar. Denk niet dat dat oud is
voor Bevrijding, ze voelt zich piepjong. Dat is reden
voor feest, groot feest, maar wel een feest waarvan men wat opsteekt. Geen sigaretten, die zijn
destijds na Bevrijding genoeg gerookt. Ook geen
e-sigaretten, nee, bij ons kom je van alles te weten
over vrijheid, over vrede, over vijanden, over vrienden, over vertrouwen en over verzet.
Wij maken een bevrijdingstournee door
Nederland. We verbinden generaties, we delen
herinneringen, we laten levens herleven.
‘Zeker, het schettert, knettert en verplettert, precies
wat een bigband moet doen, maar daarnaast
is het een openbaring te horen hoe sereen een
verzameling metalen toeters ook kan klinken.
Hoe Koselleck met een meesterlijk gevoel voor
dynamiek alle mogelijkheden van zijn gezelschap
uitbuit.’ – Volkskrant
muzikale leiding: Konrad Koselleck
zang: Ellen ten Damme
spreker: Vincent Bijlo

regie: Ulrike Quade
tekst: Hannah van Wieringen
cast: Aafke Buring en Marijn Klaver
STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 25,-

PARKZAAL

mei

‘Het spel van de poppen met de acteurs is schitterend. Soms zijn de poppen hartstochtelijker dan
de acteurs, durven hun gevoelens beter te uiten.’
– Theaterkrant

175

02 mei

03 mei

zaterdag 20:15 uur

zondag 15:00 uur

MUSICAL & SHOW

KLASSIEK

ELLEN PIETERS,
BRIGITTE HEITZER E.A.

WINNIPEG SYMPHONY
ORCHESTRA

Goodbye, Norma Jeane

75 jaar vrijheid

176

Marilyn Monroe. Een actrice. Een wereldberoemd
icoon. Een begeerd sekssymbool. Een turbulent
leven. En een dood waarover nog altijd de meest
bizarre verhalen rond gaan. Wat gebeurde er
op 5 augustus 1962? Toen Marilyn stierf, was de
wereld een ongelukkige ster armer, maar een
opgeluchte vrouw rijker.
Dez kleine musical over de laatste nacht uit het
tragische leven van actrice heeft internationale
allure. Met Brigitte Heitzer (onlangs beloond met
een Musical Award beste vrouwelijke hoofdrol voor
haar glansrol in Evita), Ellen Pieters en Soy Kroon
(winnaar van Dance Dance Dance).
Producent Christian Seijkens: ‘Wij wisten meteen
dat we deze voorstelling met Brigitte wilden
maken. Zij is een gedroomde Marilyn.’

Whittall – Nieuw opdrachtwerk
Beethoven – Symfonie nr. 5 in c, op. 67
Berlioz – Messe solennelle
Over twee dagen viert Nederland voor de 75e
keer het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Zoals u weet speelden de Canadezen bij onze
bevrijding een belangrijke rol. Deze week toert een
gezelschap van Canadese en Nederlandse musici
langs diverse concertzalen in ons land. Op het
programma staan Berlioz’ monumentale Messe
solennelle en Beethovens Vijfde Symfonie, waarvan
de eerste vier tonen tijdens de oorlog het zogeheten Vteken vormden (‘de kust is veilig’). Van de
Canadese componist Matthew Whittall gaat een
speciaal voor de gelegenheid geschreven werk in
première.

mei

dirigent: Daniel Raiskin
sopraan: Renate Arends
tenor: Andrew Naji
bariton: Henk Neven
koren: Toonkunstkoor Amsterdam en Winnipeg
Singers
® Met gratis inleiding om 14:00 uur,
reserveren noodzakelijk

STADSTHEATER

€ 37,50 | € 32,50

GROTE ZAAL

MUSIS

€ 37,50

PARKZAAL

06 mei

07 mei

woensdag 20:30 uur

donderdag 20:00 uur

FYSIEK & BEELDEND

KLASSIEK

MIME LICHTING 2018

YEVGENY SUDBIN

Paradijsvertraging

Franse spanning en Russische romantiek

In een ondergrondse bunker zijn de zaden van de
wereld opgeslagen. Na een niet nader omschreven ramp meldt een groepje idealisten zich om de
zaden weer op te kweken. De groep vergeet de
beschaving waaruit ze voortkwamen en ontwikkelt
in razend tempo een eigen vorm van stompzinnigheid. Als het laatste licht door kortsluiting uitvalt,
kan niemand zich meer herinneren hoe het weer
aan moet.
Dit collectief ontstond tijdens de mimeopleiding,
waar ze in juni 2018 gezamenlijk afstudeerden.
Hoe verschillend de afzonderlijke leden ook zijn,
ze stuwen elkaar onzelfzuchtig omhoog, zich constant bewust van de aanwezigheid van de ander.
Ze rijgen humor en tragiek aan elkaar, nemen de
tijdsgeest op de hak en zetten hun hele hebben en
houwen in voor eenzelfde doel: een verhaal vertellen en er alles uithalen wat erin zit. Dit resulteert in
beeldende voorstellingen met een fysieke, explosieve speelstijl, waarbij tekst niet wordt geschuwd.

Scarlatti – Sonates (n.t.b.)
Tsjaikovski – Fantasieouverture ‘Romeo en Julia’
(arr. Sudbin)
Tsjaikovski – Twee Nocturnes
Ravel – Gaspard de la Nuit
Saint-Saëns – Danse Macabre (arr. Sudbin)

® Zie ook de tip van onze gastprogrammeur
Marcus Azzini op pagina 105

piano: Yevgeny Sudbin

KLEINE ZAAL

Yevgeny Sudbin was al een aantal keren bij Musis
te gast. De pianist staat bekend om zijn fantasierijke en gepassioneerde spel. Gramophone
schreef: ‘Deze briljante jonge pianist vertoont
een aanstekelijke honger naar zijn repertoire.
Hij lijkt het te consumeren, wordt er af en toe door
geconsumeerd.’ Zijn repertoire is breed en gaat
van Scarlatti tot Skrjabin en verder. Ook in Musis
brengt hij een gevarieerd programma, met onder
meer twee zelfgemaakte transcripties van orkestwerken. Kom zelf luisteren hoe Sudbin Tsjaikovski’s
dramatische verklanking van het verhaal van
Romeo en Julia vertaalt naar de piano.

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

mei

STADSTHEATER

€ 19,50

177

08 mei

08 mei

vrijdag 20:00 uur

vrijdag 20:00 uur

KLASSIEK

KLASSIEK

CHR. GEMENGDE
ZANGVERENIGING
DE LOFSTEM OOSTERBEEK

HET GELDERS ORKEST

178

Jubileumconcert 75 jaar
De Lofstem uit Oosterbeek wordt 75! Dat heuglijke
feit viert het koor met een reis door de tijd. Veel
liederen uit de historie van het ruim honderd leden
tellende koor passeren de revue. Het gevarieerde
verjaardagsprogramma bestaat uit geestelijke,
klassieke en gospelmuziek, afgewisseld met opera
en operette. Verschillende vocale en instrumentale solisten verlenen hun medewerking aan dit
concert.

mei

dirigent: Jorrit Woudt

La douce France met Otto Tausk
Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune
Ravel – Pianoconcert voor de linkerhand
Connesson – Compositieopdracht
(Wereldpremière)
Stravinsky – Vuurvogel Suite 1911
Otto Tausk, een van de meest gedreven
Nederlandse dirigenten van onze tijd, heeft al heel
wat keren voor het orkest gestaan. Hij opent dit
Frans getinte concert met de dromerige Prélude
à l’après-midi d’un faune van Debussy. Minstens
even impressionistisch is Ravels Pianoconcert voor
de linkerhand, ooit geschreven voor pianist Paul
Wittgenstein die in de Eerste Wereldoorlog zijn
rechterarm had verloren. Nu is het de eminente
Franse pianist Roger Muraro die deze bijzondere
partij voor zijn rekening neemt. De Vuurvogel Suite
mag dan van een Rus zijn, maar Stravinsky maakte
dit ballet uitgerekend voor het in Parijs gevestigde
wereldberoemde Ballets Russes van Diaghilev.
Een wereldpremière van de hedendaagse, toegankelijk schrijvende componist Guillaume Connesson
maakt dit programma compleet.
dirigent: Otto Tausk
piano: Roger Muraro

MUSIS

MUZENZAAL

€ 19,50 | € 12,50 (tot 16 jaar)

MUSIS

PARKZAAL

€ 57,– | € 46,– | € 36,– | € 20,–

08 mei

vrijdag 20:15 uur

vrijdag 20:30 uur

TONEEL

MUZIEK & THEATER

ANNE-WIL BLANKERS

JAN ROT

Het Oog van de Storm

O ja!

Na het bejubelde stuk De Vader en de komische
voorstelling De Waarheid kunnen we opnieuw
genieten van een toneelstuk van Florian Zeller.
In Het Oog van de Storm volgen we André en
Madeleine die al meer dan vijftig jaar gelukkig
getrouwd zijn. Hij was ooit een succesvol schrijver,
maar de laatste tijd is hij vergeetachtig en verward. Zij een toegewijde en sterke vrouw die altijd
zijn steun en toeverlaat is geweest. Dit weekend
zijn hun dochters, Anne en Elise, naar het ouderlijk huis gekomen om op verzoek van de uitgever
Andrés papieren te sorteren. Na een stormachtige
nacht gebeuren er vreemde dingen. Alles wijst
erop dat er een groot gemis te betreuren is. Maar
wie is er overleden?
Het Oog van de Storm werd eerder opgevoerd in
o.a. Parijs en Londen en is nu in de Nederlandse
uitvoering te zien met een scala aan Nederlandse
topacteurs.

Het kon niet uitblijven: na de heerlijke tijdreizen
door de jaren zeventig en tachtig neemt Jan Rot
ons mee naar eind vorige eeuw. Dichtbij en toch al
best lang geleden.
Jan waagt zich aan jaren negentig-hits van
Nirvana en U2 tot de sentimentele hit uit Titanic,
plus natuurlijk eigen muzikale hoogtepunten en
vrolijke verhalen uit die tijd. Tussendoor wordt ruim
gestrooid met o ja!-momenten uit het collectief
geheugen: Twin Peaks, stier Herman, Take That
in Ahoy of Sinterklaas bij Jiskefet. Een heerlijke
tijdreis, ook voor wie denkt: ‘Mmm, jaren negentig,
heb ik niet veel mee.’ Laat dat maar aan Jan over,
oftewel: ieder voor zich, Rot voor ons allen!
‘De Koning van de hertaling is Jan Rot,’ zei Frits
Spits in de Taalstaat. ‘En op dit moment misschien
wel de beste tekstdichter van Nederland. Die taal
lijkt van elastiek, zeg. Hij maakt het onmogelijke
mogelijk.’
‘Tien teksten lezen van Jan Rot per dag en je bent
maanden gelukkig,’ schreef de Volkskrant over
zijn liedbundel #stopdetijd. Kun je nagaan hoe
heerlijk het is om de man er zelf bij te horen, met
zang, piano en gitaar – als altijd vol humor en
aanstekelijk enthousiast!

regie: Agaath Witteman
tekst: Florian Zeller
cast: Anne-Wil Blankers, Hans Croiset, Johanna ter
Steege, Marguerite de Brauw e.a.

regieadvies: Owen Schumacher

STADSTHEATER

€ 32,50 | € 27,50

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL
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mei

08 mei

180

09 mei

09 mei

zaterdag 19:30 uur

zaterdag 20:15 uur

KLASSIEK

TONEEL

PIETER WISPELWEY

MUGMETDEGOUDENTAND
& ADEHEID+ZINA

De cellosuites van Bach

Rijsen&Rooxman, DeDikkeMuiz&Sjors
J.S. Bach – Cellosuites (compleet), BWV 1001 - 1006
Zouden de zes cellosuites van Bach – ook wel
‘cellobijbel’ genoemd – eigenlijk nog geheimen
hebben voor Pieter Wispelwey? Onze landgenoot
nam ze talloze keren mee het podium op. Maar
liefst drie keer bracht hij ze op cd uit; een vierde
uitgave staat op de planning. ‘Ik kan er gewoon
niet van afblijven’, bekende hij in het tv-programma
De Wereld Draait Door. En dan te bedenken dat
deze meesterwerken pas in de vorige eeuw bij
het grote publiek bekend werden – dankzij de
grote Spaanse cellist Pablo Casals. Vanavond
speelt Pieter Wispelwey alle zes de suites. Zo kan
hij hun kracht en hun diepgang, én hun onderling
verschillende karakters het meest overtuigend voor
het voetlicht brengen. Een evenement om niet te
missen!

mei

cello: Pieter Wispelwey

Adelheid Roosen, Lineke Rijxman, Titus Muizelaar
en George Groot, vier spelers met verweven
levens en liefdes, onderzoeken in een speels
ritueel de staat van de liefde en of het oog
inderdaad de spiegel van de ziel is als je er genadeloos in kijkt.
Hij, de Dikke, verliefde zich ooit in haar, de
Kleinste van de twee vrouwen. Daarna verliefde
de Grootste van de twee vrouwen zich in de Dikke.
En zo ontmoetten de Kleinste en de Grootste vrouw
elkaar. En zij, de Grootste van de twee vrouwen,
ontmoette ooit ook de Oudste van de twee mannen, en houdt vanaf dat moment immer van hem.
Op een dag ontdekten zij gevieren de schoonheid
van de vraag. Of is het pijnlijk deze te stellen?
Of te beantwoorden?
Dus daar zitten ze. Te luisteren. Stil aanwezig bij
elkaar.
En daar beginnen we.
regie: Luk Perceval
tekst en cast: Lineke Rijxman, Adelheid Roosen,
Titus Muizelaar, George Groot

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 24,50 | € 19,50

GROTE ZAAL

10 mei

13/14 mei

zondag 14:30 uur

woensdag en donderdag 20:15 uur

FAMILIE

TONEEL

INTRODANS

TJITSKE REIDINGA,
MARK RIETMAN E.A.

GEK GEZICHT (6+)

181

Dangerous Liaisons
Alexander Ekman – Whim
Alexander Ekman – Swingle Sisters
David Middendorp – Blue Journey
David Middendorp – Face Machine
David Middendorp – nieuw werk

® Dansworkshop voorafgaand aan
middagvoorstelling, om 13:00 uur

STADSTHEATER

GROTE ZAAL

€ 18,– | € 13,– (tot 16 jaar)

regie: Nina Spijkers
tekst: Marcel Otten
cast: Tjitske Reidinga, Mark Rietman, Marisa van
Eyle, Sander Plukaard, Hanna van Vliet en Judith
Noyons

STADSTHEATER

€ 35,– | € 30,–

GROTE ZAAL

mei

In de vrolijke, doldwaze familievoorstelling GEK
GEZICHT richt ons huisgezelschap Introdans de
schijnwerpers op choreografen Alexander Ekman
en David Middendorp. Beiden hebben een heel
eigen stijl en bijzondere werkwijze. Ze staan
bekend om de heerlijke, aanstekelijke humor in
hun producties. En beiden zijn internationaal buitengewoon succesvol. De Zweed Alexander Ekman
wordt vooral geroemd om zijn meesterlijke timing
en de theatrale gekkigheid in zijn choreografieën.
In GEK GEZICHT danst Introdans zijn Swingle
Sisters en (voor het eerst in de integrale versie)
Whim. Het werk van de jonge Nederlander David
Middendorp trekt de aandacht vanwege de
unieke combinatie van dans en animatie. Voor
GEK GEZICHT creëert Middendorp een nieuw duet.
Daarnaast is zijn Blue Journey te zien en het voor
Introdans nieuwe Face Machine.

Een cast om van te watertanden, een script om
van te duizelen, een regie om nooit te vergeten:
Dangerous Liaisons is de toneelsensatie van
dit theaterseizoen. Voor het eerst staan Tjitske
Reidinga en Mark Rietman samen op de planken,
voor hen een droom die uitkomt. Als graaf Valmont
en markiezin de Merteuil bespelen ze elkaar in
een gevaarlijk spel van verleiding en manipulatie.
De achttiende-eeuwse brievenroman werd door de
verfilming in 1988 wereldberoemd. Deze toneel
bewerking is eigentijds, rauw en geestig. Verwacht
dus geen protserige kostuums, maar laat je prikkelen door de keuze om de acteurs dubbelrollen
te laten spelen: man wordt vrouw en vrouw wordt
man. Dat levert een energieke machtsstrijd tussen
de seksen op die de voorstelling een actuele
lading geeft, want hoe kan je elkaar nog verleiden
in tijden van #metoo?
Een zinderende theateravond over macht, op hol
geslagen harten en het spel tussen man en vrouw.

13 mei

15 mei

woensdag 20:30 uur

vrijdag 20:15 uur

POPMUZIEK

MUSICAL & SHOW

THE FORTUNATE
SONS USA

CIRQUE ALFONSE (CA)

182

Tabarnak

A tribute to Creedence Clearwater Revival

mei

Eind jaren zestig was Creedence Clearwater
Revival één van de populairste rockgroepen
wereldwijd met hits als Bad Moon Rising, Have
You Ever Seen The Rain en Down On The Corner.
Na een regen van hits en gouden platen viel de
groep in 1972 uit elkaar, maar de heimwee naar
hun magische muziekstijl blijft. Ook in ons land.
Hoewel fans ooit hoopten op een reünie, zal die er
niet meer komen nu bandlid Tom Fogerty is overleden. Gelukkig is er de Amerikaanse band The
Fortunate Sons! De band brengt in Musis een zeer
authentiek, bijna niet van echt te onderscheiden
eerbetoon aan het legendarische C.C.R. Een echte
‘trip down memory lane’.

MUSIS

€ 35,–

PARKZAAL

In korte tijd heeft Cirque Alfonse internationale
faam verworven met wervelende shows vol
spectaculaire vernieuwingen en acrobatische
hoogstandjes. De voorstelling doet vaak denken
aan een rockmusical: een feest van circus, muziek
en hemelbestorming.
We gaan een feestje bouwen met z’n allen!
Met als uitgangspunt de in Quebec alom bekende
krachtterm Tabarnak – in eerste instantie een
uitdrukking tegen autoriteit, maar tegenwoordig
veel meer een alledaagse uiting van pijn,
woede of verbijstering – geeft Cirque Alfonse
ons tijdens een ongebreidelde hoogmis inzicht
in hun interpretatie van het heilige en profane.
Tegelijkertijd gunnen ze ons een vernieuwende blik
met een hedendaagse sfeer.
Met veel vrolijkheid steekt Cirque Alfonse van wal
voor een anarchistische en poëtische ‘kruistocht’,
een levendig muzikaal circus waarbij het orgel een
aanstekelijke riff speelt en de kerkbanken op hun
kop gezet worden voor acrobatische tricks.

STADSTHEATER

€ 35,– | € 30,–

GROTE ZAAL

16 mei

17 mei

zaterdag 20:00 uur

zondag 11:00 uur

KLASSIEK

KLASSIEK

AMSTERDAM
SINFONIETTA &
NEDERLANDS KAMERKOOR

HET GELDERS ORKEST

183

La musica d’Italia met Respighi en Tsjaikovski

Spiegel im Spiegel
Tallis – Psalm Tunes for Archbishop Parker’s Psalter
(selectie)
Pärt – Spiegel im Spiegel voor viool en piano
Vasks – Plainscapes voor viool, cello en koor
Vaughan Williams – Fantasia on a theme of
Thomas Tallis
Sumera – Concerto per voci e strumenti
Tormis – Curse upon Iron

Een schitterend en zonnig Italiaans strijkersconcert
onder leiding van concertmeester Carla Leurs.
Met Respighi neemt zij ons mee naar het Italië
van vroeger eeuwen. In zijn Antiche danze ed arie
bewerkte hij enkele Italiaanse composities voor
luit uit de 16e en 17e eeuw. Vanaf daar is het
maar een kleine stap naar de 18e eeuw waar we
Vivaldi aantreffen in Venetië. Carla Leurs is zelf
de soliste in zijn hier en daar Oosters aandoend
vioolconcert met de titel ‘Il grosso Mogul’. Tot slot
leidt Carla Leurs ons nog een eeuw verder en ontmoeten we Tsjaikovski in Florence. De herinnering
aan deze stad waar hij graag kwam legde hij vast
in zijn zwoele maar soms ook vurige mediterrane
Souvenir de Florence.
viool en muzikale leiding: Carla Leurs
Strijkersensemble

leiding en viool: Candida Thompson
dirigent: Martina Batič (Sumera, Tormis)

MUSIS

€ 34,50

PARKZAAL

MUSIS

€ 26,–

MUZENZAAL

mei

Het grote succes van de samenwerking tussen Amsterdam Sinfonietta en het Nederlands
Kamerkoor krijgt een vervolg. Ditmaal zoeken koor
en orkest de grenzen op van tijd, klank en ruimte.
In verschillende bezettingen spelen en zingen de
musici om het publiek heen: de hele concertzaal
is het podium. Raak de spiritualiteit aan in Arvo
Pärts meditatieve Spiegel im Spiegel en word overdonderd door de renaissanceklanken van Tallis en
Vaughan Williams. Van Veljo Tormis en zijn leermeester Lepo Sumera klinken werken met een heel
andere spirituele inslag. Bij Tormis hoor je de sjamanistische oerkreten doorklinken, en Vasks laat je
de uitgestrektheid van de Baltische vlaktes voelen.

Respighi – Antiche danze ed arie Suite nr. 3
Vivaldi – Vioolconcert RV 208 ‘Il grosso Mogul’
Tsjaikovski – Souvenir de Florence

17 mei

20 mei

zondag 13:30 uur

woensdag 20:00 uur

FAMILIE

KLASSIEK

THEATER GNAFFEL

SIGNUM SAXOPHONE
QUARTET & ANDREJ
GERASSIMEZ

184

Robin Hood (4+)

mei

Starry Night
Helemaal alleen gelaten, voor de deur van een
klooster, vindt een grote bruine beer Robin Hood.
Ze voedt hem liefdevol op in een groene wereld
zonder grenzen, macht en hiërarchie. Dan komt
Robin Hood in de mensenwereld terecht, waar
prins Jan de belastingen verhoogt, zodat hij lekker
van een met geitenmelk gevuld zwembad kan
genieten. Dat is niet eerlijk!
Samen met zijn vriendinnetje Marian, de dochter
van koning Richard, besluit Robin Hood om terug
te vechten tegen prins Jan. Ze stelen geld van de
rijken en geven het terug aan de arme mensen.
Dat zal de koning leren! Maar Robin Hood, Marian
en hun vriendjes gaan nog een stapje verder: ze
willen prins Jan van de troon stoten. Diep in het
bos komen ze met een geweldig plan. Zal het hen
lukken?
Jeugdtheatergezelschap Gnaffel maakt voorstellingen waarin mensgrote poppen op magische wijze
tot leven komen.
In dit spannende avontuur tonen Robin Hood en
zijn vriendelijke struikrovers moed in de strijd voor
eerlijkheid en gelijkheid. Een muzikaal poppenspel
met nieuwe muziek van Herman van Veen.

Gerassimez – Rebirth
Holst – Uit ‘The Planets’: Jupiter, Venus & Uranus
Psathas – Opdrachtwerk
Cangelosi – Bad Touch voor tape en slagwerk
Martland – Starry Night
Gerassimez – Asventuras voor kleine trom
AC/DC – Thunderstruck
Pink Floyd – Suite
Williams – Cantina Band
In dit avontuurlijke programma creëren vijf jonge
muzikanten klanklandschappen die nooit eerder iemand heeft ontdekt. Percussionist Alexej
Gerassimez en de leden van het SIGNUM saxofoonkwartet zijn stuk voor stuk virtuozen die graag
barrières doorbreken. Bekende klassiekers staan
naast hedendaagse werken, van romantiek (Holst)
tot rock (AC/DC). Choreografie en lichteffecten
versterken het muzikale verhaal. Dit concert wordt
een ruimtelijke ervaring die alle leeftijden en
alle soorten publiek aanspreekt – opwindend en
rustgevend, verrassend en vertrouwd, aards en
etherisch.
® Met gratis inleiding om 19:00 uur,
reserveren noodzakelijk

STADSTHEATER

KLEINE ZAAL

€ 12,50 | € 10,– (tot 16 jaar)

MUSIS

€ 29,50

MUZENZAAL

20 mei

22 mei

woensdag 20:15 uur

vrijdag 20:15 uur

FYSIEK & BEELDEND

CABARET

JAKOP AHLBOM
COMPANY

MEIDEN VAN LOS

185

Lusten en Lasten

SYZYGY

STADSTHEATER

€ 23,50 | € 18,50

GROTE ZAAL

Het Arnhemse muziektheatergezelschap Meiden
van LOS is terug! In deze voorstelling staan de
strubbelingen van de moderne vrouw centraal.
In een ongekend tempo volgen liedjes en sketches
elkaar op in deze goudeerlijke voorstelling over de
keerzijde van de medaille.
Hoe vind je balans in de zoektocht naar perfectie?
You only live once, dus maak er het beste van.
Maak het perfect! Een dag geen perfectie is een
dag die verloren is. Of toch niet?
In Lusten en Lasten fantaseren de meiden er lustig
op los en nemen ze geen blad voor de mond.
Ook staan de welbekende wellusten weer centraal, zoals het publiek van LOS gewend is.
Vanwege moederschapsverlof van een van de
Meiden van LOS gingen Dookje Engelhard, Kim de
Fuijk en Femke Vernij op zoek naar een vierde lid,
voor het maken en spelen van de nieuwe voorstelling Lusten en Lasten. Die hebben ze gevonden in
Vivianne van den Boom.

mei

In SYZYGY geeft mimegezelschap Jakop Ahlbom
Company vorm aan menselijke en emotionele thema’s rondom het machtigste maar ook het meest
kwetsbare dat we bezitten: het lichaam. Hoe hebben cultuur en media invloed op ons zelfbeeld, en
kunnen we omgaan met verandering? Hoe ver kan
maakbaarheid gaan en wat is schoonheid?
In deze voorstelling met vier vrouwelijke performers
is het lichaam als instrument weliswaar leidend,
maar net als in het andere werk van Ahlbom wordt
een spannend spel gespeeld met surrealisme en
transformatie.
Het gezelschap maakt fysiek beeldend en eigenzinnig theater met een mix van mime, dans,
slapstick, livemuziek, special effects en vervreemdende, poëtische elementen. Met SYZYGY creëert
Jakop Ahlbom wederom een unieke belevenis.
Het is een terugkeer naar de intimiteit van de
kleine zaal, na jaren van groot gemonteerde
voorstellingen als Horror en Le Bal, om dicht op
de huid op zoek te gaan naar de essentie van
het lichaam in al haar zuiverheid. Associatief in
de beste Ahlbom-traditie is dit een liefdevolle performance over kracht en kwetsbaarheid, schijn en
zijn, illusie en desillusie.

STADSTHEATER

€ 20,50 | € 15,50

GROTE ZAAL

22 mei

23/24 mei

vrijdag 20:30 uur

zaterdag 20:15 uur en zondag 15:00 uur

POPMUZIEK

CABARET

LEONI JANSEN,
CAREL KRAAYENHOF
& JEROEN VAN VEEN

HERMAN VAN VEEN

Brakland

Herman van Veen (1945) groeide op in Utrecht,
waar hij ook het conservatorium bezocht. Sindsdien
reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond.
In 2020 wordt hij 75 en waar kan hij dat beter
vieren dan in het theater?

186

Land tussen zout en zoet, tussen oud en nieuw,
tussen rauw en gepolijst. Muziek van de weilanden
en van overzee, van de intimiteit en de uitgestrektheid. De drie op het eerste gezicht nogal van
elkaar verschillende muzikanten Carel Kraayenhof,
Jeroen van Veen en Leoni Jansen vinden elkaar
op verrassende wijze in hun programma Brakland.
De liefde voor folkmuziek bracht hen bij elkaar.
De bandoneon van Carel, de vleugel van Jeroen
en de gitaren plus stem van Leoni vloeien wonderwel samen in muziek van Randy Newman,
Max Richter, Erik Satie en Sting. Op meanderende
wijze rijgen de drie alles aaneen. Van oervorm tot
eigentijdse arrangementen, van a capella tot puur
instrumentaal. Voor in de kroeg én de concertzaal.

75 ‘Dat kun je wel zien dat is hij’

mei

gitaar en zang: Leoni Jansen
bandoneon: Carel Kraayenhof
piano: Jeroen van Veen

MUSIS

€ 22,50

MUZENZAAL

STADSTHEATER

€ 36,50 | € 31,50

GROTE ZAAL

23 mei

25 mei

zaterdag 20:30 uur

maandag 20:00 uur

TONEEL

KLASSIEK

TONEELGROEP HET VOLK

NEDERLANDS
PHILHARMONISCH ORKEST

De Bezoeking

187

Gavrylyuk speelt Brahms
We verwelkomen Toneelgroep Het Volk altijd
graag op het podium van onze kleine zaal. Ze zijn
specialist in het lichtvoetig opdissen van troosteloze gebeurtenissen.
In een ziekenhuis liggen twee patiënten op leeftijd: weduwnaar Harderwijk en de gescheiden
heer Roest. De twee hebben een aparte kamer,
omdat ze niet te handhaven zijn op de reguliere
ziekenzaal. Met hun geklaag, gesnurk en sarcasme
zijn zij voor de andere patiënten, directie, verpleegkundigen en het schoonmaakpersoneel een
hel. Daarentegen hebben de heren een rotsvast
vertrouwen in de ‘witte jas’, hun bewondering voor
artsen grenst aan het ridicule.
In De Bezoeking komen de dochters van beide
mannen gedurende zeven dagen langs met
schoon ondergoed en pyjama’s, een zoute haring
of een gehaktbal. Ze hebben het niet gemakkelijk,
maar houden verrassend goed stand tegenover
hun veeleisende papa’s. Dit levert zeer herkenbaar, treurig en tegelijkertijd amusant theater op.

Brahms – Variaties op een thema van Haydn,
op. 56a
Kodály – Dansen uit Galánta
Brahms – Pianoconcert nr. 1 in d, op. 15

dirigent: Gergely Madaras
piano: Alexander Gavrylyuk
® Met gratis inleiding om 19:00 uur,
reserveren noodzakelijk

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

MUSIS

€ 37,50

PARKZAAL

mei

Hij is nog jong, maar het Nederlandse publiek en
de pers hebben Alexander Gavrylyuk al bijna tien
jaar in de harten gesloten. Met het Nederlands
Philharmonisch Orkest heeft de Oekraïense pianist een bijzondere band: in 2009 maakte hij zijn
Nederlandse debuut met het orkest. Onder leiding
van Gergely Madaras speelt hij Brahms’ magistrale eerste pianoconcert, waarin solist en orkest
een grandioze titanenstrijd met elkaar aangaan.
In de Haydn-variaties bewijst Brahms dat hij de
onovertroffen grootmeester van de variatievorm is.
De Hongaar Zoltán Kodály baseerde zijn Dansen
uit Galánta op volksmuziek uit een klein Slowaaks
stadje, waar hij voor het eerst een zigeunerorkest
hoorde. Een stuk vol Oost-Europese dansen met
een glansrol voor de klarinet.

27 mei

27 mei

woensdag 20:15 uur

woensdag 20:30 uur

TONEEL

FYSIEK & BEELDEND

DE VLOER OP

LA ISLA BONITA

188

De Managers

mei

Al jaren is het televisieprogramma De Vloer Op
van omroep HUMAN een hit. Actuele maatschappelijke en relationele dilemma’s worden in een
improvisatieopdracht gegoten door regisseur Peter
de Baan. De acteurs werken vervolgens met elkaar
de scènes uit, onvoorbereid. De improvisaties zijn
vaak uitermate geestig, ontroerend, herkenbaar of
confronterend.
Ook de theaterversie wordt geleid door Peter
de Baan. Naast zijn gebruikelijke inbreng zal hij
ingaan op het vak van acteur. Wat bezielt mensen dit vak te kiezen? Hoe onthouden acteurs die
lappen tekst? Oftewel: een kijkje in de keuken in
combinatie met die altijd weer boeiende improvisaties door een groep bekende acteurs.
cast: in wisselende samenstelling o.a. Anna
Raadsveld, Fabian Jansen, Sophie van Winden,
Thomas Cammaert, Stefan de Walle, Saskia
Temmink, Vincent Croiset, Eva van der Gucht,
Guido Spek, Oda Spelbos, Marie Louise Stheins,
Sieger Sloot, Jeroen Spitzenberger.

STADSTHEATER

€ 25,– | € 20,–

GROTE ZAAL

Hoe spreken we met elkaar anno 2020? Mime- en
performancecollectief La Isla Bonita gaat met
elkaar om tafel. In een wereld van maatpakken,
flipovers, PowerPoints en flesjes Spa vergaderen vijf witte managers op een geheime locatie.
Hoe moet het verder met de wereld, de mensheid,
de zaak, dit team, de productpresentatie van
volgende week dinsdag? Is de man, pardon: de
mens, in staat aan een vergadertafel tot zinvolle
oplossingen te komen? In een wereld beheerst
door guerrillatactieken, manipulatie, fallocentrisme
en mansplaining komt La Isla Bonita met een
weerwoord. Een even hilarische als schrijnende
voorstelling over macht en al haar rituelen.
Het werk van La Isla Bonita is sterk beeldend,
associatief, maatschappijkritisch maar eveneens
toegankelijk en brutaal, met een grote dosis
humor.
® Zie ook de tip van onze gastprogrammeur
Marcus Azzini op pagina 105

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

29 mei

30 mei

vrijdag 20:15 uur

zaterdag 20:15 uur

TONEEL

MUSICAL & SHOW

VICTOR LÖW,
PETER BOLHUIS,
HENRIËTTE TOL E.A.

COMPANY

De Aanslag

Company is de met vijf Drama Desk Awards en zes
Tony’s bekroonde midlife-musical, relatiekomedie
en iconische Broadway-hit van Stephen Sondheim,
nu met een topcast en live-orkest.

De veelgeprezen toneelbewerking van Harry
Mulisch’ bestseller is terug in de theaters, in het jaar
dat we 75 jaar bevrijding vieren. Met o.a. Victor
Löw, Peter Bolhuis en Henriëtte Tol.
De Aanslag is een klassieker met blijvende urgentie. Over een fatale gebeurtenis in de Tweede
Wereldoorlog en de levenslange nasleep ervan.
Een prangende vraag werpt zich op: is de schuldige
niet ook onschuldig en de onschuldige ook schuldig? Na afloop kun je alleen maar constateren dat
het verhaal niets aan zeggingskracht verloren heeft.

Pit Producties

Op zijn vijftigste verjaardag lijkt er iets te missen in
het leven van Robert. Hij is charmant, sexy succesvol; mannen willen hem zijn, vrouwen willen hem
hebben. Toch is Robert – Bobby voor vrienden –
nog steeds single. Vrienden trouwen en scheiden,
hebben relaties en kinderen, staan vol in het leven,
maar Robert blijft toeschouwer en vraagt zich af:
heb ik een ander nodig om mezelf te zijn? En wie
ís de Robert op die selfies eigenlijk?
Zijn bruisende verjaardagsfeest wordt een hilarische hellevaart langs lust, jaloezie, trouw, wrok,
hartstocht, likes/dislikes en ander relatieleed.
Wie kan Robert redden nu een complete meltdown
dreigt?
cast: Paul Groot, Nurlaila Karim, Tjebbo Gerritsma,
Maaike Martens, Anne-Marie Jung, Maartje van de
Wetering, Jeremy Baker, Esther Maas e.a.

regie: Ursul de Geer
tekst: gebaseerd op de roman De Aanslag van
Harry Mulisch
cast: Victor Löw, Peter Bolhuis, Henriëtte Tol,
Linde van den Heuvel en Reno van Rijsewijk

STADSTHEATER

€ 32,50 | € 27,50

GROTE ZAAL

STADSTHEATER

€ 45,– | € 40,–

GROTE ZAAL

mei

De pers over De Aanslag (2011): ‘De toneelversie
doet recht aan de kracht van de roman’
‘Met respect en liefde […] gemaakt.’
– Telegraaf ★★★★
‘Prachtig acteerspel in toneelversie De Aanslag.’
– NRC ★★★★★
‘Integere, adembenemende […] toneelbewerking’
‘Sublieme rol van Victor Löw.’
– Dagblad van het Noorden ★★★★★
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Wil je op de hoogte blijven van het doorlopend
programma van Luxor Live, inclusief de shows
die wij in samenwerking met Musis organiseren?
Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons op
social media en we houden je op de hoogte.

ju

POPPODIUM ARNHEM
www.luxorlive.nl
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03 juni

05 juni

woensdag 20:30 uur

vrijdag 20:30 uur

MUZIEK & THEATER

TONEEL

SERVAES NELISSEN,
RENÉ VAN ‘T HOF,
VINCENT VAN WARMERDAM
& KEES VAN DER VOOREN

DAVY PIETERS

192

Rock me Baby

Na lange tijd komt rockband The Promise weer
bij elkaar. Ter voorbereiding op hun ‘back and
forward-tour’ sluit de groep zich op in de studio.
Door oude irritaties, twijfels en fysieke ongemakken dreigt al snel een crisis. Hoe goed zijn hun
oude nummers eigenlijk? En zal het nieuwe materiaal aanslaan op de fanclubdag? Janice, een
excentrieke performancekunstenares en vriendin
van frontman Sjag, wordt gevraagd om mee te
denken. Zij komt met een dwingend visueel concept waarin poppenanimatie de muziek gaat
ondersteunen. Als de mannen met maskers op
moeten gaan spelen begint de weerstand tegen
haar aardig toe te nemen.
In Rock me Baby liggen humor en tragiek dicht
naast elkaar in een eigenzinnige mengvorm van
toneel, cabaret, poppenspel en mime.

Eternity
Als mens verlangen we naar meer tijd, meer ruimte
en een gezonder leven. Er wordt vooruitgang
geboekt, we leven langer en het lukt ons steeds
beter om ziektes te bestrijden. We onderzoeken
de mogelijkheden van onsterfelijkheid. Maar wat
betekent een eeuwig leven? Wat betekent leven in
een lichaam dat jong blijft, maar met een geest
die steeds ouder wordt?
In haar nieuwe voorstelling Eternity onderzoekt
Davy Pieters de ultieme consequentie van onsterfelijkheid. Op fysieke en beeldende manier toont
zij de emotionele impact die het streven naar het
eeuwige leven met zich meebrengt.
Hoe beweeg je je als je al honderden jaren
bestaat en generaties aan je voorbij ziet trekken?
Waar denk je aan, lach je om, droom je over, hoe
heb je lief en waar praat je over? Na How to build
a Universe gaat Davy Pieters in haar performance
Eternity verder met universele levensvragen. Jimi
Zoet voegt met zijn elektronische soundscapes
opnieuw een dimensie toe aan het universum van
Davy Pieters.

regie: Marijn v/d Jagt

juni

regie: Davy Pieters
muziek: Jimi Zoet

STADSTHEATER

€ 21,–

KLEINE ZAAL

STADSTHEATER

€ 19,50

KLEINE ZAAL

06 juni

24/25/26/27 juni

zaterdag 20:00 uur

wo 20:30 uur – do, vr en za 19:00 uur

KLASSIEK

DANS

HET GELDERS ORKEST

INTRODANS

Symphonic Cinema – The Echo of Being

DE ONTMOETING

193

FILM OVER HE T LE VEN VAN MAHLER,
OMLIJST ME T LIVE MUZIEK

Symphonic Cinema van cineast Lucas van
Woerkum heeft de afgelopen jaren de
Nederlandse en buitenlandse concertzalen veroverd. De filmregisseur maakt zijn schitterende
filmverhalen op basis van symfonische muziek.
Tijdens het concert past van hij subtiel de beelden
aan zodat ze exact synchroon blijven lopen met
de muziek. Zo creëert hij een kunstwerk waarin
beeld en geluid tot een wondermooie eenheid
in elkaar vloeien. In de nieuwste film van Lucas
van Woerkum, The Echo of Being, staat componist
Mahler centraal. Het is gebaseerd op biografische
elementen uit het leven van Gustav, Alma en hun
dochtertje Maria Mahler, en reflecteert op het
leven, de dood en alles wat daarna komt. Dat vervlecht hij met de meest indrukwekkende muziek
van de componist. Zelden heb je de mens Mahler
en zijn muziek zo intens beleefd.

De Ontmoeting is een speciale dansproductie,
waarin de professionals van Introdans samen
optreden met gastdansers uit bijzondere doelgroepen. De Ontmoeting is het geesteskind van
choreograaf Adriaan Luteijn. In het verleden
leverde dit al samenwerkingen op tussen Introdans
en senioren, mensen met een verstandelijke beperking en jongeren die lijden aan een progressieve
spierziekte. Wie zijn de gastdansers in 2020?
We houden je op de hoogte...

dirigent: Ben Glassberg
cineast: Lucas van Woerkum

juni

MUSIS

PARKZAAL

€ 31,– | € 26,– | € 19,– | € 15,–

STADSTHEATER

€ 15,–

KLEINE ZAAL

194

25/26/27 juni
donderdag - zaterdag 20:15 uur

DANS

INTRODANS
END OF SEASON
Meritxell Barberá en Inma García – No Half
Measures
David Middendorp – Facemachine
Cayetano Soto – Conrazoncorazon

juni

De rode loper ligt uitgerold tijdens END OF
SEASON 2020. Film en dans staan centraal in
deze seizoensafsluiting van ons huisgezelschap
Introdans. In goede Arnhemse traditie sluiten de
dansers het dansseizoen af met een avond vol
aanstekelijke balletten. Na het zien van END OF
SEASON heb je extra zin in de zomer!
Op het programma staan de Nederlandse
première van No Half Measures van de choreografen Meritxell Barberá en Inma García.
In Facemachine mixt David Middendorp de
dansers met hun live gefilmde portretten.
De zomer kan pas echt beginnen na het zien van
twee publieksfavorieten: de film én het ballet
Conrazoncorazon van Cayetano Soto.

STADSTHEATER

€ 36,– | € 31,–

GROTE ZAAL

195

Verdieping & Verrijking
CURSUSSEN

Cursus Toneelkijken
Lastig kiezen uit ons brede aanbod? Meer kennis
opdoen over toneel? In deze cursus leert u kijken
met een nieuwe blik. Theaterdocent en -maker
Mark Colijn neemt u mee langs vijf geselecteerde
theatervoorstellingen. Hij geeft u handvatten om
een toneelvoorstelling beter te doorgronden,
vertelt over de verschillende genres, het
maakproces van een voorstelling en geeft kijktips.
De cursus bestaat uit zes avonden. Op de eerste
avond (dinsdag 22 oktober 2019, 19.30 uur,
Stadstheater) krijgt u kennis en kijkvaardigheden
aangereikt. Tijdens de voorstellingsavonden is
Mark aanwezig om na afloop na te praten over
de voorstelling.

De geselecteerde voorstellingen zijn:
▸ ITA - Husbands and Wives
25 oktober | 20:15 uur
▸ Golden Palace - De Oerclub
18 december | 20:30 uur
▸ Toneelgroep Oostpool - What’s in a fairy tale?
De rattenvanger | 1 februari, 20:15 uur
▸ Het Nationale Theater - Othello
27 februari |20:15 uur
▸ Orkater - FABEL
16 april | 20:15 uur
Cursusprijs: € 145,- inclusief eersterangs kaartjes
voor de vijf voorstellingen, drankje en koffie/thee
op cursusavond.
Reserveren via musisenstadstheater.nl/
toneelkijken

196

Luistercursus ‘Nieuwe kijk op Muziek’
Vergroot uw muzikale luistervaardigheden in
vijf luisterlessen. Hoe kunt u, anders luisterend,
nog meer ontdekken in muziek? Wat is er
bijvoorbeeld terug te horen van de invloed van
niet-westerse landen op Europese muziek (en vice
versa)? Brechtje Roos (muziekverteller, muzikant,
muziekpedagoog) leert u er alles over.
De luistercursus is een mix van snufjes muziekgeschiedenis, een vleugje muziekfilosofie, een
flard muziektheorie en een keur aan muziek
smaken. Voorkennis van muziek is niet nodig.
Neem vooral nieuwsgierige oren mee!
Herfsteditie
▸ 23 & 30 september
▸ 7, 14 & 21 oktober
13:30 - 15:00 uur.
Wintereditie
▸ 20 & 27 januari
▸ 3, 10 & 17 februari
13:30 - 15:00 uur
Toegang: per editie € 89, incl. koffie/thee
Reserveren via musisenstadstheater.nl/
luistercursus
INLEIDINGEN EN NAGESPREKKEN

Bij een aantal voorstellingen en concerten
organiseren we een inleiding of nagesprek.
De inleiders vertellen u vol enthousiasme over
de thematiek en de totstandkoming van de voorstelling of het concert. Daarna zult u anders kijken
en luisteren naar een voorstelling of concert.
Nagesprekken bieden u de kans om vragen over
de voorstelling te stellen aan de makers, acteurs
of dansers.
Toegang: Inleidingen en nagesprekken zijn gratis.
In verband met het beperkte aantal plaatsen is
reserveren voor een inleiding verplicht.
U kunt reserveren via de webpagina van de
productie of bel met het bespreekbureau.

LEZINGEN

Klassieke Muziek – Serie Tweeluikjes
Drie componistenportretten op zes ochtenden
uitgelicht door Jeroen Swarte | De Klankzaak:
telkens één ochtend over het leven en één
ochtend over het werk van de componist.
Levensverhaal, anekdotes, positie in de
geschiedenis, stijl, specifieke werken. De drie
componisten Monteverdi (donderdag 12 en 19
december), Schubert (donderdag 2 en 9 januari),
Beethoven (donderdag 6 en 13 februari) staan
centraal. Ze hebben een sleutelpositie in de
geschiedenis; hun leven én hun werk vertellen
het verhaal van hun tijd en van de plaats die hun
composities innemen, toen en nu. Het werk van
deze meesters is veelvuldig te vinden in onze
klassieke concertprogrammering.
Wanneer: 10:00 - 12:00 uur inclusief korte pauze
Toegang: per tweeluikje € 30,- en voor de hele
serie € 75,Reserveren via musisenstadstheater.nl/
tweeluikjes
Lunchlezingen
Inspiratie in de lunchpauze. Tijdens een
lunchlezing wordt u in een uurtje bijgepraat over
uiteenlopende interessante onderwerpen.
Wanneer: Elke laatste dinsdag van de maanden
september t/m maart | 12:00 - 13:30 uur
Toegang: € 10,- inclusief lunch
Reserveren via musisenstadstheater.nl/
lunchlezingen

197

WORKSHOPS JEUGD & VOLWASSENEN

Charivari Trio
Charivari zingt en speelt een onweerstaanbare
mix van volksmuziek uit Oost-Europa en ZuidAmerika. Voorafgaand aan het concert is
er een inspirerende workshop. Zangers en
instrumentalisten zijn welkom!
Wanneer: zaterdag 8 februari
Toegang: € 55,- (workshop en concert)
Reserveren via musisenstadstheater.nl/charivari
Kindermuziekworkshop
IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET
Interactieve workshop voor jonge
muziekliefhebbers tijdens de Kindermuziekweek.
Aan de hand van fragmenten en muzikale
raadsels kunnen ze hun verbeeldingskracht de
vrije loop laten.
Wanneer: zaterdag 4 april
14:00 - 15:00 uur (kinderen 6 t/m 9 jaar)
15:15 - 16:15 uur (kinderen 10 t/m 12 jaar)
Toegang: € 5,Reserveren via musisenstadstheater.nl/
kinderworkshop

Onderwijs
Voor het onderwijs maken we een selectie
van voorstellingen en concerten die passen
bij specifieke vakgebieden en leerstof, en die
aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.
Ter voorbereiding of verwerking van het theaterof concertbezoek bieden gezelschappen
inspirerend educatief materiaal aan.
Kijkje achter de schermen?
Voor wie nieuwsgierig is naar de bedrijvigheid
áchter de schermen organiseren we rondleidingen
door Musis & Stadstheater Arnhem. Ook bieden
we verdiepende workshops aan waarin leerlingen
de wereld van het theater ontdekken.

IntroDANSklas
Voorafgaand aan de familievoorstellingen
GRUPPO SPORTIVO EN GEK GEZICHT bieden we
samen met Introdans de IntroDANSklas aan. Kruip
in de huid van een Introdanser, leer danspassen
uit de voorstelling en maak je eigen choreografie.
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Wanneer: zondagen 8 december en 10 mei
13:00 - 14:00 uur
Toegang: € 5,Reserveren via musisenstadstheater.nl/
introdansklas
RONDLEIDINGEN MUSIS

Dit seizoen opent Musis opnieuw haar deuren
voor iedereen die ons bijzondere gebouw beter
wil leren kennen. Onder leiding van een gids
komt u alles te weten over de veelgeprezen
architectuur en komt u op plekken die meestal niet
toegankelijk zijn voor het publiek.
Wanneer: laatste zaterdag van de maand
14:00 - 15:00 uur
Toegang: € 5,–
Reserveren via musisenstadstheater.nl/
rondleidingen

Rosalinde Hauwert

CONTACT

Rosalinde Hauwert
Coördinator Educatie
▸ educatie@musisenstadstheater.nl
▸ 026  37 20 717
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Klassieke
series
in Musis
Bent u geïnteresseerd in meerdere klassieke
concerten? Dan raden wij u aan om onze
seriebrochure ook eens door te nemen.
Kies één van onze series tegen een vaste serieprijs
óf stel zelf een keuzeserie samen uit ons volledige
klassieke aanbod met hoge kortingen vanaf
vijf concerten of meer. U kunt de series digitaal
bekijken via musisenstadstheater.nl of een
seriebrochure aanvragen via
bespreekbureau@musisenstadstheater.nl.
Hiernaast hebben we een aantal series
voor u uitgelicht.

MUSIS OP MAANDAG
Een muzikale start van het doordeweekse
bestaan. Met dit seizoen onder meer de
Amerikaanse topzanger Thomas Hampson,
het eigenzinnige collectief Pynarello en
Bachs onvolprezen Matthäus-Passion.
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MEESTERS
VAN HET KLAVIER

BEETHOVEN 250

Vijf concerten door internationaal beroemde
pianisten, waaronder de excentrieke Fazil Say
en de enigmatische Grigory Sokolov.

Een festivalweekend ter gelegenheid van
Beethovens 250e geboortedag. Met op het
programma onder andere álle vioolsonates,
een familieconcert en de Negende Symfonie
door het Nederlands Blazers Ensemble.

HOLLAND BAROQUE

ZONDAGOCHTEND

Ensemble in Residence

Het verfrissende barok-ensemble van eigen
bodem geeft vier concerten met evenzoveel
speciale gasten: jazzpianist Leszek Możdżer,
violiste Aisslinn Nosky, zanger Daniël Lohues en
een heus gospelkoor uit Londen.

-

CONCERTEN
Een viertal concerten ‘tussen ontbijt en lunch’,
met optredens van onder meer sterpianiste
Daria van den Bercken en onze vorige Artist in
Residence, Lavinia Meijer.

Meer op musisenstadstheater.nl/seriebrochure
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Musis & Stadstheater Arnhem
Stadsschouwburg & Concertgebouw
De Vereeniging, Nijmegen

Podia
Arnhem en Nijmegen
gaan intensiever
samenwerken
Tussen 024 en 026 ligt… 025. Onder die noemer gaan
onder andere de Arnhemse en Nijmeegse theaters
meer samenwerken dan ooit.

Structureel samenwerken levert een beter en
gevarieerder programma op voor het publiek
van Arnhem, Nijmegen en de regio. Opgeteld
verwelkomen deze podia elk jaar 350.000
bezoekers. Voor zo’n groot publiek kunnen de
podia samen grootse en internationale
voorstellingen of concerten programmeren.
En voor jong talent en intieme voorstellingen
maken Arnhem en Nijmegen zich samen sterk.
Kenne Peters, programmeur klassieke muziek
voor Musis & Stadstheater Arnhem, programmeert
nu ook concerten voor Concertgebouw
De Vereeniging in Nijmegen.
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Samen presenteren wij

Zo kan hij een optimaal en goed afgestemd
programma voor beide concertzalen
samenstellen. En u kunt zo kiezen uit een breder
aanbod. Voor sommige voorstellingen moet u dus
wel even een of twee bruggen over. Met de trein
bent u een kwartiertje onderweg.
Kortom: een beter en gevarieerder programma
in beide steden. Verdeeld over vier verschillende
podia, ieder met hun eigen uitstraling en sfeer.
Hiernaast maakten we vast een mooie selectie
voor u.
Wees welkom in 025!

▸

AMADEUS

▸

ANNIE

▸

CLARON MCFADDEN
& MUZIEKTHEATER
TRANSPARANT

22 t/m 24 november 2019
Stadsschouwburg Nijmegen
17 t/m 20 december 2019
Stadsschouwburg Nijmegen

Aubergine
17 december 2019
Concertgebouw De Vereeniging

▸

KINKY BOOTS

▸

ROOMFUL OF TEETH

14 t/m 16 januari 2020
Stadsschouwburg Nijmegen

3 april 2020
Concertgebouw De Vereeniging
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LET OP:

▸ Musis & Stadstheater Arnhem zijn twee verschillende locaties. Beide gebouwen zijn goed
bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer en liggen op loopafstand van Arnhem
Centraal en station Velperpoort.
▸ Komt u met de auto? Dan kunt u parkeren in een van de parkeergarages in het centrum van
Arnhem. De nabij gelegen Musisgarage kan erg druk zijn, indien u kiest voor deze garage
raden wij u aan om rekening te houden met extra reis- en parkeertijd van 45 minuten.
THEATERTAXI

▸ Na een bezoek aan een concert of voorstelling kunt u zich binnen de gemeente Arnhem
voor € 7,50 per persoon thuis laten brengen door de theatertaxi. U reserveert de taxi vóór
aanvang van uw concert of voorstelling bij onze publieksmedewerker in de foyers.
BEZOEKERSVOORWAARDEN

Voor een veilig, prettig en ongestoord bezoek aan een concert of voorstelling
in Musis of Stadstheater Arnhem vragen wij u:
▸ Uw mobiele telefoon uit te schakelen.
▸ Uw jas af te geven bij de garderobe.
▸ Geen opnamen (audio, film, foto) te maken.
In Musis & Stadstheater Arnhem gelden de bezoekersvoorwaarden van de VSCD.
Kijk op vscd.nl voor meer informatie.
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Colofon
PROGRAMMERING

Kenne Peters, Ingrid Scheper, Hans Verbugt
TEKST EN INTERVIEWS

Nicole Beaujean, Joost van Beek
REDACTIE

Arlette de Jong, Kevser Karagan, Ivana Nahari, Kenne Peters, Ingrid Scheper, Hans Verbugt
AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE

Danielle de Baar, Marlon Janssen, Anneke Jenniskens, Rosalinde Hauwert, Carla Nent, Simone Sanders,
Veerle van Tilborg
FOTOGRAFIE

zie pagina 222
ONTWERP

Bureau Marijn | concept, communicatie, design
DRUK

Coers & Roest | grafische producties BV
OPLAGE

17.000
POSTADRES

Musis & Stadstheater Arnhem
Postbus 1103
6801 BC Arnhem
BESPREEKBUREAU

bespreekbureau@musisenstadstheater.nl
026 – 443 73 43
Velperbinnensingel 15
musisenstadstheater.nl
BEZOEKADRESSEN

Musis
Velperbinnensingel 15
Stadstheater Arnhem
Velperbinnensingel 10
© Musis & Stadstheater Arnhem
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op
welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Musis & Stadstheater Arnhem. Er kunnen geen rechten
worden ontleend aan wijzigingen in de programmering, druk- en zetfouten in deze brochure.
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Algemene
informatie
LOCATIES

Musis
Velperbinnensingel 15
Arnhem

Stadstheater
Velperbinnensingel 10
Arnhem

ONLINE KAARTEN BOEKEN: SNEL, MAKKELIJK EN DE STOEL VAN UW KEUZE

▸ U boekt uw kaarten snel en makkelijk via musisenstadstheater.nl.
▸ U maakt eenmalig een account aan. Bij elk volgend bezoek logt u eenvoudig in en
kunt u meteen uw stoelen kiezen en bestellen. Let op: onze website is vernieuwd.
Daardoor kan het zijn dat u uw wachtwoord opnieuw moet aanmaken.
▸ U ontvangt na aankoop direct een bevestiging in uw mailbox met uw tickets.
U kunt ze altijd terugvinden uw account.
▸ U kunt uw kaarten ook bij het bespreekbureau bestellen. Dan betaalt u reserveringskosten van € 1,– per kaart, met een maximum van € 5,– per reservering.
▸ Bent u geïnteresseerd in meerdere klassieke concerten? Denk dan eens aan een
serie. Hiermee bent u voordeliger uit. Kijk op pagina 24 voor meer informatie.
OPENINGSTIJDEN BESPREEKBUREAU & KASSA

▸ Bespreekbureau
Musis, Velperbinnensingel 15, Arnhem
026 – 443 7343 | bespreekbureau@musisenstadstheater.nl
Zie voor actuele openingstijden onze website.
▸ De avondkassa is een uur voor aanvang van het evenement en een halfuur voor
een eventuele inleiding/workshop geopend op de desbetreffende locatie.
INLEIDINGEN: ALTIJD GRATIS, WEL RESERVEREN

▸ Bij sommige concerten en voorstellingen in Musis & Stadstheater Arnhem is er een
inleiding. U kunt deze gratis bijwonen. Ze beginnen doorgaans een uur voor aanvang.
▸ Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via musisenstadstheater.nl/inleidingen of via het
bespreekbureau.
GOUDEN RANG STADSTHEATER ARNHEM

▸ Voor slechts € 10,- extra heeft u de beste plaats, het mooiste zicht
en het prettigste geluid in de grote zaal van Stadstheater Arnhem.
▸ Vóór aanvang van de voorstelling ontvangen we u graag met koffie
of thee en iets lekkers in Stadstheater Arnhem.
▸ Bij concerten in Musis is geen gouden rang van toepassing,
met uitzondering van de concerten van Het Gelders Orkest.

STUDENTEN € 10,–

▸ Scholieren en studenten betalen slechts € 10,–. Om 12:00 uur gaat de korting
in voor de voorstelling of het concert van die middag of avond. Enkele
voorstellingen zijn uitgesloten, deze staan op onze website.
Let op: alleen toegang met korting op vertoon van een studentenpas.
KINDERKORTING FAMILIEVOORSTELLINGEN

▸ Bij de meeste familievoorstellingen kunnen kinderen tegen een gereduceerd
tarief naar binnen.
GELREPAS

Bent u Gelrepashouder? Dan kunt u iedere maand een aantal geselecteerde
voorstellingen vanaf € 5,- boeken. Zie voor het aanbod maandelijks de mailing
of het boekje van de Gelrepas. Vergeet uw coupon én Gelrepas niet!
CJP-KORTING

▸ Op vertoon van uw CJP-pas krijgt u op veel voorstellingen en concerten korting.
Op musisenstadstheater.nl ziet u welke.
▸ De CJP-prijzen staan niet vermeld bij de voorstellingen en concerten in de
brochure. > Jongeren t/m 15 jaar mogen ook tegen CJP-tarief voorstellingen
en concerten bezoeken.
VERHINDERD

▸ Bent u onverhoopt verhinderd, dan kunt u uw kaarten tot drie dagen voor
aanvang ruilen voor een andere voorstelling/concert.
▸ Ruilen en annuleren kost € 2,50 per ticket, met een maximum van € 10,–.
Als de vervangende kaartjes duurder zijn, moet er bijbetaald worden voor
het alternatieve concert. We geven geen geld retour.
DRANKJES & GARDEROBE

▸ Bij uw kaartje is een (pauze)drankje à € 3,- inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Bij familievoorstellingen ontvangt u een gratis glas ranja à € 1,–.
▸ Bij voorstellingen in Musis of in de grote zaal van Stadstheater Arnhem is — tenzij
anders aangegeven — ook de bewaakte garderobe bij uw kaartje inbegrepen.
MINDER MOBIEL OF ANDERE BIJZONDERHEDEN

▸ Alle zalen beschikken over een beperkt aantal rolstoelplaatsen. U kunt deze
reserveren (noodzakelijk) via het bespreekbureau. Het is fijn als u bij de
reservering een grove schatting van de grootte van uw rolstoel doorgeeft.
▸ Voor mensen met hoogtevrees of die minder valide zijn, is het tweede balkon
af te raden. Informeer naar alternatieven bij het bespreekbureau.
▸ Mensen die niet zelfstandig de zaal of foyer in kunnen en/of minder valide zijn,
dienen een begeleider mee te nemen, de begeleider koopt kaarten tegen CJPtarief. Neem voor meer informatie hierover contact op met het bespreekbureau.
SLECHTHOREND

▸ Stadstheater Arnhem heeft een Phonak FM systeem voor slechthorenden.
Musis beschikt over een Assistive Sound FM systeem. U kunt een gratis ontvanger
lenen die het geluid in combinatie met uw eigen gehoorapparaat versterkt.
Ook zijn er koptelefoons beschikbaar die los van uw gehoorapparaat werken.
VIER HET LEVEN

▸ Stichting Vier het Leven regelt een complete avond uit voor ouderen.
Aan alles is gedacht: vervoer, kaarten en twee consumpties. Dat is genieten!
Meer informatie via 035–524 51 56 of kijk op 4hetleven.nl.
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Plattegronden
zalen

PODIUM
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7

PLATTEGROND STADSTHEATER KLEINE ZAAL

Let op: Deze zaalopstelling kan per concert verschillen. Er zijn diverse zaalopstellingen mogelijk.
Als u online kaarten koopt ziet u de werkelijke zaalindeling voor het betreffende concert/voorstelling.
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PLATTEGROND STADSTHEATER GROTE ZAAL

Let op: Deze zaalopstelling kan per concert verschillen. Er zijn diverse zaalopstellingen mogelijk.
Als u online kaarten koopt ziet u de werkelijke zaalindeling voor het betreffende concert/voorstelling.
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PLATTEGROND PARKZAAL MUSIS

Let op: Deze zaalopstelling kan per concert verschillen. Er zijn diverse zaalopstellingen mogelijk.
Als u online kaarten koopt, ziet u de werkelijke zaalindeling voor het betreffende concert.
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PLATTEGROND MUZENZAAL MUSIS

Let op: Deze zaalopstelling kan per concert verschillen. Er zijn diverse zaalopstellingen mogelijk.
Als u online kaarten koopt, ziet u de werkelijke zaalindeling voor het betreffende concert.
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S, R&B OLDSKOOL HITS 80'S/90'S, FRESKU, CLEAN PETE, PIETER DERKS, SPINVIS, ISABELLE BEERNA

STUDENT?
KOM
CULTUUR
SNUIVEN
VOOR EEN
TIENTJE!
Als student kun je, als je op de dag zelf je
kaartje koopt, naar voorstellingen in Musis
& het Stadstheater voor maar 10 euro.

, PIETER DERKS, SPINVIS, ISABELLE BEERNAERT, INTRODANS, R&B OLDSKOOL HITS 80'S/90'S, FRESKU

ERT, INTRODANS, R&B OLDSKOOL HITS 80'S/90'S, FRESKU, CLEAN PETE

, CLEAN PETE, PIETER DERKS, SPINVIS, ISABELLE BEERNAERT, INTRODAN

De Nieuwe Oost is het onbegrensde
productiehuis dat makers ondersteunt
en coacht bij de ontwikkeling naar
een zelfstandige beroepspraktijk.
De Nieuwe Oost en Stadstheater Arnhem
werken intensief samen. Zo programmeert
De Nieuwe Oost ook dit seizoen weer
een aantal voorstellingen in Stadstheater
Arnhem.
Stadstheater Arnhem programmeert op
haar beurt een aantal avonden in Theater
a/d Rijn (onderdeel van De Nieuwe Oost).
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Genre
CABARET
vr 04 okt
do 10 okt
do 10 okt
vr 11 okt
vr 11 okt
za 12 okt
za 12 okt
do 07 nov
zo 10 nov
vr 15 nov
vr 22 nov
vr 29 nov
za 07 dec
do 16 jan
wo 22 jan
wo 19 feb
25 ▸ 26 feb
do 12 mrt
do 26 mrt
01 ▸ 02 apr
za 11 apr
za 25 apr
vr 22 mei
23 ▸ 24 mei

Peter Heerschop — De Minister van Enthousiasme
Micha Wertheim — Micha Wertheim Voor Alle Duidelijkheid
Mouna Laroussi — Schijtziek
Nienke Plas — Van de hak op de tak
Ronald Snijders — Groot Succes 2
Cabarestafette
Wim Daniëls — De wondere wereld van de taal
Alex Klaasen — De Alex Klaasen Revue - Showponies 2
Brigitte Kaandorp — Eh...
Patrick Laureij — Nederlands Hoop UITVERKOCHT
Thomas Acda — Motel
Peter Pannekoek — Later was alles beter UITVERKOCHT
Theo Maassen — SITUATIE GEWIJZIGD
Karin Bloemen — Souvenirs
Pieter Derks — Voor wat het waard is
Lenette van Dongen — Paradijskleier
Bert Visscher — Hij wordt vanzelf moe
Tineke Schouten — Highlights
Sara Kroos — Verte
Daniël Arends — Meer van hetzelfde (deel 1)
Ali B — KOORTS
Enge Buren — BASTA!
Meiden van LOS — Lusten en Lasten
Herman van Veen — 75 ‘Dat kun je wel zien dat is hij’

26
31
31
33
33
35
35
53
56
58
65
70
77
94
97
117
120
134
146
152
161
169
185
186

DANS
27 ▸ 28 sep
wo 09 okt
22 ▸ 23 okt
za 26 okt
do 31 okt
wo 06 nov
do 07 nov
08 ▸ 09 nov
wo 13 nov
wo 20 nov
za 23 nov
wo 27 nov
za 30 nov
wo 04 dec
wo 11 dec

Introdans — THE BATTLE
SHIFFT — Shot
ICK & Toneelgroep Oostpool — All Over - Acts of Love
Astrid Boons — Fields
L-E-V (Sharon Eyal - Gai Behar) (IL) — Love Chapter 2
Sarada Sarita, Christiaan De Donder & Sedrig Verwoert — DansClick 21
Shaleish Boharan — Redo | Heritage
Introdans — THE BATTLE
Taiat Dansa (ES) - Man Ray
ICK & Toneelgroep Oostpool — All Over - Acts of Love
NDT 2 — Sierra Oscar Foxtrot Tango
Panama Pictures — Each time we fall, a city rises
155 — Motors
Scapino Ballet Rotterdam — Cathedral
Samir Calixto en Cello Octet Amsterdam — SUMMA

21
30
41
45
46
52
53
54
57
62
66
68
72
75
80

vr 13 dec
di 17 dec
26 ▸ 28 dec
14 ▸ 15 feb
za 29 feb
wo 11 mrt
wo 25 mrt
03 ▸ 04 apr
za 11 apr
za 18 apr
vr 24 apr
24 ▸ 27 jun
25 ▸ 27 jun

ICK & Toneelgroep Oostpool — All Over - Acts of Love
Charkov City Opera & Ballet (UA) — De Notenkraker
Introdans — KERSTGALA
Introdans — ICOON
Isabelle Beernaert (BE) — Laat me
Amos Ben-Tal & OFFprojects — 60
MOVING FUTURES — MOVING FUTURES DANSFESTIVAL 2020
Introdans — ICOON
Jens van Daele | Burning Bridges — NachtHexen IV: Battre
ArtEZ, De Nieuwe Oost, Introdans, Musis & Stadstheater Arnhem — DansTREK
Cie. Par Terre (FR) — Kata
Introdans — DE ONTMOETING
Introdans — END OF SEASON

82
83
86
115
122
133
145
154
161
165
168
193
194

Sita Vermeulen, Michael van Hoorne e.a. — Doornroosje De Musical (4+)
De Stilte i.s.m. Pianoduo Mephisto — Cinderella (5+)
Introdans — GRUPO SPORTIVO (6+)
NHTjong — Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie (10+)
Theater Artemis — Oorlog (6+)
Belle van Heerikhuizen — De wereld & Ko (8+)
Het Houten Huis & Holland Opera — Ruimtevlucht (8+)
Het Filiaal Theatermakers — De Nachtwaker (6+)
Sinterklaasfeest — Pepernotenpopconcert (2+)
NHTjong — De Gebroeders Leeuwenhart (8+)
Introdans — GRUPO SPORTIVO (6+)
De Toneelmakerij & Silbersee — De Toverfluit (7+)
Theatergroep Kwatta — De Familie van Nielie in alle staten (6+)
Tg. Winterberg/STIP — Meneertje Meer (3+)
Het Laagland — Kanonnenvoer (8+)
Introdans — GEK GEZICHT (6+)
Theater Rotterdam — Repelsteeltje en de blinde prinses (8+)
Oorkaan & Dudok Quartet Amsterdam — Kwartetten met Beethoven (6+)
De Toneelmakerij — Mijn moeder is een diva (8+)
Holland Opera — Zwanenmeer (6+)
Meneer Monster — De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen (5+)
Wie Walvis — Waar de wind woont (4+)
Theater Artemis — Het dier, het dier en het beestje (8+)
Introdans — GEK GEZICHT (6+)
Theater Gnaffel — Robin Hood (4+)

36
37
39
43
50
55
61
67
71
77
79
85
89
92
126
129
137
139
144
148
149
156
170
181
184

FAMILIE
zo 13 okt
wo 16 okt
19 ▸ 20 okt
vr 25 okt
zo 03 nov
zo 10 nov
zo 17 nov
zo 24 nov
za 30 nov
za 07 dec
zo 08 dec
zo 22 dec
zo 05 jan
zo 12 jan
zo 01 mrt
07 ▸ 08 mrt
14 ▸ 15 mrt
zo 15 mrt
zo 22 mrt
za 28 mrt
zo 29 mrt
zo 05 apr
wo 29 apr
zo 10 mei
zo 17 mei

FESTIVAL
13 ▸ 14 sep Dutch Whisky Festival — Voor liefhebbers, door liefhebbers
vr 24 jan
Uitnacht Arnhem

19
99

213

214

FYSIEK & BEELDEND
wo 09 okt
za 16 nov
wo 18 dec
wo 26 feb
do 02 apr
vr 01 mei
wo 06 mei
wo 20 mei
wo 27 mei

Schweigman& + Calefax — VAL
Bambie — Frou Frou
Golden Palace — De Oerclub
Hotel Modern — Ons wereldrijk
Alexander Vantournhout (BE) — Red Haired Men
Ulrike Quade Company — Mahler & Kokoschka
Mime Lichting 2018 — Paradijsvertraging
Jakop Ahlbom Company — SYZYGY
La Isla Bonita — De Managers

29
60
83
120
153
175
177
185
188

Eric Vloeimans — Oliver’s Cinema
Eef van Breen Group — Walk of Doubts
Jazz Orchestra of the Concertgebouw — Joshua Redman
Blind Date Nationaal Theaterweekend
Round Midnight Orchestra — The Crooners Night Club: A tribute to the legendary voices

27
70
97
100
142

JAZZ
vr
vr
di
za
vr

04 okt
29 nov
21 jan
25 jan
20 mrt

KLASSIEK
vr 23 aug
vr 06 sep
11 ▸ 15 sep
21 ▸ 22 sep
vr 27 sep
za 05 okt
di 08 okt
wo 09 okt
do 10 okt
vr 11 okt
za 12 okt
zo 13 okt
wo 16 okt
vr 18 okt
za 19 okt
zo 20 okt
wo 23 okt
do 24 okt
zo 03 nov
ma 04 nov
wo 06 nov
do 07 nov
za 09 nov
di 12 nov
zo 17 nov
wo 20 nov
do 21 nov
vr 22 nov
zo 24 nov
vr 29 nov
za 30 nov
zo 01 dec

Nederlands Symfonie Project — Schijn bedriegt
Holland Baroque — Lunchconcert met Leszek Mozdzer
Touchstones i.s.m. orkest de ereprijs en Musis & Stadstheater — St. Louis Blues
Het Gelders Orkest — Herdenkingsconcert War Requiem
Severin von Eckardstein & Friends — Schuberts geliefde Forellenkwintet
Het Gelders Orkest — Classsh
Ramon van Engelenhoven — Dutch Classical Talent
Nederlands Blazers Ensemble — Rameau en de Grieken
Nederlands Kamerkoor — O Sacrum Convivium
Maarten Engeltjes & PRJCT Amsterdam — Nicht mehr hier
Het Gelders Orkest, Orkest van het Oosten & Nederlandse Reisopera — Wonderful Town
Klassiek Open Podium
Pavel Haas Quartet — Tsjechische grootmeesters
Amsterdam Sinfonietta — Vivaldi met Harriet Krijgh
Holland Baroque — Op zoek naar Bach met Daniël Lohues
Daria van den Bercken — Tsjajkovski, Scarlatti en Beethoven
Slagwerk Den Haag — Kwartet!
Het Gelders Orkest — Maestro Jules presenteert... het orkest!
Het Gelders Orkest — De mooiste aria’s van Vivaldi & Händel
Nederlands Kamerorkest — Halloween met Remy van Kesteren
The Tallis Scholars — Italië en Duitsland: Van Palestrina tot Bach
Alexandre Tharaud — Vamersailles
Het Gelders Orkest — Flor dirigeert Bruckners Derde
Elisabeth Hetherington — Dutch Classical Talent
Toonkunst Arnhem & Het Gelders Orkest — Brahms en Bernstein
orkest de ereprijs — ereprijs 40
Het Gelders Orkest — Ronald Brautigam speelt Mozart en Beethoven
Cécile Huijnen & Marieke Hopman — Love!
Philharmonie Gelre — De Notenkraker en andere helden
Musica Amphion — Les Goûts réunies
Het Gelders Orkest — Boris Giltburg overtuigt met Rachmaninovs Derde
Arnhem Sinfoniëtta — Beethovens natuurschildering

16
18
19
20
21
28
28
29
30
32
34
36
38
39
40
40
41
42
49
50
51
52
55
56
60
61
63
64
67
69
71
74

ma 02 dec
wo 04 dec
za 07 dec
zo 08 dec
wo 11 dec
do 12 dec
vr 13 dec
vr 20 dec
za 21 dec
ma 23 dec
vr 03 jan
zo 05 jan
do 09 jan
vr 10 jan
zo 12 jan
do 16 jan
vr 17 jan
zo 19 jan
ma 20 jan
do 23 jan
za 25 jan
za 25 jan
zo 26 jan
za 01 feb
di 04 feb
vr 07 feb
za 08 feb
zo 09 feb
ma 17 feb
wo 19 feb
za 29 feb
zo 01 mrt
wo 04 mrt
do 05 mrt
vr 06 mrt
zo 08 mrt
vr 13 mrt
vr 13 mrt
za 14 mrt
za 14 mrt
za 14 mrt
zo 15 mrt
zo 15 mrt
ma 16 mrt
do 19 mrt
do 26 mrt
vr 27 mrt
ma 30 mrt
vr 03 apr
04 ▸ 05 apr
ma 06 apr
do 09 apr
di 14 apr
wo 15 apr

Holland Baroque & London Community Gospel Choir — Gospel Baroque
Quatuor Danel — Weinberg 100
Claron McFadden — Aubergine
Lavinia Meijer & Combattimento — Harpmuziek door de eeuwen heen
Het Gelders Orkest — Lunch Classic met Alexandre Bloch
Fazil Say — Mozart, Beethoven en Say
Het Gelders Orkest — Kerst met Karin Strobos & Mahler 4
Nederlandse Bachvereniging — Mariavespers
Silbersee — Stille Nacht met Glenn Helberg
Música Temprana — Misa Criolla
Het Gelders Orkest — An American New Year’s Concert
Klassiek Open Podium
Amsterdam Sinfonietta — Breder dan Klassiek met Jonathan Jeremiah
Peter Gijsbertsen & Roger Braun — Schwanengesang
Niek Baar, Ella van Poucke & Ben Kim — Schubertiade
Het Gelders Orkest — Ouder worden met Eric Corton
Al Ayre Español — Miserere
Tania Kross — Van Mozart tot Madonna
Pynarello — Uit de nieuwe wereld
Asko|Schönberg — Schatkamer Kagel
Het Gelders Orkest — Brahms, Britten & Bernstein
Blind Date Nationaal Theaterweekend
Het Gelders Orkest — Mozart en Schubert voor kamerorkest
Juilliard String Quartet — Befaamd kwartet speelt Mozart, Britten en Brahms
Duo Ebano — Van B(rahms) tot Z(appa)
Holland Baroque — Telemann met Aisslinn Nosky
Het Gelders Orkest — Annelien van Wauwe speelt Debussy en Brahms
Het Gelders Orkest — Uilskuiken (6+)
Amsterdam Sinfonietta — Thomas Hampson zingt Strauss en Beethoven
Estonian Philharmonic Chamber Choir — Pärt en Rachmaninov door Ests topkoor
Nelson Goerner — Chopin, Fauré en Liszt
Klassiek Open Podium
Het Gelders Orkest — Lunch Classic met Sascha Goetzel
Cappella Amsterdam — Dromen en Passie
Charlotte Riedijk & Doelen Ensemble — In großer Sehnsucht
Arosa Trio — A female touch
Het Gelders Orkest — Rosanne Philippens speelt Beethovens Vioolconcert
Alexander Lonquich — Diabelli-variaties
Hexagon Ensemble — Blaaskwintetten
Michael Foyle & Maksim Stsura — Complete vioolsonates I
Michael Foyle & Maksim Stsura — Complete vioolsonates II
Michael Foyle & Maksim Stsura — Complete vioolsonates III
Nederlands Blazers Ensemble — De Negende van Beethoven
Orkest van de Achttiende Eeuw — Driemaal Schumann
Grigory Sokolov — Russische pianomagiër
Het Gelders Orkest — Maestro Jules presenteert... het orkest!
Dudok Quartet — Oude en nieuwe noten door veelzijdig kwartet
Concertgebouw Kamerorkest — Nachtmuziek
Roomful of Teeth — Little Match Girl Passion
Toonkunst Arnhem & Het Gelders Orkest — Matthäus Passion
Orkest van de Achttiende Eeuw & Cappella Amsterdam — Matthäus-Passion
Graindelavoix — Passiemuziek van Gesualdo
Duo Mader/Papandreopoulos — Dutch Classical Talent
Het Gelders Orkest — Lunch Classic met Tung-Chieh Chuang

74
75
76
78
79
80
81
84
85
86
88
89
90
91
92
93
94
96
96
99
100
100
101
108
110
111
112
113
116
116
122
126
127
128
128
131
135
136
136
137
138
139
140
140
141
145
146
149
154
156
157
158
162
162

215

216

vr 17 apr
za 18 apr
zo 19 apr
do 23 apr
vr 01 mei
zo 03 mei
do 07 mei
vr 08 mei
vr 08 mei
za 09 mei
za 16 mei
zo 17 mei
wo 20 mei
ma 25 mei
za 06 jun

Nederlands Blazers Ensemble — Vier letzte Lieder
Het Gelders Orkest — Tsjaikovski’s Vijfde symfonie
Klassiek Open Podium
Het Gelders Orkest — Strijden voor vrijheid met Eric Corton
Asko|Schönberg — Claude Vivier, een muzikaal continent
Winnipeg Symphony Orchestra — 75 jaar vrijheid
Yevgeny Sudbin — Franse spanning en Russische romantiek
Chr. Gemengde Zangvereniging De Lofstem Oosterbeek — Jubileumconcert 75 jaar
Het Gelders Orkest — La douce France met Otto Tausk
Pieter Wispelwey — De cellosuites van Bach
Amsterdam Sinfonietta & Nederlands Kamerkoor — Spiegel im Spiegel
Het Gelders Orkest — La musica d’italia met Respighi en Tsjaikovski
Signum Saxophone Quartet & Andrej Gerassimez — Starry Night
Nederlands Philharmonisch Orkest — Gavrylyuk speelt Brahms
Het Gelders Orkest - Symphonic Cinema — The Echo of Being

164
165
166
167
174
176
177
178
178
180
183
183
184
187
193

MUSICAL & SHOW
za 12 okt
za 02 nov
za 16 nov
20 ▸ 22 dec
14 ▸ 16 jan
zo 26 jan
vr 13 mrt
wo 25 mrt
vr 27 mrt
wo 22 apr
vr 01 mei
za 02 mei
vr 15 mei
za 30 mei

Het Gelders Orkest — Wonderful Town
Rijnstad Vocaaltheater — Rattenvanger van Hamelen
The Ruggeds — Between Us
Annie — Theateralliantie
Kinky Boots — Vajen van den Bosch, Jonathan Demoor & Naidjim Severina
Blind Date Nationaal Theaterweekend
Opvliegers 5: Op safari — Rian Gerritsen, Sandra Mattie,
Anouk van Nes en Joanne Telesford (i.o.)
Brugklas de Musical (9+) — Morssinkhof Terra Theaterproducties
Recirquel (HU) — My Land
Verliefd op Ibiza — Johnny Kraaijkamp, Guido Spek e.a.
Fred van Leer — Leer van Fred LIVE
Goodbye, Norma Jeane — Ellen Pieters, Brigitte Heitzer e.a.
Cirque Alfonse (CA) — Tabarnak
PIT Producties — Company

34
48
59
84
93
100
135
144
147
166
174
176
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MUZIEK & THEATER
Voorspel — Feestelijke seizoensopening
Francis van Broekhuizen — Bij twijfel hard zingen
Ellen ten Damme — Casablanca
De Theateralliantie en Het Nationale Theater i.s.m. OPERA2DAY — Amadeus
Orkatercollectief Sir Duke — Guilty until proven
Joke Bruijs & Musica Extrema — Café du Monde
Veenfabriek — Pinokkio
Homemade Productions — Vietnam
Mart van Berckel — Continenten
Esther Apituley — Beethoven: Lost in Silence
Hadewych Minis & Matangi Quartet — Hadewych Doet De Dames
Orkater — FABEL
Konrad Koselleck Big Band met Vincent Bijlo & Ellen ten Damme
— Het Geluid van Vrijheid
mei Jan Rot — O ja!
jun Servaes Nelissen, René van ‘t Hof, Vincent van Warmerdam & Kees van der Vooren
— Rock me Baby

zo 01 sep
vr 15 nov
do 21 nov
22 ▸ 24 nov
wo 22 jan
zo 02 feb
wo 05 feb
wo 19 feb
vr 06 mrt
za 14 mrt
vr 03 apr
do 16 apr
vr 01 mei
vr 08
wo 03

18
59
63
65
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109
110
117
129
138
155
163
175
179
192
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OPERA
za 05 okt
do 20 feb
wo 11 mrt

Nederlandse Reisopera — Il barbiere di Siviglia
Nederlandse Reisopera — L’Orfeo
OPERA2DAY, New European Ensemble en Scapino Ballet Rotterdam
— Opera Melancholica

27
118
132

POPMUZIEK
do 03 okt
vr 11 okt
zo 13 okt
wo 16 okt
za 19 okt
za 26 okt
za 02 nov
wo 13 nov
do 21 nov
vr 22 nov
za 30 nov
za 07 dec
vr 27 dec
do 09 jan
za 11 jan
vr 17 jan
zo 19 jan
do 30 jan
vr 31 jan
za 01 feb
vr 14 feb
wo 19 feb
do 27 feb
za 07 mrt
za 07 mrt
wo 11 mrt
do 12 mrt
do 12 mrt
za 21 mrt
do 02 apr
vr 03 apr
do 09 apr
vr 10 apr
vr 17 apr
do 23 apr
wo 29 apr
do 30 apr
wo 13 mei
vr 22 mei

Ed Struijlaart — Gitaarmannen: van Clapton tot Sheeran
26
Symfo Classics — The Best of Symphonic Rock - Crossing the Borders
34
Renée van Wegberg — List, Shaffy & Piaf
37
Naturally 7 — On Tour 2019
38
Holland Baroque — Op zoek naar Bach met Daniël Lohues
40
Waylon, Romy Monteiro, Niels Geusebroek, Meike van der Veer & Tommie Christiaan
— Music2Cancer
44
Sioen — Sioen plays Graceland
48
ABBA GOLD EUROPE — The tribute band to ABBA
57
Kim Wilde
64
Ilse DeLange — New Amsterdam
66
Clean Pete — Afblijven
72
De Dijk
78
Lavalu — Midair
88
Amsterdam Sinfonietta — Breder dan Klassiek met Jonathan Jeremiah
90
John Williams presenteert — R&B Oldskool hits 80/90
91
Waylon — My Heroes Have Always Been Cowboys
95
Tania Kross — Van Mozart tot Madonna
96
Her Majesty — Are You Ready For The Country?
102
Martijn Fischer — Martijn Fischer zingt hits van Hazes
102
Giovanca — Giovanca honours Diana Ross
109
Rob de Nijs — 60 jaar Artiest
115
OG3NE — SWEET HARMONY TOUR
118
Sven Ratzke — Where are we now
121
Henny Vrienten, George Kooymans en Boudewijn de Groot
— De Vreemde Kostgangers doen het weer
130
Jim van der Zee — Starting the Engine
130
Alba Plano — Forever Amy
132
Dana Winner — 30 jaar Dana Winner - drie decennia vol liefde en muziek
133
Spinvis — In Werkelijkheid
134
BLØF — Theatertour 2020
143
Jeangu Macrooy — Horizon Theatertour
152
Frans Bauer — Live in Concert 2020
153
Van Dik Hout — 25 jaar Van Dik Hout
159
Dorona Alberti (Gare du Nord) — The Music from James Bond
159
Fresku — Voordat het te laat is
164
Stef Bos & Band — TIJD
168
Ruth Jacott — Ruth Live
171
The Analogues — Let It Be: ABBEY ROAD
171
The Fortunate Sons USA — A tribute to Creedence Clearwater Revival
182
Leoni Jansen, Carel Kraayenhof & Jeroen van Veen — Brakland
186

THEATERCOLLEGE
vr 08 nov
zo 09 feb

George van Houts — Kom PloTT
Robèrt van Beckhoven — Bij Robèrt... van Beckhoven

54
113

218

TONEEL
19 ▸ 21 sep Theater Nomade — Willem van Oranje
zo 29 sep
Bram van der Vlugt e.a. — Vogel
wo 23 okt
Acteursgroep Wunderbaum — Daar gaan we weer
vr 25 okt
ITA — Husbands and Wives
za 26 okt
Valentijn Dhaenens / KVS & SKaGeN (BE) — Onbezongen
wo 30 okt
Peter Bolhuis en Yvonne van den Hurk — Een Heilige Avond
do 31 okt
Rudolphi Producties — Het Debuut
za 02 nov
Marjolijn van Heemstra & Trouble Man/Sadettin Kirmiziyüz — Lawrence of Arabia
wo 06 nov
Theater Rotterdam — Eindspel
wo 13 nov
ZEP — Habib
wo 20 nov
New Dutch Connections — The Bright Side of Life
wo 27 nov
BERLIN & Het Zuidelijk Toneel — True Copy
do 28 nov
Victoria Koblenko, Anouk Maas & Tanja Jess — Mijn man begrijpt me niet
vr 06 dec
André Dongelmans, Laus Steenbeeke — Ghost Stories
do 12 dec
Het Nationale Theater — The Children
za 14 dec
Lucas De Man & Willy Thomas — Een democratische avond voor bijna iedereen
wo 08 jan
Marcel van Roosmalen, Roelof de Vries & Jan Dirk van der Burg — Dit is Arnhem
vr 17 jan
Noord Nederlands Toneel — Dear Winnie,
do 23 jan
Huub Stapel — Het Huwelijk
wo 29 jan
Toneelschuur Producties — Weg met Eddy Belleguele
vr 31 jan
Toneelgroep ECHO i.s.m. De Veenfabriek — Club Catharsis
za 01 feb
Toneelgroep Oostpool — What’s in a fairy tale? — De Rattenvanger
01, 06 ▸ 08 feb Toneelgroep Oostpool — What’s in a fairy tale? - De Rattenvanger
wo 05 feb
Lucas De Man — De Man in Azië
wo 12 feb
Blackman&Blokland — Wij gaan het hebben over haar
vr 21 feb
Beau Schneider e.a. — Hendrik Groen — Zolang er leven is
za 22 feb
Jeroen Spitzenberger en Hanne Arendzen — De liefde begraven
do 27 feb
Het Nationale Theater — Othello
za 29 feb
Marlies Heuer & Jan Kuijken — Verhaal van myn droevig leeven
wo 04 mrt
Mohamed El Bachiri & David Van Reybrouck — Jihad van Liefde
11 ▸ 12 mrt Urland — De Klingon Hamlet Machine
wo 18 mrt
WAT WE DOEN & Theater De Meervaart (George & Eran)
— Hoe ik talent voor het leven kreeg
vr 20 mrt
Adelheid&Zina & Toneelgroep Oostpool — GOD IS EEN MOEDER
za 21 mrt
Toneelgroep Oostpool — What’s in a fairy tale? - De Rattenvanger
vr 27 mrt
Pip Utton (UK) — Einstein
za 28 mrt
Urban Myth — De Laatste Dichters
vr 03 apr
Toneelschuur Producties — Het Zuiden
wo 08 apr
Toneelgroep Maastricht — The Great Gatsby
wo 08 apr
Toneelgroep Maastricht — Jungfrau
vr 10 apr
Arjan Ederveen & Jack Wouterse — ZIN
vr 10 apr
Podium Mozaïek i.s.m. Theater RAST — Wees Onzichtbaar
wo 15 apr
Het Zuidelijk Toneel — Marx
wo 22 apr
Laura van Dolron — Ik kom iets doen
vr 24 apr
Troubleman / Sadettin Kirmiziyüz & Het Nationale Theater — DOPE
vr 08 mei
Anne-Wil Blankers — Het Oog van de Storm
za 09 mei
mugmetdegoudentand & Adeheid+Zina — Rijsen&Rooxman, DeDikkeMuiz&Sjors
13 ▸ 14 mei Tjitske Reidinga, Mark Rietman e.a. — Dangerous Liaisons
za 23 mei
Toneelgroep Het Volk — De Bezoeking
wo 27 mei
DE VLOER OP
vr 29 mei
Victor Löw, Peter Bolhuis, Henriëtte Tol e.a. — De Aanslag
vr 05 jun
Davy Pieters — Eternity
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WERELDMUZIEK
do 10 okt
za 08 feb
wo 12 feb
za 25 apr

The Dublin Legends (voorheen The Dubliners) — Ierse folkhelden
Charivari Trio & Las Hermanas Caronni — Dubbelconcert
Pasión de Buena Vista — Diverse Cubaanse artiesten
Cristina Branco — BRANCO

32
112
114
170
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Partnership

Voor betrokken
ondernemers

Jaarlijks stappen 175.000 bezoekers bij ons over
drempel, we bieden hen een afwisselend programma, van Het Gelders Orkest, Ilse DeLange,
Introdans, Toneelgroep Oostpool, tot cabaretier
Pieter Derks. Wij willen een plek bieden waar
mensen geraakt, geprikkeld, uitgedaagd en
ontroerd raken. Door wat je mooi vindt, omdat
het schuurt, vanwege de authenticiteit. Het is
ons doel om zoveel mogelijk Arnhemmers te
verleiden om ons prachtige aanbod te komen
ervaren. Om dit betaalbaar en toegankelijk te
houden, hebben wij partners nodig, vooral in
deze tijd.

Wij zijn op zoek naar partners die zich met ons
willen inzetten om voorstellingen en concerten
mogelijk te maken. Als partner draagt u bij aan
het in stand houden en bouwen aan het culturele
klimaat in Arnhem en de regio.
We bieden diverse mogelijkheden voor een partnership. U ontvangt als partner een lidmaatschap
voor twee personen bij DeCultuurclub en een
vermelding op onze website. U kunt uw medewerkers en relaties uitnodigen om onze voorstellingen
en concerten te laten ervaren. Wij organiseren
voor u ongedwongen netwerkbijeenkomsten en
verrassende diners. Daarnaast krijgt u, afhankelijk
van uw bijdrage en wensen, jaarlijks een foyer of
een van onze prachtige zalen tot uw beschikking
om uw eigen bijeenkomst of feest te organiseren.
Als u zich aan ons verbindt als partner horen wij
graag wat bij u en uw onderneming past.
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EEN AVOND BIJ DECULTUURCLUB ARNHEM

Een avond van DeCultuurclub Arnhem biedt u een
uitstekende ontvangst en een prachtige voorstelling of concert. U eindigt de avond met een hapje
en een drankje en soms met meet & greet met
iemand van het gezelschap.

WAT KRIJGT U VAN ONS?

DECULTUURCLUB

Bent u als ondernemer maatschappelijk betrokken? Wordt u graag verrast door een prachtige
voorstelling? Draagt u bij aan het cultureel klimaat
in uw stad of omgeving? Dan zetten wij ú in de
spotlight!

Met DeCultuurclub bieden we directies van
bedrijven de mogelijkheid om in een culturele en
informele setting relaties aan te gaan met andere
ondernemers én te genieten van een gezellige
avond uit. Momenteel zijn bijna 25 bedrijven lid
van DeCultuurclub en we staan open voor nieuwe
leden. DeCultuurclub bezoekt circa acht keer per
jaar een voorstelling of concert in Musis of het
Stadstheater, met voorafgaand een diner of ontvangst, en een borrel na afloop. Wij verrassen u
daarbij met een meet & greet en kijkjes achter de
schermen.

U kunt kiezen voor een bronzen, zilveren of
gouden pakket. Al vanaf € 1500,– per jaar ontvangt u een lidmaatschap van DeCultuurclub,
jaarlijks krijgt u onze foyer tot uw beschikking
en een vermelding op onze website. Kijk op
musisenstadstheater.nl/steun voor meer informatie of bel met onze afdeling Evenementen.

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden?
Bel of mail dan met de afdeling Evenementen
via 026 – 37 20 710 of
evenementen@musisenstadstheater.nl
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Fotocredits
Alek, Dave Barnes, Eva Beeftink, Renate Beense,
Paul Bellaart, Joris van Bennekom, Roel van
Berckelaer, Roy Beusker, Henk Bleeker, Frank
Bloem, Jim de Block, Marco Borggreve, Buro RuSt,
Daniel Philippe Borst, Joris-Jan Bos, Liesbeth van
den Bos, Ryer Boxem, Simon van Boxtel, Hans
van Brakel, Eva Broekema, Bob Bronshoff, Koen
Broos, Fjodor Buis, Jan Dirk van der Burg, Jiyang
Chen, Liselore Chevalier, Christina Chouchena,
Walt Cisco, Eelco Claassen, Corb!no, André Le
Corre, Henk Claassen, David Cohen de Lara,
Mark David, Bart van Delft, Sjoerd Derine, die
jongens, Jip van den Dool, Merlijn Doomernik,
Andy Doornhein, Matt Duboff, Ben van Duin, Danny
Ellinger, Kurt Van der Elst, Mark Engelen, Han
Ernest, Flowdesign, Jeff Flu, Pim Geerts, Gelders
Archief, Hans Gerritsen, Marta F. Gimeno, Truus
van Gog, Geert Gratama, Bart Grietens, Andrej
Grilc, Marc de Groot, M. de Gruyter, Sasha Gusov,
Halie, Anne Harbers, Dirk Hardy, Nol Havens, Boy
Hazes, Jan Heijer, Leon Hendrinckx, Pieter Henket,
Hans Hijmering, Jan Hoek, Elien van den Hoek,
Femke Hoogland, Jan Hordijk, Wouter Jansen, Jip
de Jonge, Mari Kanstad Johnsen, Jasper Juinen,
Kamerich en Budwilowitz – Eyes2, Robin Kamphuis,
Keke Keukelaar, Kaupo Kikkas, René Knoop,
Mark Kohn, Hanco Kolk, Anne-Marie Kok, Casper
Koster, Marcel Krijgsman, Jochem van Laarhoven,

Wim Lanser, Joana Linda, Franck Loriou, Little
Shao, Dana Lixenberg, Annaleen Louwes i.s.m.
Vruchtvlees, Laura Luca, Matusiak, Michel Mees,
Victor Meijer, Melle Meivogel, Gordon Meuleman,
Menno van der Meulen, Marcos Morau, Guillaume
Morin, Harrie Muis, Krista van der Niet, Ada
Nieuwendijk, Sint-Niklaas, Krijn van Noordwijk,
Esther Noyons, Annabel Oosteweeghel, Nick van
Ormondt, Imke Panhuijzen, Claudia Papapietro,
Homard Payette, Sanne Peper, Rens Plaschek,
Piek Stefano Pollio, Robin de Puy, Mounir Raji,
Claudette van de Rakt, Pim Ras, Robert van der
Ree, Jaap Reedijk, Eveline Renaud, Tamas Rethey,
Rahi Rezvani, Freja Roelofs, Govert de Roos, Paul
Roos, William Rutten, Nick Rutter, Christian Ruvolo,
Jitske Schols, Gerrit Schreurs, Foppe Schut, Set
Vexy, Wolf Silver, Mary Slepkova, Noëlle Smit,
Thijs Steggink, Jaap Stolk, Mieke Struik, Studio
Loerijzer, Studio Unfolded, Andy Tan, Richard
Terborg, Andreas Terlaak, Damion Thakoer, Steven
Tips, Annemieke van der Togt, Milena Twiehaus,
Mark Uyl, Stephan Vanfleteren, Anthony Vauleon,
Dennis Veltman, Henri Verhoef, Bowie Verschuuren,
Viesrood, Molina Visuals, Guy Vivien, Barton van
Vly, Valentina Vos, Maarten van der Wal, Victor
Wennekes, Hans Withoos, Hans van der Woerd,
Anne van Zantwijk, Fred van Zegveld.
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