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Ontdek jouw talent!

Ga jij voor muziek, dans, theater of kunst? Bij Kaliber 
Kunstenschool hebben we een breed lesaanbod voor 
jong en oud. 

Kom langs voor 
een gratis proefles!

Onze docenten helpen je om jouw 
talent te ontdekken en daarin te 
groeien. Dat doen ze met plezier! 

Kijk op www.kaliberkunstenschool.
nl voor meer informatie.
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DEZE BROCHURE IS EEN
UITGAVE VAN
Theater Hof 88
Elisabethhof 4, 7607 ZD Almelo
Tel. algemeen: (0546) 85 03 38
Tel. kassa:        (0546) 85 02 64
info@hof88.nl - www.hof88.nl
De kassa is open van woensdag t/m 

vrijdag van 12.00 - 17.00 uur en een 

uur voor aanvang van een voorstelling, 

film of concert.

REALISATIE
Mediapalet bv, Heerenveen
0513 74 50 20

REDACTIE
Rob van Hoogen, Yüksel Divrik,
Joris Kemps

DRUK
Veldhuis Media, Raalte
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FOTO COVER
Dorona Alberti - Pearls 
Zaterdag 18 maart 2023
Foto: Aldwin van Krimpen

Theater Hof 88 maakt deel uit van 
de Stichting Openbare Bibliotheek 
Almelo en Theater Hof 88 en wordt 
gesubsidieerd door de gemeente 
Almelo.
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VOORWOORD

FILMHUIS
Ook het komende seizoen vertoont Filmhuis Almelo van 
september tot in juni op nagenoeg elke vrijdagmiddag en 
-avond en regelmatig op woensdagavond films in de Herman 
Finkerszaal van Theater Hof 88. Al ruim 45 jaar slaagt 
Filmhuis Almelo erin om een gevarieerd en internationaal 
filmprogramma samen te stellen van titels die men doorgaans 
niet in de bioscoop om de hoek vindt.

Programma
Medio augustus zal ons programma voor de eerste weken van 
september/oktober te vinden zijn op www.hof88.nl en in de 
theaterkrant die in september verschijnt. Via de website van 
Theater Hof 88 kunt u direct een kaartje reserveren voor de 
film(s) naar uw keuze. Uiteraard kunt u ook aan de kassa van 
Theater Hof 88 kaarten kopen of reserveren. De prijs voor een 
filmkaartje is € 9,00. Filmpashouders betalen € 6,00 voor een 
kaartje.

Hooggeëerd publiek,
Na drie uitzonderlijke seizoenen, waarin we alle plinten twee keer hebben geschilderd en er airco in de Herman Finkers Zaal is aangelegd, zijn we vol 
goede moed aan de theaterprogrammering voor het seizoen 2022-2023 begonnen! U kunt als vanouds komen genieten van bekende artiesten, nieuw 
talent en ware theaterparels. We mogen bekende cabaretiers zoals René van Meurs, Dolf Jansen en Roué Verveer ontvangen. Ook bieden we podium 
aan cabarettalenten als Thjum Arts, Christian van Eijkelenburg en Grof Geschud. Verder komen muzikale grootheden als Tony Neef, Karin Bloemen & 
Cor Bakker en Anneke van Giersbergen op ons podium schitteren. Op het gebied van toneel is de voorstelling van Julika Marijn een absolute aanrader 
en u mag ook zeker de voorstellingen van Benja Bruijning of van vader Joop en zoon Mads Wittermans niet missen. Voor de hele familie organiseren 
we in oktober weer het Peuter- en Kleuterfestival en verder komt onder meer Professor S. op bezoek. Dit is maar een kleine greep uit onze bijzondere 
theaterprogrammering, die u in deze brochure vindt. 

De Stichting Kamermuziek Almelo programmeert wederom een achttal klassieke concerten in de Kapelzaal en Filmhuis Almelo verzorgt gemiddeld drie 
keer per week vertoningen van zogenoemde arthouse-films. Het Filmhuis was tot nu toe georganiseerd in een aparte stichting met een vrijwilligersbestuur. 
Een groot deel van praktische zaken zoals de kaartverkoop, werd al door Theater Hof 88 uitgevoerd. Om de continuïteit te waarborgen, hebben we in goed 
overleg besloten om het Filmhuis met ingang van het nieuwe seizoen helemaal te integreren in de bedrijfsvoering van Theater Hof 88. Natuurlijk blijven 
de vele vrijwilligers actief in de werkgroep filmprogrammering of als gastvrouw / gastheer of filmoperator.

Ondanks alle coronaperikelen van de afgelopen periode, zijn onze gezellige foyer en intieme theaterzaal uw tweede thuis gebleven. We worden er erg 
blij van dat steeds meer mensen de weg (terug) naar Theater Hof 88 weten te vinden. Vanzelfsprekend blijven wij er alles aan doen om uw bezoek 
onvergetelijk te maken. We wensen u veel leesplezier en hopelijk zien wij u snel in uw Theater Hof 88!

Namens het team van vrijwilligers en medewerkers,
Joris Kemps
Directeur - bestuurder

Filmpas 
Wanneer u denkt meerdere films in het seizoen te gaan 
bezoeken, is een filmpas een voordelig idee. De pas kost € 15,00 
en is persoonsgebonden. Filmpashouders betalen dan slechts  
€ 6,00 per kaartje.  U kunt een filmpas aanvragen via de kassa 
van Hof 88. Ook is het mogelijk om een inschrijfformulier per 
mail te ontvangen. Bij de aanschaf ervan gaat uw korting meteen 
in. Filmpashouders ontvangen het programma tweemaandelijks 
in de bus.

De avondfilms starten om 20.15 uur, de matinees om 14.00 uur. 
Beide voorstellingen hebben doorgaans een pauze. Filmhuis 
Almelo maakt gebruik van de nieuwste projectietechniek en 
Dolby Surround 5.1 voor een optimale filmbeleving. Het Filmhuis 
kan ook voor u of uw vereniging, school of organisatie een film 
vertonen.
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NOABERFEST EDITIE 2022 | ZATERDAG 25 JUNI & ZONDAG 26 JUNI

Ook dit jaar organiseert Theater Hof 88 in samenwerking met 
Jos van Beem het Culturele Festival Noaberfest. In het laatste 
weekend van juni, op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni, kunnen 
de bezoekers van Noaberfest weer genieten van meerdere 
prachtige optredens op veelal bijzondere locaties. Elk optreden 
duurt ongeveer 25 á 30 minuten. Daarna gaat u als bezoeker weer 
verder naar de volgende locatie voor het volgende optreden.

Ook deze editie kunt u als bezoeker kiezen uit tien verschillende 
routes per dag. Zes van deze routes zijn in Almelo, waaronder één 
wandelroute. De andere vier routes brengen u naar Tubbergen 
en omliggend gebied. U kunt kiezen voor een dagkaart voor de 
zaterdag of zondag óf een weekendkaart waarmee u beide dagen 
een route kunt volgen. In dat geval krijgt u € 5,00 korting.

WANDELEN, FIETSEN, GENIETEN
Tijdens Noaberfest zijn er 10 verschillende routes per dag om 
uit te kiezen. Een van deze routes is een wandelroute. Deze is 
lopend af te leggen. De andere routes zijn het leukst om op de 
fiets af te leggen. Desondanks kunt u natuurlijk ook ervoor kiezen 
om de auto te gebruiken. Vrijwel alle locaties hebben eigen 
parkeergelegenheden. 

Kijk voor de meest actuele informatie over het Culturele Festival 
Noaberfest op www.noaberfest.nl.



René staat aan de vooravond van een nieuwe 
fase! Met z’n levenservaring en z’n goeie gedrag. 
Dan moet je er ineens echt wat van gaan maken. 
Verantwoordelijkheid nemen, dingen vinden, dat 
soort dingen. Maar wat als je daar nog niet klaar 
voor bent en je gewoon nog wat wil dollen?

Misschien kun je dan het beste terug naar 
de basis. Om eens kritisch te bekijken wat je 
gevormd heeft en hoe je het dan nu het liefste 
zelf zou willen doen. Laat René er maar weer 
een avond over vertellen. Zijn eerlijke verhalen 
en hilarische anekdotes zitten nog altijd bomvol 
steengoede grappen.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

René van Meurs
2636

Donderdag 1 september | 20.15 uur
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Foto: Anne van Zantwijk

Septem
ber

Cabaret



De evolutie van een vrouw is als een roos. De mooie 
dichte knop die uiteindelijk open bloesemt waarna 
ze op haar oude dag ondersteboven en uitgedroogd 
aan een radiatorbuis in de hoek van iemand zijn 
toilet hangt. Nienke Plas bewandelt een bijzonder 
pad. Eerst was zij een kind, nu heeft zij kinderen en 
uiteindelijk zal ze met eentje trouwen. Spijt van deze 
route? Ach “never look back” tenzij je wilt leven en 
het doel van een achteruitkijk spiegel begrijpt.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 24,50

Nienke Plas
Postnatale Expressie - try-out

Zaterdag 3 september | 20.15 uur
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Foto: Ali Mousavi



We zijn eraan gewend geraakt dat alles binnen 10 minuten 
(!) bij ons thuis wordt gebracht, chips, barbequesaus, 2 
bananen en ketamine voor het hele weekend. Dolf Jansen 
gaat het weer eens helemaal anders doen, in zijn 34e 
oudejaarsvoorstelling, Flitsbezorgd.  In 100 minuten (!) maakt 
hij een soort van chocola van een jaar dat begon tussen 
lockdown en VRIJHEID, en via oorlog in Europa en ander 
grensoverschrijdend gedrag uitkwam bij een slutty summer 
2.0, en natuurlijk een volgend groot sportevenement op een 
plek waar je je dwangarbeiders nog niet naartoe zou sturen.   
Oudejaars 2022 brengt hoop, comedy, poezie, improvisatie 
maar ook een pleidooi voor vrede en menselijkheid op 
plekken waar agressie en angst lang genoeg aan het woord 
zijn geweest. Oke, omdat de voorstelling nou eenmaal 
Flitsbezorgd heet zal het tempo geregeld redelijk hoog liggen, 
maar u krijgt meer dan voldoende tijd voor schaterlach en 
andere geluiden.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Foto: Tom Cornelissen
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Dolf Jansen

Hans Dorrestijn

Oudejaars 2022 - try-out

‘t Houdt een keer op

Donderdag 15 september | 20.15 uur

Zaterdag 17 september | 20.15 uur

Foto: Bert Andrée

Septem
ber

In mijn laatste programma ’t Houdt een keer op wordt het 
voor de verandering een gezellige mix van kleine en grote 
rampspoed: de aftakeling, het verlies van vrienden en 
collega’s, digitale vervreemding, de stijgende temperaturen 
en het menselijk teveel. 

Ik stel in ’t Houdt een keer op de hond en de paus 
medeverantwoordelijk voor de overbevolking. En de 
paus wordt natuurlijk ook aangeklaagd vanwege de 
eikenprocessierups. Ik onthul aan mijn publiek dat het 
insectenbestand is ingestort, maar dat binnenskamers 
de vliegenmepper zijn nut blijft bewijzen. Ik gooi de 
doodgemepte vliegen en muggen uit het raam. Dan hebben 
de zwaluwen er ook nog wat aan. 
Tot zover ’t Houdt een keer op.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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DE LEUKSTE TIJD 
VAN JE LEVEN START 
OP HET ERASMUS

HOUD JE 

VAN TONEEL, 

TEKENEN OF ZINGEN?

DAN IS DE KUNSTSTROOM

IETS VOOR JOU!

HET-ERASMUS.NL



De veelzijdige Duitse klarinettist Nikolaus Friedrich brengt 
een bezoek aan Almelo met werken van  zijn befaamde 
landgenoten Burgmüller en Brahms, aangevuld met werk 
van Hendrik Andriessen, pater familias van Nederlands 
beroemdste componistenfamilie.

Kapelzaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 19,50

...
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Nikolaus Friedrich en 
Gulnora Alimova 
(klarinet en piano)

Ellen Pieters & Han Oldigs

Concert SKA

Adam & Eva 2.0 - try-out

Zondag 18 september | 20.15 uur

Donderdag 22 september | 20.15 uur

Foto: Roy Beukser

Septem
ber

In ‘Adam & Eva 2.0’ spelen Ellen Pieters en Han Oldigs twee 
buitenaardse wezens die een planeet creëren en die aarde 
noemen. Ze gaan hier zo in op dat ze de gedaantes van de 
man en de vrouw aannemen. We zijn er getuige van hoe ze 
elkaar ontdekken. De bevreemding, de verwondering en 
de nieuwsgierigheid. Vol enthousiasme storten ze zich in 
een soms sensuele en hilarische ontdekkingsreis, met alle 
gevolgen van dien. 

De auteur: “Na crisissen begint er vaak een soort nieuwe 
wereld, zo voelt het voor velen. Maar hoe is de oude eigenlijk 
destijds ontstaan? God of Darwin? Of was er nog iets anders 
aan de hand? Misschien is de aarde wel geschapen door 
wezens van een andere planeet. In de komedie ‘Adam & Eva 
2.0’ krijgt u daar een antwoord op. Komisch, ontroerend en 
wonderbaarlijk.”

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

K
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De tijd van twijfel is voorbij. De Gestampte Meisjes hebben 
getraind en zijn hun beste zelf geworden: glorieus en 
meedogenloos. Ze komen je inspireren en intimideren. Niemand 
kan meer om ze heen. 
 
De Gestampte Meisjes zijn op zoek gegaan naar de beste versie 
van zichzelf. Wat is een gelukkig leven? Hoe behaal ik al mijn 
dromen en doelen? Wanneer ben ik ooit tevreden?

Niets blijkt goed genoeg, dus vergeet al die goeroes, stop met 
het lezen van zelfhulpboeken en laat die ted-talk-experts maar 
kletsen. Echter dan dit krijg je het niet. De Gestampte Meisjes 
laten je de waarheid zien: de worstelende, hijgende, eerzuchtige 
mens in al zijn glorie.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

De Gestampte Meisjes 
LEXT NEVEL

Donderdag 29 september | 20.15 uur
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Foto: Salih Kilic



Foto: Wim Stolk
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Het Liedjesmakersfestival is een zeer gemoedelijk jaarlijks festival, 
met een geweldige mix van toerende buitenlandse acts, landelijk 
bekende singer/songwriters, akoestische en elektrisch versterkte 
bands en regionaal talent. Een zeer divers en breed programma met 
een bonte stoet aan muzikanten zoals je ze zelden bij elkaar ziet op 
één dag.  Een deel van het middagprogramma is speciaal bestemd 
voor de jongste muziekliefhebbers. Het festival speelt zich af in alle 
zalen van Hof 88. De theaterzaal, de Kapel, de tuinzaal, de foyer en, 
bij goed weer buiten; op het vloerkleed van Paco Plumtrek.

Het festival geeft dit jaar ook ruimte aan de kunst van de performance 
en biedt een podium aan meer dan alleen liedjesschrijvende 
artiesten.

Hele Theater
Entree voorverkoop € 12,50 / € 15,00 aan de deur

Paco Plumtrek presenteert:
Het Liedjesmakers Festival

Zaterdag 1 oktober | 15.00 uur

O
ktober

Cultureel Festival



Foto: Diederick Bulstra

Hier zijn De Joke’s! Drie singer-songwriters Jan-PaulBuijs, Theo 
Nijland en Bart Rijnink tasten elkaar af in een prikkelende 
muziektheater-act. In een reeks Nederlandstalige liedjes worden 
de frustraties, de verlangens en de schimmige grenzen van de 
mannelijkheid bezongen. De virtuoze, zoetgevooisde zang kan niet 
altijd verhullen dat de scherpzinnige teksten nogal eens tegen de 
vangrail van het betamelijke schampen. En precies dát maakt De 
Joke’s zo onweerstaanbaar. Kom lachen en huilen bij De Joke’s! 
Geniet van de aanstekelijke dynamiek tussen de formidabele 
zangers en dein mee op hun mix van bronstige borsthaarfunk, 
zwoele saunapop en geraffineerde kleinkunst. De Joke’s is 
een avond vol swingende songs, bedwelmende ballads en een 
buitengewoon zwabberende moraal.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Ausdauer Muziektheater

Theo Nijland, Bart Rijnink en Jan-Paul Buis

De Prinses van Atjeh

De Joke’s

Donderdag 6 oktober | 20.15 uur

Zaterdag 8 oktober | 20.15 uur

De Javaanse actrice Dhien kijkt vanuit haar ziekenhuisbed in Banda 
Aceh terug op haar leven. In haar koortsdromen, en bijgestaan 
door een mysterieuze Djinn, vermengt haar eigen verleden zich 
steeds meer met dat van Atjeh. 

In De Prinses van Atjeh kijkt Ausdauer naar de bloedigste, en 
snelst vergeten, strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis: 
de 70 jaar durende Atjeh-oorlog. Een adembenemende trip 
door de roerige geschiedenis van Nederland en Atjeh, waarin 
splinternieuwe muziekcomposities, tekst en dans versmelten tot 
een zoektocht naar de ziel van Atjeh.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Wellicht is het u niet opgevallen, maar Dorine heeft zich 
de laatste tijd enorm rustig gehouden. Ze pikte en slikte 
van alles en beet met veel moeite op haar tong. Nu er weer 
vliegruimte is ligt de lat hoog. In ‘Vlieg op!’ zingt Dorine het 
publiek wederom stevig toe! Scherend over hoge bomen, 
langs schaduwkanten en afgronden komt zij zichzelf en haar 
medemensen tegen. Eerlijk, ijdel, pijnlijk direct en ziek goed 
op gitaar.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Foto: Carly Wollaert
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Dorine Wiersma

Marieke Hopman en 
Jan Harshagen 
(accordeon en hoorn)

Vlieg op!

Concert SKA

Donderdag 13 oktober | 20.15 uur

Donderdag 13 oktober | 20.15 uur

 

O
ktober

Een wijn-proef-concert voor wijn, hoorn en accordeon.
Met een glas wijn aan de lippen dompelen hoornist/
vinoloog Jan Harshagen en accordeonist Marieke Hopman 
je onder in een melange van prachtige muziek met een 
bouquet van droge anekdotes en sprankelende weetjes.

Kapelzaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 19,50
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Bij Artdesch werken mensen met een verstandelijke beperking. De nadruk ligt op het maken van kunst en 
kunstzinnige producten. De locatie is kleinschalig en de sfeer is er gemoedelijk.

In de werkplaatsen is het mogelijk om diverse technieken te beoefenen, o.a. tekenen en schilderen, 
keramiek, zeefdrukken, papier-maché, lino en digitaal tekenen en diverse textiele werkvormen waaronder 
haken, breien, weven op getouwen, vilten, naaien en borduren. De verschillende technieken leveren 
eigentijdse kunstzinnige producten op. Bij het maken van de kunst staan motivatie, eigenheid, vrije expressie 
en persoonlijke ontwikkeling voorop. De deelnemers worden professioneel begeleid; de medewerkers van 
Artdesch beschikken over gerichte vakkennis.

Artdesch is gevestigd aan Leemhorst 14 in Almelo. Op deze locatie zijn ook een cadeauwinkel en kunstuitleen 
gevestigd. In de cadeauwinkel worden  de zelfgemaakte, originele producten verkocht. Via de kunstuitleen 
wordt eigen werk verhuurd, maar ook verkocht. Zowel particulieren als bedrijven, organisaties en scholen 
kunnen hier gebruik van maken en kiezen uit de collectie bijzondere kunstwerken. Artdesch is onderdeel van 
De Twentse Zorgcentra.

Op dit moment is er bij Artdesch nog plek voor nieuwe deelnemers. Interesse? Stuur dan een mail naar 
Artdesch@detwentsezorgcentra.nl of bel met 088 – 430 6190.  
Meer informatie over Artdesch is te vinden op de website www.artdesch.nl.

Ladies Gym & More

Bornsestraat 117, Almelo

info@ladiessport.nl 

06-20572885

Personal Training & More

Proodsweg 7, Hof van Twente

Start 15 oktober 2022

06-20572885

Body & Mind

Sportm
assage

Groepslessen
Leefst

ijl

Better Belly

Fysio

Personal
Training

Fitn
ess
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Lenny Kuhr
Lenny Kuhr

Zaterdag 15 oktober | 20.15 uur

...

O
ktober

Lenny zingt uit haar grote en levendige oeuvre. De kers 
op deze taart is het album dat eind januari 2022 op 
het label Excelsior is uitgebracht met als titel: Lenny 
Kuhr. Een album waarop ze uit haar comfort zone is 
getreden met verrassende resultaten. Met nieuw werk 
van haarzelf en met werk dat collega’s speciaal voor haar 
schreven. Onder andere Stef Bos, Spinvis Elke Vierveijzer 
en Lenny’s dochter Daphna. Zelf zegt Lenny over het 
theaterprogramma dat ze uit eerder werk en uit haar 
nieuwe album heeft gedestilleerd: “Ik heb eens gezegd 
‘een lied is een compacte energie van een ongrijpbaar 
gegeven,’ en nog altijd verbaast het mij dat het lied mij 
steeds weer weet te vinden. Misschien omdat ik zo’n 
dankbare ontvanger ben. Het is de mooiste en levendigste 
kunstvorm die ik ken. Het lied vertolkt gevoelens van 
het benoembare en onbenoembare op oneindig veel 
manieren. Het vertelt van jou en mij. Over onze existentie 
en dat wat zich daarin afspeelt.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Theaterconcert



Kinderboekenweek: De Hermannen
Hermannosaurus Rex

Zondag 16 oktober | 14.30 uur

Een korte geschiedenis van de allereerste hergebruiker. De broertjes Herman en Herman 
hebben een geweldig apparaat: een recyclemachine. Je gooit je troep erin en de machine 
maakt er prachtige nieuwe spullen van: een leeg eierdoosje, drie bananenschillen en een 
oude paperclip, en voilà, een nieuw skateboard! Die machine hebben ze gekregen van 
vader Herman, die hem weer heeft gekregen van zijn vader. Ook Herman. Ze komen dus 
een uit een echte recyclefamilie en het begon allemaal bij de allereerste hergebruiker: de 
Hermannosaurus Rex. Maar wat nou als die recyclemachine kapot gaat? En wat nou als er 
een monsterlijke berg vuilnis hun kant op komt? En wat nou als ze ook nog ruzie krijgen omdat 
Herman het altijd beter weet dan Herman? Is dit het einde van de originele  hergebruiker? 
Deze knotsgekke familievoorstelling, van de makers van cabaretgroep Oeloek, gaat over 
creativiteit, duurzaamheid en het betere knutselwerk. Via een doldwaze achtbaan van gekke 
tekstjes, grappige liedjes en fysieke capriolen laten de Hermannen zien dat iedereen een 
Herman kan zijn.

Herman Finkerszaal
Entree € 10,00
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Foto: SYB

Woede is ‘een gast die alleen onder strenge voorwaarden welkom is’ stelt filosoof 
Peter Sloterdijk. Maar het is óók veranderende, creatieve en zelfs heldhaftige 
kracht. Wie explodeert wordt één met z’n impulsen en heeft even geen last van 
twijfels. In BAMBIE 20 krijgt de woede helemaal de ruimte, in absurdistische, 
fysieke uitvergrotingen met herkenbare trekjes. De drie figuren op het toneel zijn 
door woede bevangen, en hun aanvallen zorgen voor een anderhalf uur durend 
non-stop vrolijkmakend en bevrijdend conflict. In alle mogelijke vormen van 
implosies en explosies leven ze zich uit. Op elkaar en zichzelf, op het leven in het 
algemeen, op de krant en op het interieur. De spelers/makers van BAMBIE 20: 
Gerindo Katardinata, Paul van der Laan en Jochem Stavenuiter maakten eerder 
BAMBIE 6 en BAMBIE 8, die allebei de VSCD-Mimeprijs wonnen. Geluidenmagiër 
Wim Conradi ondersteunt de voorstelling ritmisch en muzikaal. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Mimetheatergroep Bambie
Bambie 20, de woedende versie

Donderdag 20 oktober | 20.15 uur
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O’Dreams 
Dublin

Zaterdag 22 oktober | 20.15 uur

O
ktober

O’DREAMS struint in deze uiterst vermakelijke 
muziekvoorstelling dwars door Dublin. En het 
publiek mag mee! In Dublin ontrafelt O’DREAMS het 
onstuimige leven van beroemde Ierse muzikanten en 
markante inwoners. Ook de avonturen van deze drie 
rasartiesten zelf maak je mee. Een Ier, een nep-Ier 
en een Nederlandse rocker. Ze strijken neer langs de 
oevers van The Liffey, beklimmen the Dublin Mountains 
en spelen op straat. Tijdens een tocht langs oude Ierse 
pubs laven de drie zich aan Guinness, whiskey en 
weemoedige verhalen. O’DREAMS switcht moeiteloos 
van prachtige folkballads naar heerlijke pubsongs en 
hier en daar een Ierse pophit. Hilarisch is de pubquiz 
waarin de kennis van het publiek over Dublin flink 
wordt getest. ‘Dublin’ is dé muzikale ode aan de Ierse 
hoofdstad die liefhebbers van Ierland, Ierse muziek en 
fenomenale verhalen absoluut niet mogen missen. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00 Theaterconcert



In samenwerking met Gottmer Uitgevers Groep en Klein Amsterdam 
Producties maakt Vanaf2 Producties een nieuw familiefestival: 
een unieke foyerspeeltuin in combinatie met zowel een 2+ als 
4+ voorstelling met een overlappend thema. Duurzaamheid, 
gezondheid en milieu krijgen veel aandacht op de basisschool. 
Kinderen leren wat gezond eten is, hoe recyclen in zijn werk gaat 
en spelen graag buiten. Groen is goed! Ook peuters en kleuters 
zijn dol op de schattige dieren op de kinderboerderij. In dit festival 
is aandacht voor deze thema’s. Meteen bij binnenkomst kom 
je al terecht in onze theatrale boerderij! In de foyer ontdek je 
namelijk samen met boerin Marianne al zingend en spelend van 
alles over de natuur. Als kleine boer of boerin roetsj je daar van 
de tractorglijbaan, puzzel je met koeienvlekken en oogst je rijpe 
groenten in de moestuin.

Verder kun je in het festival genieten van de gloednieuwe 
voorstelling Boer Boris is de baas (4+) van Klein Amsterdam 
Producties. Een hilarische voorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar 
die zichzelf en de wereld om zich heen ontdekt. Speciaal voor de 
10e verjaardag van deze populaire kinderboekenserie komen twee 
technici met een levensgrote kijkdoos naar het theater. Boer Boris, 
zijn machines, de dieren van de boerderij, de natuur en zelfs de 
vogelverschrikkers komen hierin tot leven. Boris helpt waar hij kan 
met zijn rode tractor en houdt de technici in de gaten, want die 
maken steeds ruzie. Of je gaat samen met Gonnie en Gijsje op 
zoek naar Gonnies knalrode lievelingslaarsjes, in Gonnie en Gijsje 
samen op stap (2+), ook van Klein Amsterdam Producties. Welke 
dieren komen ze allemaal tegen? Welke geluiden horen ze? En 
zien ze de laarsjes nog terug? Gonnie en Gijsje samen op stap 
is gebaseerd op de prentenboeken van Olivier Dunrea, en is een 
muzikaal feestje met liedjes van Ageeth de Haan.

Hele Theater
Entree € 12,50

Peuter- en Kleuterfestival
Prentenboekjesfestival: Op de boerderij
(inclusief workshops)

Zondag 23 oktober | 10.00 uur
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Foto’s en illustraties: Jeanine van Maris, Kira Kool, Rosa Vitalie
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Javier was dol op apenkooien. Het was een feest 
om als kind door de gymzaal te klauteren, te 
klimmen en te spelen. Apenkooien kon nooit gaan 
vervelen en zou toch voor altijd een vreugdevol 
onderdeel van zijn leven blijven. Je zou denken dat 
het maken van grappen en spitsvormige humor, 
actueel en ‘vers van de straat’, zijn hedendaagse 
variant op zijn geliefde apenkooien is. Er is maar 
één manier om daarachter te komen. Komt dat 
zien!

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Javier Guzman
Apenkooien

Woensdag 26 oktober | 20.15 uur

O
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Cabaret

Foto: Ruud Verhees



Foto: Govert de Roos

Diederick Ensink maakt er een sport van om zoveel mogelijk instrumenten te 
bespelen - ‘een gezonde verslaving’, noemt Diederick het. Het liefste zou hij 
in zijn eentje alle instrumenten van een orkest willen bespelen... én daarbij 
ook nog willen zingen. Dat gaat natuurlijk niet, horen we je denken. Om het 
tegendeel te bewijzen stapt Diederick op het toneel in ‘Diederick’s Debuut’. 
Ondertussen is de muziek-instrumenten-teller de 10 al gepasseerd en kan 
Diederick door middel van technologie, zoals bijvoorbeeld een ‘loop-station’, in 
zijn eentje dat gedroomde orkest live op de bühne tot leven wekken. Diederick 
vertelt zijn persoonlijke, muzikale verhaal aan de hand van muziek uit diverse 
muziekgenres. Van Shaffy tot Coldplay, van Beethoven tot Billy Joel, allen op zijn 
eigen manier vertolkt. Ook zelf geschreven muziek mag niet ontbreken en het 
publiek wordt hier en daar getrakteerd op een kleine muzikale masterclass. 
‘Diederick’s Debuut’ - Een Multi-Instrumentale, Muzikale One-Man-Show 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Diederick Ensink
Diederick’s debuut

Zaterdag 29 oktober | 20.15 uur

M
uziektheater

Erik van Muiswinkel
Moojen ligjes in de lugt

Donderdag 27 oktober | 20.15 uur

Erik van Muiswinkel liet ons in zijn laatste show een splinternieuwe  
Drs. P horen, die het hele land verraste door zijn venijn en gevoeligheid. 
Maar de taal is van iedereen. Niet alleen van virtuozen als Drs P, Jeroen 
van Merwijk of Johan Hoogeboom… de taal is ook van de zesjarige heldin 
die net leert lezen en schrijven, en van Willem van Hanegem en van Geert 
Wilders en van Sifan Hassan. De taal reikt van de straat waar ‘ie elke 
dag opnieuw gemaakt wordt, tot in de diepten van de Taaloceaan, waar 
vertalers Bindervoet en Henkes hun lichtgevende taalorganismen loslaten.  
De taal is van de generatie Elsschot, Reve en Carmiggelt, net zo goed als 
van De Jeugd van Tegenwoordig, en van Erik van Muiswinkel zelf. De taal 
is van ons allemaal. Van Muiswinkel zet samen met muzikanten Guus van 
Marwijk en Paul Remmelts het publiek onder een anderhalf uur durende 
taal-douche, waar iedereen fris en gelouterd uitkomt.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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In 365 DAGEN IK geeft journalist, presentator en schrijver 
Naeeda Aurangzeb ons een kijkje in haar leven. Toen ze 
drie was, verhuisde ze vanuit Pakistan naar Nederland. Voor 
haar boeken 365 dagen Nederlander en Hé, lekker ding - 
365 dagen vrouw verzamelde ze geestig-gênante anekdotes 
over wat ze als Nederlander en als vrouw meemaakt. In de 
theaterspecial 365 DAGEN IK neemt ze ons mee in wat deze 
met háár doen en hoe ze die gevat pareert. 

‘Borsten bedekken, borsten iets meer tonen. Mannen in de 
ogen aankijken, de blik neerslaan. Bitch; je sprak de politicus 
tegen. En je leidinggevende. En je man. Zo doen wij dat hier 
niet. Wees blij dat je hier woont. In ons land.’ 

Dat wat niet gezegd wordt in Naeeda’s boeken, krijgt alle 
ruimte in deze theaterspecial.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Foto: Merlijn Doomernik
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Naeeda Aurangzeb

Gregory Page

365 DAGEN IK

Theaterconcert 

Donderdag 3 november | 20.15 uur

Donderdag 3 november | 20.30 uur
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Gregory Page heeft, sinds hij in 2010 voor het eerst naar 
Nederland kwam, een steeds groter wordende schare 
fans aan zich gebonden, mede dankzij zijn optredens 
in Vrije Geluiden (2011). Hij bracht al 30 albums uit en 
treedt op over de hele wereld. In Nederland stond hij in 
zalen als Paradiso en Tivoli/Vredenburg.

Gregory Page is een multi-talent; een veelzijdig muzikant 
(gitaar, ukelele, fluit), een liedjesschrijver, troubadour, 
verhalenverteller en dichter met een bijzondere 
achtergrond. In feite is hij een Europese Amerikaan, met 
Ierse en Engelse roots.

Met zijn stem, zijn sympathieke persoonlijkheid en zijn 
speciale muzikale stijl weet Gregory een heel bijzondere 
sfeer te creëren. Hij voert je mee naar zijn wereld van 
verwondering, muzikaal vormgegeven verhalen en 
observaties. Zijn muzikale stijl is te beschrijven als 
moderne nostalgie, hij varieert met Americana, folk en 
ragtime.

Kapelzaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 15,00 
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Foto: Christian van Eijkelenburg

Professor S. reist met zijn laboratorium door het land. Hij helpt iedereen door ze te leren beter te 
rekenen, harder te lopen, gezonder te zijn en ook nog liever worden. Als een ware stand-up comedian 
legt hij uit hoe onze hersenen werken. De professor meet zijn ademhaling, zijn zuurstof en zijn 
hartslag en met een muzikale machine brengt hij zijn lijf en zijn hersenen in beweging. Maar wanneer 
hij een foutje maakt, ontstaat er kortsluiting in de machine! Professor S. komt in een rollercoaster 
aan emoties en fysieke veranderingen terecht. Wordt hij zijn brein weer de baas?

Professor S. is een verbluffend realistische, maar ook magische, muzikale en humoristische 
voorstelling over het brein, die antwoord geeft op vragen als: “Hoe word ik de beste versie 
van mezelf?” en “Kan ik zelf mijn toekomst vormgeven?”. De voorstelling is gebaseerd op de 
kinderboekenserie van Erik Scherder, Fred Diks en Mariëlla van de Beek. Scherder kreeg als 
hoogleraar neuropsychologie landelijke bekendheid door zijn humoristische en bijzondere 
colleges bij DWDD. De kern van zijn werk is het belang van bewegen en muziek. Deze 
voorstelling maakt zijn gedachtegoed toegankelijk voor kinderen.

Herman Finkerszaal
Entree € 10,00

Firma Weijland en Consorten

Klein Amsterdam Producties

HUNDJUN schrijft jankbrieven

Professor S. (6+)

Zaterdag 5 november | 20.15 uur

Zondag 6 november | 14.30 uur

Firma Weijland en Consorten komt naar Theater Hof 88. Zij spelen hun 
prachtige en intense muziekvoorstelling: HUNDJUN, schrijft Jankbrieven. 

HUNDJUN gaat over twee honden die elkaar in de nacht jankbrieven 
schrijven. M., de liefste bazin van Hundjun, is gestorven en wordt 
morgenvroeg begraven. HUNDJUN bereidt samen met hondvriend Kardoes 
een heus eigen requiem voor.

HUNDJUN is een humorvolle voorstelling die je bij de lurven pakt door 
de onvoorwaardelijke vriendschap en de schok en schoonheid van 
afscheidnemen. De Firma is in staat om de verbeelding in volle glorie en 
breedte aan te blazen!

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Meesterpianist en multitalent Thomas Beijer, winnaar van 
de Nederlandse Muziekprijs 2022, komt naar Almelo met 
een programma vol hoogtepunten uit het klassieke- en 
romantische pianorepertoire.

Kapelzaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 19,50

Foto: Maarten Kools
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Thomas Beijer (piano)

Benja Bruijning

Concert SKA

Een Leven

Zondag 6 november | 14.30 uur

Woensdag 9 november | 20.15 uur

Foto: Aisha Zeijpveld
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A Life is niet zomaar een toneelstuk, het is een persoonlijk 
relaas van de schrijver waarin hij ingaat op twee grote 
levensgebeurtenissen die zich in zijn leven kort na elkaar 
afspeelden: de geboorte van zijn dochter en het overlijden 
van zijn vader.

“Hoe dood en nieuw leven je plotseling in een nieuwe fase 
werpen, waar je tegelijkertijd wel én niet klaar voor bent, 
domweg omdat het nieuw is, dat vind ik prachtig verwoord 
in A Life. Een leven lang ben je een zoon en opeens wordt 
er iets anders van je verwacht.” - Benja Bruijning

Benja werd gegrepen door A Life. Ook in zijn leven ging 
het verlies van zijn vader samen met zelf vader worden. 
Hij kreeg toestemming van de schrijver het stuk zelf te 
vertalen.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00
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Foto: Mike Pasarella
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Wat gebeurt er als je onderbewustzijn je 
overneemt en alle verlangens en dromen 
naar de oppervlakte drijven? Durf je al 
je dromen te volgen of ben je bang voor 
nachtmerries? In ‘Droom’ duikt Lakshmi 
met haar muzikanten het onderbewustzijn 
in en creëert een wereld van muziek en 
film over dromen, nachtmerries en alles 
ertussenin. De wereld tussen slaap en 
wakker waar ze eigen pop-noir nummers 
spelen die variëren van lieflijke kleine 
liedjes tot groots en duister, net als het 
leven zelf.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 22,00

Lakshmi 
Droom

Donderdag 10 november | 20.15 uur
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Stand-up comedy was jarenlang een ondergewaardeerd genre in de 
Nederlandse theaters en poppodia, terwijl juist een nieuwe generatie 
publiek smult van comedy shows op Netflix en in comedyclubs. Knock 
Out Comedy Crew bewijst dat ze zalen kunnen vullen en jonger publiek 
naar de theaters toe trekken. Deze 6 totaal verschillende comedians 
raakten bevriend toen ze elkaar backstage ontmoetten. 

Met hun eerste tour verkocht de Knock Out Comedy Crew zalen in het 
hele land uit. De shows zijn niet alleen in theaters maar ook in poppodia, 
zoals AFAS Live, de voormalige Heineken Music Hall. Knock Out Comedy 
Crew bestaat uit Davey Turnhout, Oscar Arnold, Arjan Kleton, Huibert-
Jan van Roest, Jean van Seventer en Dave Felida en waren op televisie 
te zien bij o.a. Holland’s Got Talent, BNNVARA, SBS6 en 101TV.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Cystine Carreon

Knock Out Comedy Crew 

#LOS

Nee, dat kan echt niet

Zaterdag 12 november | 20.15 uur

Donderdag 17 november | 20.15 uur

Op een dag krijgt Ellen, -gespeeld door Cystine Carreon- een zangeres, een 
onweerstaanbaar aanbod: zou ze met behulp van de meest moderne technologie een 
digitaal evenbeeld willen creëren? Al haar 86 miljard hersencellen gekopieerd in een 
supercomputer. Ellen zegt direct ‘ja’. Want voor haar is dit een soort hemel. Zo kan ze 
immers voor altijd de beschermengel zijn voor haar 16-jarige dochter. Bovendien kan 
ze dankzij haar digitale evenbeeld totale perfectie bereiken in haar carrière en kan ze 
alles tegelijk zijn: vrouw, moeder, artiest…  Alleen maar winst toch? Toch komt Ellen 
voor de allermoeilijkste keuze te staan die ze ooit moest maken: kan ze haar dochter 
ooit nog loslaten? 

#LOS is een filmische one-woman-musical verteld, gespeeld en gezongen door 
Cystine Carreon, muzikaal vormgegeven door Rogier Bosman, geschreven door Roos 
Schlikker en Erris van Ginkel waardoor een flinke dosis humor is gegarandeerd.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Foto: Maikel Thijssen fotografie en Eelco Claass



Foto: Lieke Bielderman
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What you see is what you get! Een 
authentieke gast met doordachte humor. 
“Thjum speelt in zijn voorstelling ‘Tijdloos 
Genot‘ een anti-held en dat doet hij met 
verve. Met zijn intelligente grappen kiest 
hij de route van het understatement. Arts 
brengt een droogkomische performance”. 
Dit schrijven anderen over hem, dan zal 
het wel zo zijn. 

In 2012 besloot Thjum mee te doen aan 
de jaarlijkse talentenjacht van school met 
zijn eigen geschreven theatermonoloog. 
Het was een poging tot verbinden met 
zijn schoolgenoten, maar tot zijn grote 
verbazing moest iedereen lachen en bleek 
wat hij deed ‘comedy’ te heten. Hij won de 
tweede prijs: een bon voor de Free Record 
Shop.

Dat hij sinds de talentenjacht een enorme 
ontwikkeling door heeft gemaakt, blijkt als 
hij in 2018 mee doet aan het Amsterdams 
Studenten Cabaret festival en daar de 
Jury- en Publieksprijs wint. Niet veel later is 
hij ook finalist bij het Leids Cabaret festival 
en in 2021 wint hij de Jury- en Publiekprijs 
bij Cabaretfestival Cameretten.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00 

Thjum Arts 
Tijdloos Genot - try-out

Zaterdag 19 november | 20.15 uur
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Foto: Melissa Scharroo

De veelzijdigheid van muzikant Tim Akkerman is al meer dan 20 jaar te 
bewonderen, waaronder de Beste Zangers van Nederland. Van stevige 
rock tot compleet akoestisch, via de muziek van Buddy Holly, zijn grote 
held Bruce Springsteen tot vele nieuwe eigen songs. Wat die twee 
decennia muziek gemeen hebben, is dat Tim altijd streeft naar een puur 
en muzikale avond op het hoogste niveau. Samen met zijn band The Ivy 
League vervolgt Tim Akkerman zijn pad en gaat in het theater terug naar 
de tijd van MTV-Unplugged: De mooiste songs uit zijn eigen oeuvre, op een 
intieme en breekbare wijze gebracht, met leuke anekdotes en ontroerende 
verhalen. Een ode aan de rock muziek, zijn helden en aan zijn publiek dat 
houdt van alle mogelijke smaken. Deze avond met Tim Akkerman is een 
smaakvolle melting pot die muzikale diversiteit moet zijn.

Theaterzaal Theaterhotel Almelo
Entree (incl. pauzedrankje) € 24,50

Joop & Mads Wittermans

Tim Akkerman en The Ivy League

Vader en zoon, 20 jaar later

Co-productie Theaterhotel

Woensdag 23 november 2022 - 20.15 uur

Donderdag 24 november | 20.00 uur

Twintig jaar geleden speelden Joop en Mads Wittermans 
Vader en zoon. Nu staan ze weer samen op het toneel, 
maar er is het nodige veranderd! In de voorstelling van 
toen had pa last van een midlifecrisis en weigerde zoon, 
ondanks inspanningen van z’n vader, te voldoen aan de 
normen van de maatschappij. Anno 2021 hikt de zoon 
tegen een midlifecrisis aan en lijkt hij conformist te zijn 
geworden. Terwijl in vader de anarchist ontwaakt; hij 
zet zich af tegen alle regels die het ouder worden en de 
naderende dood met zich meebrengen. De rollen zijn dus 
volledig omgedraaid, of ligt het toch anders?

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

30

To
ne

el
Theaterconcert

 



31

We zeggen niet vaak wat we van elkaar vinden, 
want als we dat doen ontstaan er vaak hele 
ongemakkelijke situaties. Martijn Koning houdt 
van ongemakkelijke situaties. Sterker nog: Martijn 
is een ongemakkelijke situatie. In de nieuwe 
theatershow ‘Appeltjes Schillen’ vertelt Martijn de 
mensen eens flink de waarheid. Over zichzelf!

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Martijn Koning
Appeltjes Schillen - try-out

Donderdag 24 november | 20.15 uur
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Foto: Rens Schwering



De mens, het blijft een raadselachtig wezen. Want 
waarom kiest de één voor een carrière als pornoacteur 
terwijl de ander niet verder komt dan een keertje 
voorzichtig masturberen bij de nieuwste Wehkamp-
gids. En hoe komt het dat het altijd mannen zijn die 
een baantje als seriemoordenaar ambiëren terwijl 
alle vrouwen niet verder komen dan een rolletje als 
slachtoffer? Hoe wordt een mens oorlogsmisdadiger 
en hoe wordt een mens een vredesengel? Wat is 
het verschil tussen een clown en een president? 
Bestaat er goed zonder kwaad? Is zwart mogelijk 
zonder wit? En wat doen we met al het grijs? Het zijn 
vragen waarop Manuel een antwoord gaat vinden. In 
De Zieke Geest. Deel 1 van een nu al legendarisch 
drieluik. Later volgen nog Het Goddelijke Lichaam 
en De Eenzame Ziel. Maar dat komt nog. Nu eerst 
De Zieke Geest. Manuel’s 18e programma. Eindelijk 
volwassen!

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

André Manuel 
De Zieke Geest - try-out
Zaterdag 26 november | 20.15 uur
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Foto: Roger Cremers



Een ontroerend liedjesprogramma van Mylou Frencken over 
vallen, opstaan – en gelouterd verder gaan. 

MEISJE is een poëtische vertelling over de reis van meisje 
naar vrouw, moeder, minnares en multi-tasker. Toverachtig 
gearrangeerd en begeleid door het experimentele 
producersduo Bear Project en meester-gitarist Ronald 
Schmitz ‘Ik zou je graag nog even willen zijn: een meisje van 
een jaar of zeven, al is je nachtjapon mij nu te klein.’

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Mylou Frencken

Peter van Ewijk

Meisje

Ontbindingsangst

Woensdag 30 november | 20.15 uur

Donderdag 1 december | 20.15 uur

...
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“Opwinding en ontbinding lagen nog nooit zo dicht bij 
elkaar.”
  
Peter van Ewijk
Winnaar Cameretten, Verliezer van leven sinds 1977

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00
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Nadat Philippe Elan in februari 2020 in samenwerking met het Residentie 
Orkest het prachtige concert Ma France had opgenomen met een paar 
liederen uit zijn gelijknamige programma lijkt zijn energie verdubbeld 
en zijn speelplezier verveelvoudigd. Samen met Reyer Zwart heeft hij 
inmiddels een nieuw chansonprogramma ontwikkeld, waarin wederom 
chansons van de groten uit het Franse liedrepertoire te horen zijn, zoals 
van Julien Clerc, Edith Piaf, Jacques Brel, Jean Ferrat en vele anderen.

Elk van die liederen krijgt de aandacht en gepassioneerde vertolking 
die deze vereisen. Ook bij Tout Elan worden de liederen afgewisseld met 
jeugdherinneringen en anecdotes die voor Philippe verbonden zijn met 
vrijwel elk chanson.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Combattimento
(barokensemble)

Philippe Elan

Concert SKA

Tout Elan

Donderdag 1 december | 20.15 uur

Donderdag 8 december | 20.15 uur

Centraal staat een aantal stukken die de jonge 
Georg Friedrich Handel schreef tijdens zijn verblijf 
in Italie (1706-1710). Verder klinkt er muziek van 
enkele grootheden die Handel in Italie leerde 
kennen zoals Vivaldi, Scarlatti en Corelli.

Kapelzaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 19,50
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In ‘Uit het hoofd’ brengt Esther Groenenberg een ode aan 
de songtekst. Liedjes vertalen ons gevoel op de allermooiste 
manier. In deze voorstelling vraagt Esther zich af waarom 
bepaalde liedjes haar zo raken en waarom sommige teksten 
ons collectief ontroeren. Haar eigen liedjes staan centraal 
(die ze zelf, maar ook met Bertolf en Daniël Lohues schreef), 
maar ze zoekt ook naar tekstuele parels in haar platenkast. 
Aanstekelijk, geestig, sprankelend, onderhoudend en 
met loepzuivere stem, prachtig pianospel en zingende 
topmuzikanten. Voor taalliefhebbers, maar zeker ook voor 
iedereen die beweert ‘geen tekstmens’ te zijn. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Foto: Anya
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Esther Groenenberg
& band

Femke Vernij 

Uit het hoofd

Op Volle Kracht

Zaterdag 10 december | 20.15 uur

Donderdag 15 december | 20.15 uur

Foto: Eva Broekema
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Na 15 jaar toeren met “De Meiden van LOS”, gaat Femke 
Vernij de strijd aan met de grillen van Moeder Aarde. 
Want als je leven in een storm belandt, ga dan OP VOLLE 
KRACHT vooruit; in drama liggen kansen, in drama ligt de 
vooruitgang. Pak het drama!

“OP VOLLE KRACHT” is de solovoorstelling van Femke 
Vernij waarin, opgezweept door weer en wind, een 
hartstochtelijke ode wordt gebracht aan de stem “puur 
zang”, leven en dood elkaar proberen te beminnen, 
borsten niet meer zijn wat ze waren, citaten je helpen de 
realiteit te begrijpen en onnodige ballast overboord gaat. 
Een eigentijds (on)zinnige, verrassend, kwetsbare, fysiek 
stoere, intelligente cabaretvoorstelling vol verwarring, 
bizar confronterende verhalen en een pakkend 
eenvoudige muzikale diversiteit. Met als doel; inspireren 
voordat het te laat is..! En dit alles dan weer geïnspireerd 
op een moeder die door fysieke klachten totaal iets 
anders ging doen in haar leven…

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00
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De in Twente geboren en getogen Thijs Kemperink 
heeft zich stap voor stap opgewerkt binnen het 
cabaretlandschap. Inmiddels heeft hij met zijn 
verhalende cabaretprogramma’s en herkenbare 
stijl een groot publiek aan zich weten te binden. En 
die verhalen gaan door, want Thijs is halverwege. 
Zo denkt hij zelf. Thijs is 40 geworden. En hij 
hoopt op de levensroute van luiers tot luiers 
ongeveer halverwege te zijn. Voordat hij aan de 
volgende 40 jaar begint wil hij eerst de eerste 
40 jaar evalueren. Er zijn genoeg mensen die 
ongevraagd hun ongezouten mening geven over 
hem. Maar dat doet Thijs liever zelf! Wat is dan de 
conclusie? Gaat hij verder op dezelfde manier of 
moet het toch anders? Heeft hij nog dromen of is 
hij tevreden met wie hij is en zoals het gaat? Wat 
Thijs in ieder geval al wel weet; het is nog geen 
tijd voor een cabrio, een groene broek en een 
20-jarige stagiaire. Al rijdt hij wel in een SUV, want 
dan hoeft hij niet zo laag in te stappen.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Thijs Kemperink
Halverwege - try-out

Zaterdag 17 december | 20.15 uur
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Foto: Stefan Schipper



 

Heinoos doet NORMAAL en gaat Høken in ‘t pluche. In deze 
theatershow krijgen klassiekers van de Achterhoekse band 
Normaal een eervolle en uiterst geschikte plek in de setlist. 
Inclusief nummers die toentertijd minder geschikt waren voor 
het grote podium. De gebruikelijke beukende versterkers met 
bier & stro-taferelen maken plaats voor een spectaculaire show 
met alle onvergetelijke NORMAAL-hits in een prachtig decor 
met video,- en lichtshow. En dat alles vanuit die comfortabele 
theaterstoel! In de ruim 20 jaar dat de band bestaat, 
produceerde de Heinoos zelf ook een schatkamer aan eigen 
werk in de streektaal. We gaan Høken met de Heinoos. Kom der 
in, wi-j goat beginnen!

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 23,50

Christel de Laat

Heinoos

Hoe dan?!

Heinoos doet Normaal! - Høken in het pluche

Donderdag 22 december | 20.15 uur

Zaterdag 7 januari | 20.15 uur

In Hoe dan?!, alweer haar derde voorstelling, is Christel de Laat 
opnieuw ouderwets op dreef. Moeiteloos pakt ze de draad op van 
haar vorige shows en vertelt op volstrekt eigen wijze over haar 
worsteling met het leven. Dat resulteert als vanouds in weergaloos 
hilarische verhalen. Zonder enige schaamte gooit Christel haar 
frustraties op tafel. Over de gekmakende bureaucratie, de ellende 
van bevolkingsonderzoeken, irritante kinderen en niet te vergeten 
haar eigen fysieke ongemakken. Want Christel spaart niemand, 
ook zichzelf niet! Een avond boordevol dolkomische verhalen en 
liedjes, waarna de toeschouwer met Christel verzucht: ‘Hoe dan?!’ 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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‘Niemand zou je de muziek van Kate Bush 
toevertrouwen, behalve Anneke van Giersbergen’, 
twitterde een bezoeker na afloop van een van 
Annekes solo-optredens en dat zette de zangeres 
aan het denken. Als tiener ontdekte ze de muziek 
van Kate Bush en had ze het album Hounds of 
Love grijsgedraaid. De bewondering voor de 
eigenzinnige Bush bleef, hoewel Van Giersbergen 
- in tegenstelling tot haar idool - voor het podium 
geboren lijkt.

Ze brengt met deze vierde theatertournee een 
prachtige ode aan Kate Bush. Uit respect voor 
de authenticiteit van Bush heeft Van Giersbergen 
een eigen creatieve en persoonlijke draai aan de 
songs gegeven, maar voor iedere Kate Bush-fan 
is dit een unieke gelegenheid om haar oeuvre live 
te horen.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Anneke van Giersbergen 
Zingt Kate Bush

Donderdag 12 januari | 20.15 uur

Januari
Theaterconcert

Foto: Mark Uyl



Foto: Olivier Middendorp

Eén van Nederlands meest toonaangevende lied-
duo’s brengt een programma rondom Chopin, zijn 
tijdgenoten en zijn leven in Parijs. 

Kapelzaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 19,50

SYA

Johannette Zomer en 
Marien van Nieukerken 
(zang en piano)

A Bright Starry Night

Concert SKA

Zaterdag 14 januari | 20.15 uur

Zondag 15 januari | 14.30 uur

In A Bright Starry Night neemt SYA u met hun spatzuivere, meerstemmige 
harmonieën mee in de ultieme kerstsfeer. De drie zangeressen hebben 
een voorliefde voor country en folk. Naast hun eigen repertoire spelen 
en zingen ze de mooiste kerstnummers, waaronder Winter Wonderland, 
That’s Christmas to Me en Silent Night. Ook klinken pareltjes als Vincent 
(Starry, starry night) van Don McLean, Landslide van Fleetwoord Mac 
en Helplessly Hoping van Crosby, Stills & Nash. De dames voorzien 
de nummers van nieuwe arrangementen en begeleiden zichzelf 
op akoestische instrumenten, waaronder gitaar, piano, accordeon, 
dwarsfluit, basgitaar en mandoline. SYA zingt zowel in het Nederlands 
als in het Engels. A Bright Starry Night is een verrukkelijk concert dat je 
verwarmt tijdens de lange, koude winternacht.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Zoutmus is terug met hun voorstelling Jungleprinter! Een 
voorstelling in de tweede versnelling met méér muziek, méér 
sceyenes en minder ellenlange potjes monopoly. 

Hoe gaat het met de maffia-slak? Goed? Is er nog steeds een 
aap die weggehaald moet worden? WE WETEN HET NIET! We 
weten wel dat de sceyenes steeds zullen ontsporen, dat er 
een hele serieuze vergadering-sceyene in zit, dat de muziek 
de boventoon voert en dat we nog dieper het zoute universum 
induiken. Zoutmus blaast je benen opeens helemaal weg. 
Sorry alvast. Je kunt al je bonnetjes declareren bij de eerste 
persoon die je in de foyer tegenkomt. Met hun nieuwe 
voorstelling gaat Zoutmus precies verder waar ze gebleven 
zijn. WAAR DAN? HELEMAAL NERGENS! De onnavolgbare 
wereld van Zoutmus blijkt een gat in de muur. Zoutmus 
neemt je mee in een avondvullende show vol spektakel, live 
muziek, verwarring en laat je lachen tot je tanden in de fik 
vliegen.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Foto: Hans Boddeke
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Zoutmus

Flip Noorman

Jungleprinter

Zingt Tom Waits in het Nederlands

Woensdag 18 januari | 20.15 uur

Donderdag 19 januari | 20.15 uur

Foto: Lenny Oosterwijk

Januari

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

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

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Met hun deelname aan de SBS6 TV-hit “We Want 
More” in de zomermaanden van 2020 weet 
FADOpelos2 menig muziekliefhebber te ontroeren. 
FADOpelos2 brengt Portugese Fado op een zeer 
intieme manier: zang en gitaar! In Juli 2019 
brachten ze hun eerste EP ‘Bairro Alto’ uit en in 
2020 volgde daarop een nieuwe EP ‘Sei de um Rio’. 
Op beide EP’s is ook eigen werk te horen.

Muziek vol emotie, dat is waar het bij FADOpelos2 
om gaat. Laat u meevoeren door de straten van 
Lissabon en droom weg bij het spel tussen zang en 
gitaar.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

FADOpelos 2
Sei de um Rio

Zaterdag 21 januari | 20.15 uur

Januari
Theaterconcert

...



 

Hoe blijf je een levenskunstenaar als je voortdurend struikelt over doemscenario’s? 
In ‘Een mooiere wereld’, vertellen en zingen De Andersons over het ontstaan en het 
groeien van hun liefde, tot die te groot werd voor twee en ze hun kleine Noah Ramses 
op de wereld zetten. En met hem kwamen de grote vragen. Hoe kunnen we de wereld 
een beetje mooier maken?

De Andersons gaan te rade bij Astrid Lindgren, de enige echte koningin die Zweden 
ooit heeft gehad, die tijdens haar leven duizenden kinderen en volwassenen troost en 
moed schonk en daarmee na haar dood niet is opgehouden. Haar geest zwiert nog 
rond en plant wijze en opstandige sprookjes in de hoofden van mensen die op zoek zijn 
naar wat werkelijk van waarde is. Een loodzware voorstelling? Nee. Veel vaker dan je 
zou vermoeden wordt er uitbundig gelachen. En omdat er in ‘Een mooiere wereld’ geen 
woord wordt gelogen, vertellen De Andersons niet alleen hun verhaal, maar dat van ons 
allemaal: van jonge ouders, grootouders, van iedereen die ooit kind is geweest.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Piepschuim 

De Andersons

Buiten de lijntjes

Een mooiere wereld

Donderdag 26 januari | 20.15 uur

Zaterdag 28 januari | 20.15 uur

Een zware boodschap verpakt in het lichtste materiaal denkbaar. 
Oké, we gaan er allemaal aan. Wat nu?! We gaan de verkeerde kant 
op. En met steeds grotere snelheid. Alle redelijke grenzen zijn we 
gepasseerd en nu begint ook de motor nog eens gevaarlijk warm te 
worden. Buiten de Lijntjes is een kolkende mix van keiharde feiten 
over onze slappe knieën, troostend liedmateriaal waarvan u zult 
huilen van het lachen, en lachen van het huilen, en een sprankje 
hoop. Misschien. De voorstelling is gemaakt in samenwerking met 
journalisten, dwarsdenkers, activisten en klimaatwetenschappers 
als Heleen de Coninck (hoofdauteur van IPCC-rapport) en Margot 
Ribberink. Buiten de Lijntjes biedt een zware boodschap verpakt in 
het lichtste materiaal denkbaar: Piepschuim.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00
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Foto: Hessel Stuut
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Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer, je kent ze vast 
van de televisie, gaan op zoek naar prinsen en 
sinaasappels in hun spannende theatersprookje 
De Prins van Oranje. Bestaan er prinsen die in 
sinaasappels leven? Wat moet je doen om die te 
bevrijden?

En is zo’n prins dan oranje ? Hoe lukt dat de zeer 
eigenwijze prinses Aya? Een prins zonder zwaard, 
maar mét een taart? De Prins van Oranje speelt 
zich af in een ver, ver land. Het sprookje gaat over 
reizen en thuiskomen, over list en bedrog, en 
over verliezen en winnen. En natuurlijk over…de 
liefde! Dieuwertje vertelt en Jeroen zingt. Samen 
ontvouwen ze de wonderlijke geschiedenis van 
de dappere prinses en haar prins van Oranje, 
die overigens geen familie is van onze koning. 
Tenminste - voor zover ze weten.

Herman Finkerszaal
Entree € 12,50

Jeroen Kramer en Dieuwertje Blok
De Prins van Oranje

Zondag 29 januari | 14.30 uur

januari
Fam

ilievoorstelling
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ENTREEPRIJS INCL. PAUZEDRANKJE
Om uw bezoek in ons theater nog onbezorgder te maken, wordt 
er in de entreeprijs een bedrag voor één drankje berekend. Tegen 
inlevering van de scheurstrook van uw toegangskaart, kunt u aan 
de bar uw pauzedrankje (koffie, thee, fris, bier of wijn) afhalen. 
Deze consumptiebon is geldig in de pauze, maar ook na afloop van 
de voorstelling die u bezoekt. Voorafgaand aan de voorstelling kunt 
u contant of met pin betalen aan de bar. De entreeprijs inclusief 
pauzedrankje geldt alleen voor de voorstellingen waarbij dit op uw 
toegangskaartje vermeld staat. Bij een aantal amateurvoorstellingen, 
culturele verhuringen, alle familievoorstellingen en vertoningen van 
Filmhuis Almelo is er géén pauzedrankje bij de entreeprijs inbegrepen.

KAARTVERKOOP
Kaarten voor voorstellingen, films en 
concerten kun u op verschillende manieren 
bestellen: via onze website www.hof88.nl, 
door middel van het bestelformulier in deze 
brochure, door tijdens openingsuren van de 
kassa te bellen naar 0546 850 264 en door 
te mailen naar info@hof88.nl. De kassa van 
Theater Hof 88 is geopend van woensdag 
t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en vanaf 
een uur voor aanvang van een voorstelling, 
film of concert. 

ONLINE BESTELLEN
Via onze website www.hof88.nl kunt u uw 
kaarten bestellen. Als u wilt, kunt u zelf 
uw plaats(en) kiezen, maar u kunt ook het 
systeem de best beschikbare plaatsen 
laten selecteren. Als u online bestelt, kunt 
u veilig betalen via iDEAL. U ontvangt dan 
direct e-tickets per mail. Maar natuurlijk 
is het ook mogelijk om uw online bestelde 
toegangskaarten af te halen bij de kassa. Om 
online kaarten te kunnen bestellen, dient u 
wel in te loggen met uw e-mailadres en een 
wachtwoord.

BETALINGSWIJZEN
Als u via de website, per mail of telefonisch 
reserveert, ontvangt u een e-mail met daarin 
een betaallink, zodat u gemakkelijk via iDEAL 
het verschuldigde bedrag over kunt maken. 
U kunt zowel tickets als e-tickets bestellen. 
De ‘gewone’ tickets verkrijgt u door langs 
te komen aan de kassa. Een e-ticket kunt u 
zelf printen of bij de entree van de zaal op 
uw mobiel laten zien. Als u de kaarten aan 
de kassa afhaalt, kunt u contant of per pin 
betalen. Wij accepteren ook de Podium 
Cadeaukaart en VVV-bonnen.

 GOED OM TE WETEN!

VERRASPAS
Bij bestelling van minimaal 5 verschillende, professionele 
voorstellingen* krijgt u van ons een Verraspas cadeau. Deze pas geeft 
maandelijks vrij toegang tot een selectie van voorstellingen. U betaalt 
enkel het pauzedrankje à € 3,00. Ons selectiecriterium: Het betreft 
regelmatig theatermakers die weten te verrassen, maar die te maken 
hebben met het fenomeen ‘onbekend maakt onbemind’. Wij willen 
ervoor zorgen dat hun bekendheid groter wordt, door zo veel mogelijk 
mensen kennis met ze te laten maken.

THEATERFANPAS
Er zijn mensen die écht gek zijn op theater en die bestellen bij voorbaat 
10 theatervoorstellingen of meer. Deze liefhebbers kunnen er geen 
genoeg van krijgen en dat komt goed uit! Bestellers met minimaal  
10 professionele voorstellingen* ontvangen namelijk de Theaterfanpas. 
Deze pas biedt gratis toegang (u betaalt enkel het pauzedrankje à  
€ 3,00) tot álle overige voorstellingen* uit het theaterprogramma, 
mits niet uitverkocht. U kunt op de dag van de betreffende voorstelling 
kaarten aanvragen. De Verraspas of Theaterfanpas wordt automatisch 
toegekend als u hiervoor in aanmerking komt. Beide passen zijn 
persoonlijk en niet overdraagbaar. 

* Dit zijn de theatervoorstellingen van Theater Hof 88 (m.u.v. de familievoorstellingen en 
de voorstellingen die plaatsvinden tijdens het Nationaal Theaterweekend). Concerten van 
de Stichting Kamermuziek Almelo, filmvertoningen van het Filmhuis Almelo en (culturele) 
verhuringen tellen niet mee.



BESTELFORMULIER 2022-2023

GEBRUIK VAN FOTO / FILM / MOBIELE APPARATUUR 
Tijdens de voorstelling mogen er géén foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt. Als het optredende gezelschap 
het geen probleem vindt als er foto’s, films of geluidsopnames gemaakt worden, verzoeken wij u dringend uw flitser 
uit te schakelen en geen overlast te veroorzaken met het scherm van uw toestel voor de bezoekers om u heen. Tijdens 
de voorstelling moeten mobiele telefoons op vliegtuigmodus of uit staan om storingen in de geluidsapparatuur te 
voorkomen.

ROUTE EN PARKEREN 
Er is beperkt gratis parkeergelegenheid op het Cultuurplein Elisabethhof, het plein direct voor het theater. In de 
Hofkampstraat geldt een blauwe zone met maximaal één uur gratis parkeren met parkeerschijf. U kunt (betaald) 
parkeren in de diverse Stadserf-parkeergarages (P1 t/m P3). Deze parkeergarages zijn op loopafstand van Theater 
Hof 88. Actuele informatie over route en parkeermogelijkheden vindt u op onze website www.hof88.nl.

WACHTLIJST 
Bij uitverkochte voorstellingen wordt er een wachtlijst geactiveerd. U kunt zich dan via onze website, per mail, 
telefonisch of aan de kassa hiervoor aanmelden. Zodra er kaarten beschikbaar zijn, wordt u (tot uiterlijk 45 minuten 
voor de voorstelling) gebeld. U kunt bij een uitverkochte voorstelling ook een gokje wagen en op de avond zelf naar het 
theater komen. Meldt u zich dan bij de kassa, zodat uw naam kan worden genoteerd. In de foyer kunt u dan wachten 
tot de niet afgehaalde kaarten in de verkoop gaan. Dit gebeurt doorgaans kort voor aanvang van de voorstelling.

VERHINDERD 
Heeft u kaarten voor een voorstelling, film of concert en bent u onverhoopt verhinderd, dan is het mogelijk tot 24 uur 
voor de voorstelling bij de kassa van Theater Hof 88 de kaarten om te ruilen voor een andere voorstelling, film, concert 
of tegoed op uw account. Neem bij verhindering s.v.p. altijd contact op met de kassamedewerkers via 0546 850 264 
of door te mailen naar info@hof88.nl.

SLECHTHORENDEN / ROLSTOELGEBRUIKERS  
De Herman Finkers Zaal beschikt over een infrarood geluidssysteem voor slechthorenden. Als u hier gebruik van wilt 
maken, kunt u zich voor de voorstelling melden bij de kassa of aan de bar. Theater Hof 88 is volledig toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN 
Theater Hof 88 hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden 2021 van de VSCD. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden 
zijn op 27 september 2021 bij de griffie van de Rechtbank in Amsterdam gedeponeerd onder nummer 50/2021 en 
gepubliceerd op de website van de VSCD (www.vscd.nl). De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn in te zien via onze 
website www.hof88.nl en zijn ook op te vragen bij de theaterkassa.

VEELGESTELDE VRAGEN
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Bestel uw kaarten via www.hof88.nl of 0546 850 264
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OPSTUREN AAN OF AFGEVEN BIJ THEATER HOF 88, ELISABETHHOF 4, 7607 ZD ALMELO

IK WIL WEL / NIET* PER MAIL DE TWEE-WEKELIJKSE E-MAIL-NIEUWSBRIEF ONTVANGEN
(*S.V.P. DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS).

VOORLETTER(S) EN 
NAAM

ADRES

POSTCODE

TELEFOON / MOBIEL

E-MAILADRES

IK HEB DE VOLGENDE WENSEN M.B.T. ROLSTOELPLAATSEN / ZITPLAATSEN I.V.M. EEN BEPERKING 
(S.V.P. BEPERKING NOEMEN):

DATUM HANDTEKENING (VERPLICHT IN TE VULLEN)

WOONPLAATS

VIA DIT FORMULIER KUNT U GÉÉN ABONNEMENTEN, VRIENDENKAARTEN, PASSE-PARTOUTS VOOR SKA EN FILMPASSEN FILMHUIS ALMELO 
AANVRAGEN. DAT KAN RECHTSTREEKS BIJ DE SKA EN HET FILMHUIS (ZIE PAG. 97). BESTELLINGEN WORDEN VERWERKT OP VOLGORDE VAN 
BINNENKOMST.

€

€

AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS:

Ik betaal via de iDEAL-link die ik van Theater Hof 88 te Almelo ontvang bij de bevestiging van mijn bestelling (invullen van een e-mailadres is daarbij verplicht).

Ik kom mijn kaarten ophalen bij Theater Hof 88 van woensdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en betaal aan de kassa binnen twee weken
na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van mijn bestelling. De kassa is van zaterdag 16 juli t/m dinsdag 30 augustus gesloten.

Ik stuur voor  Podium Cadeaukaarten, Theater & Concertbonnen en/of tegoedbonnen mee.

JA IK / WIJ WORD(EN) DONATEUR 
(min. € 25,- per persoon) 

Ik / wij word(en) donateur met                                   

perso(o)n(en)

totaalbedrag 
donatie

BESTELFORMULIER 2022-2023
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SEPTEMBER
1-9-2022
3-9-2022
15-9-2022
17-9-2022
18-9-2022
22-9-2022
29-9-2022

OKTOBER
1-10-2022
6-10-2022
8-10-2022
13-10-2022
13-10-2022
15-10-2022
16-10-2022
20-10-2022
22-10-2022
23-10-2022
26-10-2022
27-10-2022
29-10-2022

NOVEMBER
3-11-2022
3-11-2022
5-11-2022
6-11-2022
6-11-2022
9-11-2022
10-11-2022
12-11-2022
17-11-2022
19-11-2022
23-11-2022
24-11-2022
24-11-2022
26-11-2022
30-11-2022

20:15
20:15
20:15
20:15
14.30
20:15
20:15

15.00
20:15
20.15
20.15
20.15
20.15
14.30
20:15
20.15
10.00
20.15
20.15
20.15

20.30
20.15
20.15
14:30
14.30
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15

René van Meurs
Nienke Plas 
Dolf Jansen
Hans Dorrestijn
Nikolaus Friedrich en Gulnora Alimova
Ellen Pieters & Han Oldigs
De Gestampte Meisjes

Paco Plumtrek presenteert:
Ausdauer muziektheater
Theo Nijland, Bart Rijnink en Jan-Paul Buis
Dorine Wiersma
Marieke Hopman en Jan Harshagen
Lenny Kuhr
Kinderboekenweek: De Hermannen
Mimetheatergroep Bambie
O’Dreams
Peuter- en Kleuterfestival
Javier Guzman
Erik van Muiswinkel
Diederick Ensink

Gregory Page
Naeeda Aurangreb
Firma Weijland en Consorten
Klein Amsterdam Producties
Thomas Beijer
Benja Bruijning
Lakshmi
Cystine Carreon
Knock-out Comedy Crew
Thjum Arts
Joop en Mads Wittermans
Martijn Koning
Tim Akkerman en The Ivy League
André Manuel
Mylou Frencken

2636
Postnatale Expressie
Oudejaars 2022 - try-out
Het houdt een keer op
Concert SKA
Adam & Eva 2.0 - try-out
Lext Nevel

Het Liedjesmakers Festival
De Prinses van Atjeh
De Joke’s
Vlieg op!
Concert SKA
Lenny Kuhr
Hermannosaurus Rex
Bambie 20, de woedende versie
Dublin
Prentenboekjesfestival: Op de boerderij
Apenkooien
Moojen ligjes in de lugt
Diedericks Debuut

Theaterconcert
365 DAGEN IK
HUNDJUN schrijft Jankbrieven
Professor S. (6+)
Concert SKA
Een leven
Droom
#LOS
Nee, dat kan echt niet
Tijdloos Genot - try-out
Vader en zoon, 20 jaar later
Appeltjes schillen - try-out
Co-productie Theaterhotel
De Zieke Geest - try-out
Meisje

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

 
20,00 
24,50 

 20,00 
 20,00 
 19,50 
 20,00 
 18,00 

15,00 
 20,00 
 20,00 
 18,00 
 19,50 
 20,00 
 10,00 
 20,00 
 20,00 
 12,50 
 20,00 
 20,00 
 20,00 

15,00 
 20,00 
 20,00 
 10,00 
 19,50 
 18,00 
 22,00 
 20,00 
 18,00 
 18,00 
 20,00 
 18,00 
 24,50 
 20,00 
 20,00 
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DECEMBER
1-12-2022
1-12-2022
8-12-2022
10-12-2022
15-12-2022
17-12-2022
22-12-2022

JANUARI
7-1-2023
12-1-2023
14-1-2023
15-1-2023
18-1-2023
19-1-2023
21-1-2023
26-1-2023
28-1-2023
29-1-2023

FEBRUARI
2-2-2023
4-2-2023
8-2-2023
9-2-2023
9-2-2023
11-2-2023
12-2-2023
16-2-2023
18-2-2023
22-2-2023
23-2-2023
25-2-2023
28-2-2023

20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15

20.15
20.15
20.15
14.30
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
14:30

20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
14:30
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
14:30

Peter van Ewijk
Combattimento
Philippe Elan
Esther Groenenberg & Band
Femke Vernij
Thijs Kemperink
Christel de Laat

Heinoos
Anneke van Giersbergen
SYA
Johannette Zomer en Marien van Nieukerken
Zoutmus
Flip Noorman
FADOpelos 2
Piepschuim
De Andersons
Jeroen Kramer en Dieuwertje Blok

Daniëlle Schel
Thijs Borsten, Tony Neef e.a.
Grof Geschud
Barrie Stevens
Daniel Rowland
Arjan Kleton
Vanaf 2 producties
Christian van Eijkelenburg
Milène van der Smissen
Oscar Arnold
Lucas van Merwijk & Drums United
Sven Ratzke
Ida van Dril

Ontbindingsangst
Concert SKA
Tout Elan
Uit het Hoofd
Op Volle Kracht
Halverwege - try-out
Hoe dan?!

Heinoos doet Normaal! - Høken in het pluche
zingt Kate Bush
A Bright Starry Night
Concert SKA
Jungleprinter
Zingt Tom Waits in het Nederlands
Sei de um Rio
Buiten de lijntjes
Een mooiere wereld
De Prins van Oranje

OK
Pavarotti meets Alberti - try-out
Broeden
I’m an artist
Concert SKA
Sluitingstijd
Koos & Moos (4+)
Drift
Voor mijn part Dolly
Onder Anderen
Birth of the Beat
Venus & Mars - try-out
De Vliegende Hollander

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18,00 
19,50 

 20,00 
 20,00 
 18,00 
 20,00 
 20,00 

 

23,50 
20,00 
20,00 
 19,50 
 18,00 
 20,00 
 18,00 
 18,00 
 18,00 
 12,50 

18,00 
 20,00 
 18,00 
 20,00 
 19,50 
 18,00 
 10,00 
 18,00 
 20,00 
 18,00 
 20,00 
 20,00 
 10,00 
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MAART
1-3-2023
2-3-2023
4-3-2023
7-3-2023
9-3-2023
11-3-2023
12-3-2023
15-3-2023
16-3-2023
18-3-2023
23-3-2023
25-3-2023
26-3-2023
29-3-2023
30-3-2023

APRIL
1-4-2023
6-4-2023
6-4-2023
8-4-2023
10-4-2023
12-4-2023
13-4-2023
15-4-2023
20-4-2023
22-4-2023
26-4-2023
29-4-2023

MEI
4-5-2023
6-5-2023
11-5-2023
13-5-2023
16-5-2023
20-5-2023
24-5-2023
25-5-2023
27-5-2023
31-5-2023

JUNI
3-6-2023

20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
14.30
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
14:30
20.15
20.15

20.15
20.15
20.15
20.15
14.30
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15

21:00
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15

20.15

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

 20,00 
 18,00 
 20,00 
 27,50 
 18,00 
 20,00 
 19,50 
 18,00 
 18,00 
 22,50 
 18,00 
 20,00 
 10,00 
 15,00 
 15,00 

20,00 
 20,00 
 19,50 
 20,00 
 22,50 
 18,00 
 18,00 
 20,00 
 18,00 
 20,00 
 20,00 
 20,00 

22,50 
 18,00 
 18,00 
 20,00 
 20,00 
 20,00 
 18,00 
 20,00 
 20,00 
 18,00 

22,50

DATUM AANVANG AANTAL PRIJSVOORSTELLING
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Familievoorstellingen, concerten van de Stichting Kamermuziek Almelo, filmvertoningen van het Filmhuis Almelo, (culturele) verhuringen en 
voorstellingen tijdens het Nationaal Theaterweekend, tellen niet mee om tot 5 danwel 10 professionele voorstellingen voor de Verraspas of 
Theaterfanpas te komen. Al deze voorstellingen zijn gemarkeerd met een *.
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Lebbis & Verhallen
Judith van der Klip
Roué Verveer
Karin Bloemen & Cor Bakker
Pip Utton
Bluebettes
Calefax Rietkwintet
Tosca Nitterink & Anita Jansen
Ronald Smink
Dorona Alberti
Jasper van der Veen
Julika Marijn
Vanaf2 producties
Amsterdams Kleinkunst Festival
Amsterdams Kleinkunst Festival

Nathalie Baartman
VanWyck
Ruysdael Kwartet
Wart Kamps
Job Hubatka, Sharon Kips & Musica Extrema
Aluin
Kim Schuddeboom
Fred Delfgaauw
Tobi Kooiman
Gerard Alderliefste and friends
Helmert Woudenberg
Elke Vierveijzer

Jette van der Meij
Maurice Mulderij en band
Comedy Tunes
Marijn Brouwers
Marja van Katendrecht
Spinvis en Saartje van de Camp
Victor Luis van Es
Nani Noam Vazana
70’s Unplugged
Kees van Amstel

Alexander Broussard

Het toeval wil
Als jij kon spreken
Gewoon Roué - try-out
Waar waren we gebleven
Bob Dylan - English spoken
Do You Wanna Dance - Staconcert
Concert SKA
The Poncho Must Go On
Bei sein ist mit machen
Pearls
Niet gehinderd door enige kennis
In de schaduw van Rembrandt
Hé, wie zit er op de wc? - 2+
Halve Finalistentournee deel 1
Halve Finalistentournee deel 2

SNAK - reprise
The Epic Tale of the Stranded Man
Concert SKA
Awkwart
Mattheus Passie
Twelfth Night - een genderfluide muziekspektakel
Ongeschreven
Broos
Best of
Une Belle Histoire volume 2
Onze grootste toneelspeler ooit
Drift

Hannah - de belofte voorbij
De Tussentijd
Comedy Night
Troostroof
Marja’s Relatie Advisatie Show
Neveldieren
De Lachende Derde
A Star is Born - Barbra Streisand
Songs for the Road
Vluchtweg altijd vrij houden

The Billy Joel Experience



STEFANO KEIZERS - HANS TEEUWEN
DO 17 NOV 2022 - 20.00 UUR

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

BESTELFORMULIER 2022-2023

MAARTEN VAN ROSSEM - THEATERLEZING
WO 2 NOV 2022 - 20.00 UUR

Tijdens deze theaterlezing analyseert en 
fileert Maarten van Rossem met onderkoelde 
humor en een enorme feitenkennis, historische 
en actuele, krankzinnige en bedroevende 
maatschappelijke vraagstukken en politieke 
kwesties. Zijn verhalen zijn prikkelend en 
uitdagend, gortdroog en vlijmscherp. Een 
avond leren en lachen met de bekendste 
historicus van Nederland.

ELLEN TEN DAMME - BAROCK
WO 27 DEC 2022 - 20.00 UUR

Samen met haar 8-koppige band nodigt Ellen 
ten Damme u uit om toe te treden tot haar 
hofhouding. Haar nieuwe show BAROCK is 
een meertalig bal demasqué vol verrassende 
en herkenbare songs waar de scabreuze 
excessen net zo opzwepend zijn als de 
schaduwzijdes meeslepend.

THEATERTIPS THEATERHOTEL ALMELO
Gedreven door passie, ontstaan uit 
een gedeelde voorliefde voor theater: 
ieder seizoen slaan programmeurs 
en directeuren Esther Hammink en 
Joris Kemps de handen ineen om het 
theateraanbod van Almelo op hoog 
niveau te houden en cultuurparticipatie 
te bevorderen.

Uit de samenwerking tussen de twee Almelose 
theaters vloeit ieder seizoen een aantal 
coproducties voort: voorstellingen die op 
het programma staan van beide theaters en 
afhankelijk van de publieke belangstelling 
plaatsvinden in Theater Hof 88 of Theaterhotel 
Almelo.

Dit seizoen is de voorstelling die samen 
geprogrammeerd is: Tim Akkerman and The 
Ivy League op 24 november 2022

Joris en Esther tippen ook een aantal must sees 
uit elkaars programmering. Joris tipt hiernaast 
enkele bijzondere voorstellingen bij de collega’s 
van het Theaterhotel. 

SAMENWERKING THEATER HOF 88 & THEATERHOTEL ALMELO 
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Foto: Merlijn Doomernik 

Als de jonge Luciano Pavarotti tijdens een van zijn eerste buitenlandse tournees 
Amsterdam aandoet, grijpt operaliefhebber Willy Alberti zijn kans om de Italiaanse ster 
in levenden lijve te zien. Alberti wordt totaal omvergeblazen door Pavarotti. Terwijl de 
zenuwen door zijn lijf gieren, spreekt hij hem aan. Wat volgt is een dialoog tussen twee 
emotionele zangers met een groot hart voor de opera en het levenslied. 

In dit theaterconcert zingen ze hun hits met en voor elkaar. Hun overeenkomsten zijn 
veelbetekenend. Beiden groeiden op in armoede. En hadden een vader die hen de 
liefde voor muziek bijbracht en hen stimuleerde om een carrière in de muziek te zoeken.

De voorstelling is gebaseerd op de (naar verluidt op waarheid gebaseerde) ontmoeting 
tussen de twee zangers na afloop van het concert dat Pavarotti in 1959 in Amsterdam 
gaf.  

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Daniëlle Schel

Thijs Borsten, Tony Neef e.a

OK

Pavarotti meets Alberti - try-out

Donderdag 2 februari | 20.15 uur

Zaterdag 4 februari | 20.15 uur

Na haar (*) debuutprogramma PATROON is Daniëlle terug in het 
theater met haar nieuwe voorstelling OK. In OK serveert Daniëlle 
u een (*) collage van sketches, liedjes en conferences. Het belooft 
sowieso weer een (*) avond te worden. Vol (*) karakters en (*) 
onderwerpen. Eén ding is zeker, Daniëlle zal in deze (*) voorstelling 
haar uiterste best doen om aan al uw (*) verwachtingen te voldoen.

* veelbelovende / hysterische / onzekere / hilarische / geile / 
tenenkrommende / briljante / afschuwelijke / geniale / eerlijke / 
idiote / uitmuntende / sterke / bizarre / vlijmscherpe / betoverende 
/ ellendige / bejubelde / persoonlijke / belachelijke / ijzersterke 
/ uiteenlopende

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00
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Een gate op vliegveld Zaventem, waar een man (De Lander) 
verwachtingsvol met een bord en een roos zijn grote liefde, 
of in ieder geval het beeld van zijn grote liefde (De Myrthe), 
opwachtte na zes weken van haar gescheiden te zijn en toen 
in een oogopslag zag dat haar afwijzing definitief was. Het nog 
maar net autonoom geworden hart van de vrouw brak bij het 
zien van alle pijn van de man, en zo bleef zij nog 732 dagen 
bij hem met scherven in haar borst. Een realistisch relaas 
van een relatie die op de klippen loopt. Een geadopteerde 
hond waarvan ze allebei geen afstand willen doen.

Na het in de pers bejubelde en voor de Neerlands Hoop 
genomineerde debuut ‘Lijmen’, waarin Lander Severins 
en Myrthe van Velden hun symbiotische liefde tot op 
het bot analyseerden, is er nu de tweede avondvullende 
cabaretvoorstelling van Grof Geschud: ‘Broeden’.   De relatie 
hield geen stand, het duo wel. Althans voorlopig. Wees 
getuige van een hilarische en ontroerende poging van deze 
ex-geliefden om zichzelf te verlossen van de verpletterende 
angst om verlaten te zijn.  Een poging die duizend beelden 
krijgt in verhalen, nummers en scènes. Verbeelding als 
laatste reddingsboei. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Foto: Noortje Palmers
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Grof Geschud 

Barrie Stevens 

Broeden

I’m an artist

Woensdag 8 februari | 20.15 uur

Donderdag 9 februari | 20.15 uur

Foto: Govert de Roos

Februari

Zingen, dansen, acteren, talloze verkleedpartijen en 
vooral… een indringend verhaal vertellen. Barrie Stevens 
staat op zijn 77e nog altijd vol in de schijnwerpers en weet 
zijn publiek met een lach en traan diep te raken in de 
theatervoorstelling I’m an Artist. Zijn levensverhaal ging 
niet altijd over rozen: zo vluchtte hij naar Nederland, omdat 
het uiten van zijn geaardheid in Groot Brittannië verboden 
was en zag al zijn bezittingen tijdens een woningbrand 
in rook opgaan. Maar zijn doorzettingsvermogen en 
deelname aan de Soundmixshow maakten van hem de 
meest positief gestemde, bekendste choreograaf en 
entertainer van Nederland. Toch kent men dit podiumdier 
van veel meer: Tita Tovenaar, Ja Zuster – Nee Zuster, ‘de 
man van’ Leen Jongewaard en de Snip & Snap Revue. 
En dat is exact wat het publiek in I’m an Artist te zien 
krijgt. Een intiem levensverhaal in een imposante revue, 
uitgevoerd door slechts twee Artiesten: multitalent 
Barrie Stevens en toetsenist Alberto Klein Goldewijk. 
I’m an Artist is een turbulente reis langs ruim zestig jaar 
Nederlandse showbizz en voor iedere theaterliefhebber 
een must om te zien

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Foto: Helene Wiesenhaan

In ‘Sluitingstijd’ neemt Arjan je mee naar de gekste 
taferelen, bijzondere ontmoetingen en brutale gasten 
aan de bar die nog net na de laatste ronde, toch nog dat 
laatste biertje willen bestellen. Nog ‘even’ dat ellenlange 
onzinnige verhaal willen afmaken of juist nadat ze de 
hele avond muurbloempje hebben gespeeld, dan toch 
net voor sluitingstijd de moed hebben gevonden om de 
dansvloer op te gaan. En dan vervolgens net zolang door 
blijven dansen tot het licht al lang weer aan is. Misschien 
is het dan toch tijd om naar huis te gaan? Volgens Arjan 
niet; er is namelijk altijd wel ergens een ‘after-party’!  

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Daniel Rowland (viool)

Arjan Kleton

Concert SKA

Sluitingstijd

Donderdag 9 februari  | 20.15 uur

Zaterdag 11 februari | 20.15 uur

Daniel Rowland komt met een bijzonder en 
gedurfd soloprogramma. Op het programma 
een gloednieuwe sonate van Peteris Vasks, die 
hij speciaal voor Daniel schreef. Natuurlijk mag 
Bach niet ontbreken in een programma voor 
soloviool, net zomin als die andere iconen uit de 
vioolliteratuur.

Kapelzaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 19,50
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Foto: Marco Borggreve



Foto: Sophie Laubert
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de grote milieuthema’s. Het is zijn missie om bewustwording te 
vergroten over de natuur, dieren en het klimaat. En dat doet hij 
samen met zijn allerbeste mensenvriend Moos. Hij heeft energie 
voor 10! De twee vertellen elkaar spannende verhalen, zingen 
samen liedjes en halen grappen met elkaar uit.

Herman Finkerszaal
Entree € 10,00

Maak kennis met de leukste, liefste en dapperste koala óóit! 
Tegen de tijd dat Koos in het theater staat, heeft iedereen hem 
in zijn hart gesloten. Het is geen geheim dat onze aarde het best 
een beetje zwaar heeft, maar de meeste mensen weten niet 
precies wat er precies aan de hand is en wat ze er aan kunnen 
veranderen... In deze vrolijke voorstelling laat Koos ons zien dat je 
zelf meer kan doen dan je denkt!

Koos de Koala is vanuit het verre Australië naar Nederland 
gekomen om kinderen lichtvoetig in aanraking te brengen met 

Vanaf 2 producties
 Koos & Moos (4+)

Zondag 12 februari | 14.30 uur

Februari
Fam

ilievoorstelling





Christian van Eijkelenburg maakte ruim zes jaar onderdeel 
uit van cabaretduo De Fransse Eijkel. De pers omschreef 
hun voorstellingen als ‘’fysiek, eigentijds en origineel’’. Na 
mooie successen te hebben geboekt, zoals het veroveren 
van de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival, 
werd het voor Christian tijd om toe te geven aan zijn eigen 
innerlijke driften. Daarom bestormt hij dit seizoen de 
theaters met zijn eerste soloprogramma ‘Drift’.

‘Drift’ is een verfrissend, absurdistisch cabaretspektakel 
over het (niet) toegeven aan menselijke driften. Ga op 
ongedwongen wijze de confrontatie aan met je innerlijke ikje 
en verlaat de zaal vervolgens in een staat van ongekende 
extase. Een muziektheater-avond waarin eigenzinnige 
verhalen worden gemixt met elektronische beats, kleurrijke 
visuele droombeelden, filosofische uitbarstingen en theatrale 
driftbuien. ‘Drift’ is de theatertrip die je móét beleven. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Milène is actrice, danseres, een hele goede zangeres en 
ook nog eens de allergrootste Dolly Parton fan! In haar 
voorstelling Voor mijn part Dolly kom je dan ook van alles 
te weten over haar idool en luister je naar verrassende 
arrangementen van die waanzinnig bekende songs als 
Jolene en 9 to 5. Hoe werd Dolly Parton de wereldster die 
ze is? In deze voorstelling gaat Milène in gesprek met dit 
muziek-icoon, die in 2022 maar liefst 76 kaarsjes uitblies. 
And she is still going strong! Het publiek neemt zij aan 
de hand van de tijdloze (country) muziek mee op een 
ontroerende en muzikale reis, vol foute mannen en sterke 
vrouwen. *De voorstelling is NL en EN gesproken.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00 

Foto: Thijs Maas
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Christian van Eijkelenburg

Milène van der Smissen

Drift

Voor mijn part Dolly

Donderdag 16 februari | 20.15 uur

Zaterdag 18 februari | 20.15 uur

Foto: Edward Hermans
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...

Drums United komt met een gloednieuw innovatief programma. De 
geschiedenis van de trommel zoals die nog nooit in het theater gebracht 
is. Vanaf het begin van de evolutie heeft de mensheid zich gedurende 
miljoenen jaren over het Afrikaanse continent en vervolgens over de 
hele wereld verplaatst. Soms vrijwillig, vaak gedwongen door allerlei 
vormen van slavernij.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Oscar Arnold 

Lucas van Merwijk & 
Drums United 

Onder Anderen

Birth of the Beat

Woensdag 22 februari | 20.15 uur

Donderdag 23 februari | 20.15 uur

Sinds Holland’s Got Talent wordt deze voormalig kantoor 
medewerker steeds vaker op straat herkent. Maar wie is deze 
rare gast nou eigenlijk? Oscar Arnold komt uit Utrecht, droomt 
over Utrecht en woont in Utrecht o.a. Maar daar gaat zijn show 
helemaal niet over.

Oscar Arnold is een veelzijdige comedian en in zijn solo voorstelling 
“Onder anderen” laat hij dat o.a. zien aan de hand van acts 
verzorgd door Oscar, Arnold en anderen.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00
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Foto: Helene Wiesenhaan



Foto: Alek
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Sven Ratzke, entertainer pur sang en een 
internationale sensatie, bracht publiek en pers 
de laatste jaren al in vervoering met zijn Bowie-
shows. Voorstellingen van hoog niveau en klasse 
waarin hij de legendarische songs naar zijn eigen 
hand zette, voor ontroering zorgde en met zijn 
verhalen zijn publiek op een tijdsreis nam met 
soms hilarische uitstapjes. Want Ratzke heeft een 
gouden combi: hij is een fenomenaal zanger maar 
ook een buitengewoon entertainer die elk publiek 
in zijn ban trekt; of dat nu in NYC, Sydney, Berlijn 
of Enschede is.

Met zijn nieuwe show duikt hij in zijn catalogus 
van de mooiste songs van de afgelopen eeuw. 
Songs over het grote verlangen, waar iedereen 
een herinnering aan heeft, maar op deze avond 
verschijnen ze in compleet nieuw licht. Samen met 
een virtuoos aan de vleugel, uitgekleed tot hun 
essentie. In deze intieme setting raken ze diep. 
Ratzke raakt, fascineert, verrast en entertaint zijn 
publiek met deze show van wereldniveau.

‘Venus & Mars’ zal over de halve wereld te zien 
zijn, onder andere in Berlijn, Hamburg, München, 
Zürich, London, Sydney, Melbourne, New York en 
Auckland.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Sven Ratzke
Venus & Mars - try-out

Zaterdag 25 februari | 20.15 uur

Februari
M
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Ze waren altijd samen.
Willem en Lot.
Willem vertelde haar verhalen en Lot zong voor hem.
Toen werden ze groot en Willem wilde varen.
Varen tot in de eeuwigheid.
Lot mocht niet mee. 
Want zij is een meisje. 
Meisjes brengen ongeluk op zee, zei Willlem.
Dan maar wachten tot hij terugkomt.
Maar hij kwam niet terug.
Zou het schip vergaan zijn of is er iets anders gebeurd?
Waarom fluisteren de visvrouwen steeds de naam van zijn schip? 
Matrozen verslikken zich in hun bier als zij vraagt waar Willem is.
Wat is er gebeurd met…het spookschip? 
De Vliegende Hollander!

Ida van Dril duikt in dit mysterieuze verhaal en dompelt je onder 
in een waargebeurde leugen. Onder regie van Fred Delfgaauw 
neemt zij je mee naar de woeste zee. Een muzikale en grappige 
voorstelling met laffe helden en heldhaftige lafaards. Voor 
iedereen vanaf 7 jaar die nog niet weet dat bang zijn helemaal 
niet eng is. 

Herman Finkerszaal
Entree € 10,00
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Ida van Dril

Lebbis & Verhallen 

De Vliegende Hollander

Het toeval wil

Dinsdag 28 februari | 14.30 uur

Woensdag 1 maart | 20.15 uur

Foto: Joost de Haas

M
aart

Toeval. Het hele leven is toeval. Waar je geboren bent, 
hoeveel talent je hebt, wie je tegenkomt. Of je morgen 
wakker wordt naast een antivaxxer... Het leven is van toeval 
het beste maken. Toevallig komen Mattijs Verhallen en Hans 
Sibbel elkaar tegen. Op een goed moment. En verdomd, ze 
gaan een voorstelling maken. Muziek en verhalen. 

Twee mannen in de bloei van hun leven die een bak liedjes 
en gedachten over u uitstorten waar U u tegen mag zeggen. 
Er is geen God, er is geen complot, er is geen duidelijk doel.
Gewoon twee mannen die het toevallig naar hun zin gaan 
hebben. En U bent welkom dit mee te beleven. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Wat heb je te vertellen als je ruim 200 jaar oud bent? 
Professioneel violiste Judith van der Klip neemt je 
in haar voorstelling mee op een muzikale reis van 
1800 tot nu, geïnspireerd door de geschiedenis 
van haar prachtige oud-Hollandse viool. Ze wordt 
hierbij vergezeld door een pianist, bandoneonist en 
strijkkwartet. De voorstelling zal worden ondersteund 
door prachtige visuals en de stem van de viool zal 
worden vertolkt door Eric Corton. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Judith van der Klip
Als jij kon spreken

Donderdag 2 maart | 20.15 uur
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Foto: Richard Beukelaar



Foto: Raul Neijhorst
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Zaterdag 4 maart | 20.15 uur

M
aart

Cabaret

Roué Verveer speelt dit seizoen alweer zijn 10de 
cabaretvoorstelling Gewoon Roué. En het is tijd 
om dat te vieren! Met zijn charme verovert Roué 
inmiddels al meer dan 20 jaar de harten van het 
Nederlands publiek. Hij staat bekend om zijn 
enthousiaste speelstijl, energieke uitstraling en 
briljante improvisaties. Deze show bevat zoals 
altijd een stortvloed aan zelfreflectie, hilariteit 
en zelfspot. Uiteindelijk wordt het dus een 
fantastische avond.. of eigenlijk een avondje 
‘Gewoon Roué’!

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Roué Verveer 
Gewoon Roué - try-out



 

Bob Dylans laatste concert en u heeft backstage toegang
In deze intieme, onthullende laatste overpeinzing vereffent Dylan 
oude rekeningen, vertelt een paar sterke verhalen en kijkt terug op 
een carrière van meer dan zestig jaar.

Deze one-man-show laat de echte Bob Dylan zien. Een show 
geschreven door John Clancy, die als toneelschrijver meerdere 
malen is bekroond met de Fringe First-prijs (‘Fatboy’, ‘The Event’), 
geregisseerd door David Calvitto die is bekroond tot Stage Best 
Actor en gespeeld door Pip Utton, winnaar van de Stage Special 
Award for Excellence in 2015 en bekroond met een Lifetime 
Achievement Award door het Turkse Ministerie van Cultuur. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Karin Bloemen & Cor Bakker

Pip Utton

Waar waren we gebleven

Bob Dylan - Engels gesproken

Dinsdag 7 maart | 20.15 uur

Donderdag 9 maart | 20.15 uur

Ja, waar waren we ook alweer gebleven, toen geluk nog het oude 
normaal was? Ka&Co doen net of er niets gebeurd is; het ‘C-woord’ 
zal niet worden genoemd, er komen ouderwets leuke conferences 
langs en natuurlijk wordt er op het hoogste niveau gespeeld en 
gezongen! Een avondje theater zoals het hoort, zonder Zoom, 
scherm en koptelefoon, maar met al die echte, lachende en 
genietende mensen om je heen.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 27,50
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Foto: Rob Becker



Na drie succesvolle theatertours met - zoals gebruikelijk 
in het theater - zittend publiek, komen The Bluebettes dit 
seizoen met ‘Do you wanna dance’. Zitten? Niks d’r van! 
In de benen en dansen op muziek van onder andere Tina 
Turner, Aretha Franklin, The Beatles, Elvis en vele andere 
grootheden uit de jaren zestig.

“Ja maar ik kan helemaal niet dansen” is geen excuus, want 
dat kunnen The Bluebettes zelf ook niet. En “Ja maar dan 
krijg ik zere voeten” is ook geen legitieme smoes, want de 
setlijst bevat ook rustpunten én om de dansvloer heen zijn 
zitplekken waar je even bij kunt komen.

Schroom niet en duik met The Bluebettes in een puike jaren 
zestig dansavond vol hipshaking, rock ’n roll, hully gully, twist, 
mashed-potato & andere dansmoves. Kom lekker swingen, 
het wordt mieters!

Kapelzaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Bluebettes 

Calefax Rietkwintet
(blazersensemble)

Do you wanna dance - sta concert

Concert SKA

Zaterdag 11 maart | 20.15 uur

Zondag 12 maart | 14.30 uur

Foto: Sarah Wijzenbeek

M
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Het beroemste rietblazerskwintet van Nederland speelt 
klassieke muziek met popmentaliteit. Ze gebruiken 
daarbij muziek uit de complete muziekgeschiedenis: 
renaissance, barok, impressionisme en jazz.

Kapelzaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 19,50
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Foto: Maikel Thijssen

Ronald Smink is een vlees geboren stripfiguur, met zijn absurde humor 
en zijn surrealistische kijk op de wereld is dit een voorstelling die geen 
moment verveelt. In deze voorstelling krijg je een exclusief kijkje in het 
hoofd van deze bizarre Fries. Ronald ziet zijn eigen hoofd als een zolder 
waarop dozen liggen opgeslagen met absurde gedachten, herinneringen, 
angsten, dromen en recepten voor bami.Een aantal jaar geleden is Ronald 
verhuist naar de Randstad. Hierdoor zijn er heel wat nieuwe dozen bij 
hem op zolder komen te staan. Ga mee met de ruimtereis door het hoofd 
van deze energieke cabaretier, langs Friese strippers, vrijgezelle vrouwen 
van boven de 30, opgezette dieren en nicotine Tukkers. Kortom Ronald’s 
bizarre reis naar liefde en geluk. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Tosca Nitterink & Anita Jansen

Ronald Smink

The Poncho Must Go On

Bei sein ist mit machen

Woensdag 15 maart | 20.15 uur

Donderdag 16 maart | 20.15 uur

The Poncho Must Go On is de theatervoorstelling met jongste 
avonturen van de uitgetamponeerde, maar onvermoeibare 
en altijd vrolijke globetrotters Tosca Niterink & Anita Janssen. 
Ze reizen al jaren naar alle uithoeken van de wereld om daar 
vervolgens op onnavolgbare wijze verslag van te doen in de NRC 
én in het theater. De poncho must go on is het vervolg op hun 
eerste programma Klimmen naar Kruishoogte.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

68

Th
ea

te
r

Cabaret

 



Foto: Aldwin van Krimpen
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Dorona Alberti, die al bijna 2 decennia op internationale 
podia te vinden is met Gare du Nord, het Metropole 
Orkest en haar (solo)programma’s, rijkt in haar nieuwe 
programma ‘Pearls’ een avond vol muzikale pareltjes 
aan. Artiesten als Prince, Kate Bush, Ella Fitzgerald, 
Gare du Nord, Roy Paci, Mme Curie, Shirley Bassey en 
Nina Hagen worden afgewisseld met Frank Sinatra, 
Talking Heads, Alabama Shakes en David Bowie. Reken 
geenszins op een avond vol covers, want Dorona houdt 
het spannend en maakt interpretaties zoals je ze nog 
niet eerder hebt gehoord. Wel hetzelfde verhaal, maar 
doorvlochten met haar herinneringen, rauw, puur, 
direct en zonder trucjes …

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 22,50

Dorona Alberti
Pearls

Zaterdag 18 maart | 20.15 uur

M
aart

Theaterconcert



PERSOONLIJK
en DESKUNDIG advies

Een goed advies op uw hypotheek
kan honderden euro’s per jaar schelen!

WWW.ALMELOHYPOTHEEK.NL

Tijhofslaan 84, 7602 HJ Almelo   T 0546 - 492929
E email@vanderpoll.nl   I www.vanderpoll.nl

Opvliegers, nachtelijk transpireren, je zelf voelen 
veranderen, lichamelijk en of mentaal, terwijl je nog zo in 
het leven staat, dat kunnen de tekenen zijn van de overgang. 

Blijf er niet mee rond lopen, want bij Care for Women 
Nijverdal kan ik je helpen om je klachten te verminderen.

Mijn missie is er voor te zorgen dat iedere vrouw zich de 
beste versie van zichzelf kan voelen.

Je kunt bij mij terecht voor:
• Overgang consult
• Menstruatie en/of PMS consult
• Vermoeidheidsonderzoek
• Zwanger worden consult
• Anticonceptie consult
• Healthcheck

Een eerste consult duurt een uur en kost €82,50. Bij aanvullende 
verzekering worden de consulten bij de meeste zorgverzekeraars 
vergoed.. Voor een afspraak heb je geen verwijzing nodig.

Afspraak maken:
Marjola Podt
Care for Women Nijverdal; Kuperserf 4-12; 7443 HC Nijverdal (Kruidenwijk)
06-44470409
m.podt@careforwomen.nl

Care for Women geeft professionele hulp bij hormonale problemen tijdens de overgang, de menstruatie, zwangerschap, anticonceptie, etc.



Jasper zit propvol grootse plannen, sterke grappen, 
vage herinneringen, dubieuze argumenten, scherpe 
bespiegelingen, slap geouwehoer en prachtige verhalen.

Aan de ene kant wil hij zijn ongezouten mening geven, actie 
ondernemen en iets veranderen. Aan de andere kant loopt 
zijn brein, langzaam maar zeker, steeds verder vol met triviale 
kennis en nuancerende informatie. Dus moet hij kiezen: 
alles kapot redeneren en tot niks komen. Of simpelweg 
het podium oplopen en weer beginnen met praten, niet 
gehinderd door enige kennis.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Foto: Manon van der Zwaal
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Jasper van der Veen

Julika Marijn 

Niet gehinderd door enige kennis

In de schaduw van Rembrandt

Donderdag 23 maart | 20.15 uur

Zaterdag 25 maart | 20.15 uur

Foto: Carla van de Puttelaar

M
aart

Geertje Dircx was Rembrandts tweede vrouw. Ze was 
jarenlang zijn minnares en voedde zijn zoon Titus op. 
Ze zag zijn meesterwerken, waaronder De Nachtwacht, 
ontstaan en stond zelf ook model voor de grote schilder. 
Totdat Hendrickje Stoffels ten tonele verscheen. 
Geertje werd bruut opzijgeschoven en uiteindelijk door 
Rembrandt opgesloten in een tuchthuis. 

Tegen het decor van wat eerder de Gouden Eeuw werd 
genoemd, laat Julika Marijn de vrouw aan het woord die 
de schaduwkant van Rembrandt aan den lijve ondervond. 
Al meer dan 350 jaar staat ‘de meester van het licht’ 
wereldwijd in de schijnwerpers. In de schaduw van 
Rembrandt is de herstory van Geertje; een eigentijdse 
voorstelling over de keerzijde van genialiteit en roem, 
de kracht om het licht te blijven zoeken, loyaliteit en de 
bittere grenzen daarvan. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Hé, wie zit er op de wc? - 2+

Wie kent ze niet? De hilarische prentenboeken Hé, wie zit er op 
de wc? en Retteketet! We gaan nog niet naar bed! van Harmen 
van Straaten. Twee boeken vol humor waarin een jongetje ons 
meeneemt in zijn wereld van knuffels, die heel nodig naar de 
wc moeten en allerlei gekkigheden verzinnen om maar niet 
naar bed te hoeven.

Schaap en Neushoorn spelen tikkertje, Nijlpaard glijdt van 
de trapleuning af en landt precies op tijd in bad voor het 
‘Spetterde- Spat-gevecht’ van Haas terwijl Leeuw en Krokodil 
alvast beginnen met verstoppertje. En dat terwijl het jongetje 
juist wil slapen! En wie zit er toch de hele tijd op de wc?

Acteur en poppenspeler Alexander Brouwer brengt de 
prachtige prenten uit beide boeken tot leven in een fysieke 
theatervoorstelling vol verrassingen en humor.

Gebaseerd op de boeken ‘Hé wie zit er op de wc?’ en 
‘Retteketet, we gaan nog niet naar bed’ van Harmen van 
Straaten, Uitgeverij Leopold, Amsterdam.

Herman Finkerszaal
Entree € 10,00

 Vanaf2 producties

Zondag 26 maart | 14.30 uur
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Illustratie: Harmen van Straaten



Illustratie: Isabelle Wenzel
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Na drie spannende voorrondes presenteert het 
Amsterdams Kleinkunst Festival de zes halve 
finalisten van de AKF Sonneveldprijs 2023.

De cabaret- en kleinkunsttalenten bereiden 
zich voor op de finales in de Kleine Komedie. 

In deze tournee polijsten en perfectioneren zij 
hun theaterprogramma. Ze werken met een 
spraakmakende regisseur uit de theaterwereld, 
volgen het Keep an Eye Masterclasses 
programma en toeren door het land om zich 
voor een breed publiek te presenteren. Ontdek 
de nieuwe talenten in de Halvefinalistentournee 
van het Amsterdams Kleinkunst Festival.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 15,00

Amsterdams Kleinkunst Festival
Halve Finalistentournee

Deel 1 | Woensdag 29 maart | 20.15 uur

Deel 2 | Donderdag 30 maart | 20.15 uur

M
aart

Cabaret



Veldhuis Media



Foto: Astrid van Loo
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Ja, ik heb gesnakt. Op handen en voeten door het 
gras. ‘Zoek je dan wat?’, vroeg de man. Ik zei: ‘Ik 
reikhals deze dag’. Naar iets om aan te raken. 

Pak me vast. De wereld zoals-ie was. Handzaam. 
Behapbaar. Hap snak. Niet om leeg te vreten. 
Om te hakken. Kaal en plat. Maar om iets achter 
te laten. Blauwblote lucht. Dat de mensen lied 
kunnen ademen. Een schaaltje dat rondgaat met 
hapjes grap. Een glas, een traan, een land gevuld 
met lach en zacht.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Nathalie Baartman
SNAK - reprise

Zaterdag 1 april | 20.15 uur

April
Cabaret



 

Dit toonaanevende en veelzijdige 
Nederlandse strijkkwartet sluit dit 
prachtige seizoen af met een boeiend 
programma uit het strijkkwartetrepertoire. 

Kapelzaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 19,50

VanWyck

Ruysdael Kwartet 
(strijkkwartet)

The Epic Tale of the Stranded Man

Concert SKA

Donderdag 6 april | 20.15 uur

Donderdag 6 april | 20.15 uur

In drie jaar tijd bracht de Amsterdamse singer-songwriter VanWyck drie albums uit 
die bewondering oogstten tot ver over de landsgrenzen. Haar warme, donkere alt-folk 
en americana doen denken aan Natalie Merchant, Leonard Cohen en Laura Marling. 
 
Met haar vierde album dat internationaal is verschenen in april 2022, reikt VanWyck 
nog hoger: The Epic Tale of the Stranded Man is een groots opgezette vertelling over 
een man die aanspoelt op een eiland en niet meer weet wie hij is.
 
Tijdens het gelijknamige theaterconcert neemt VanWyck ons mee naar dat eiland en 
leert ze ons dat verbeelding geen grenzen kent, dat vrijheid soms te vinden is in hele 
kleine kamers en dat dapperheid en kwetsbaarheid bijna altijd hand in hand gaan. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Foto: Jitske Schols



Foto: Merlijn Doomernik
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Wart’s leven is een aaneenschakeling van 
ongemakkelijke momenten. Een anonieme 
date blijkt een vreselijke ex te zijn. Tijdens een 
goed gesprek op een feestje kijkt de ander al 
over Wart’s schouder of er een interessantere 
persoon in the house is.

Die eeuwige twijfel of hij nou wel of niet een 
wildvreemde met éxact dezelfde jas moet 
groeten?

Wart heeft een oplossing voor zichzelf bedacht 
en is er een meester in geworden: ongemak 
bestrijden met nóg meer ongemak. Dan zie je 
pas hoe mensen écht zijn. Lekker gênant.

Een absurdistisch, aandoenlijk, hilarisch en 
muzikaal cabaretprogramma. Met liedjes en 
misschien wel een gek dansje, want het moet 
wel showbizz blijven.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Wart Kamps
Awkwart

Zaterdag 8 april | 20.15 uur

April
Cabaret





Foto: Tamara de Groot
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Een van de grootste muziekwerken van de klassieke 
muziek: de Mattheus Passie, vertolkt in een gedurfde 
en verfrissende bewerking. Een unieke uitvoering 
waarin klassieke muziek en Latijns-Amerikaanse muziek 
elkaar ontmoeten. Theatermaker Jan Rot maakte de 
Nederlandse hertaling. 

De populaire zangeres Sharon Kips en bariton Job 
Hubatka nemen de beroemde recitatieven en aria’s van 
het lijdens- en sterfverhaal voor hun rekening.

Kips verwierf vooral bekendheid als winnaar van het RTL 
4-programma X Factor. Sindsdien is zij een veelgevraagd 
artiest in met name de Nederlandse gospelscene.

Bariton Job Hubatka soleerde eerder in opera’s van 
Salieri, Donizetti en Rossini in binnen- en buitenland. 
Naast klassiek en barok heeft ook de hedendaagse 
muziek zijn grote interesse. Verder soleert hij regelmatig 
in de bekende en minder bekende oratoria bij o.a. De 
Nederlandse Opera.

De muziek wordt verzorgd door het orkest Musica 
Extrema, welke sinds  haar oprichting een ontwikkeling 
heeft meegemaakt die op zijn minst opmerkelijk te 
noemen is. Het orkest heeft op praktisch alle grote- en 
kleine concertpodia van Nederland gestaan, maar ook 
het buitenland heeft al vaak met dit ensemble kennis 
mogen maken.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 22,50

Mattheus Passie in
Nederlandse hertaling

van Jan Rot

Maandag 10 april (tweede paasdag) | 14.30 uur

April
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...

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

Kim heeft een bliksemcarrière. Ze speelt pas een paar jaar 
maar vond razendsnel haar plek bij het prestigieuze collectief 
Comedytrain. Dit voorjaar dubbelt Kim met Ronald Goedemondt, 
speelt ze het voorprogramma van Jeroen Leenders en debuteert 
ze op televisie in Avondshow Stand-ups (NPO1/VPRO).

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Aluin

Kim Schuddeboom

Twelfth Night - een genderfluide muziekspektakel

Ongeschreven

Woensdag 12 april | 20.15 uur

Donderdag 13 april | 20.15 uur

Twelfth night is ooit door Shakespeare geschreven als stiekem Queer-feestje 
binnen de normen van de zeventiende eeuw. Omdat destijds in Engeland alle rollen 
door mannen gespeeld werden, hadden de liefdes-scènes en de genderverwarring 
in het stuk een extra laag. Aluin neemt deze Shakespearetekst opnieuw onder 
handen en bewerkt het stuk vanuit een eigentijds queerperspectief tot een 
energieke, swingende en knettergekke komedie van nu, waarin een ding zeker is, 
de liefde overwint altijd!  

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

80

M
uz

ie
kt

he
at

er
Cabaret

 



Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn.

Fred Delfgaauw heeft tijdens de coronacrisis een half jaar 
meegelopen met de medewerkers in een zorginstelling. In 
die periode heeft hij verhalen kunnen verzamelen van de 
mensen die op die plek de -waarschijnlijk- laatste fase van 
hun leven in gaan. Verrassende en ontroerende verhalen zijn 
het. Verhalen van leven en streven, van zwaarte en lichtheid. 
Verhalen over alles wat onbegrijpelijk blijft en de flits van 
inzicht die daar toch soms doorheen schiet.

Met die verhalen als basis maakte Fred Delfgaauw de 
voorstelling ‘Broos’. Een theatrale ode aan deze oude mensen 
en hun levenskracht. Een eerbetoon ook aan degenen die 
hen, onvermoeibaar en vaak ondergewaardeerd, de zorg 
bieden die ze nodig hebben.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Foto: Ministerie van Beeld
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Fred Delfgaauw

Tobi Kooiman

Broos

Best of

Zaterdag 15 april | 20.15 uur

Donderdag 20 april | 20.15 uur

Foto: Anne van Zantwijk

April

Tobi Kooiman is cabaretier, stand-up comedian, wiskundige 
en stoïcijn. Hij probeert met zijn gevoel voor logica 
levensvraagstukken en alledaagse kwesties te tackelen, ziet 
(non-)causale verbanden en ontrafelt statistiekmisbruik. 
Helder toch? Op het podium wel; daarbuiten brengt het 
hem steevast in wonderlijke situaties. Hij neemt op de koop 
toe dat het publiek ongegeneerd door zijn verhalen heen 
lacht.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00
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U waant zich op een dorpsplein in Frankrijk waar Gerard 
Alderliefste samen met vrienden én met u het Franse chanson 
viert.

Geniet, zing mee en laat u verrassen door het achtkoppige 
muzikale gezelschap. Een avond vol bijzondere muzikale 
ontmoetingen en mooie verhalen.

Gerard Alderliefste speelt het Franse chanson al jaren vol 
overgave. In zijn eentje, als duo of trio, maar nu ook in een 
achtmans bezetting! Komt dat misschien door zijn recente 
solotournees? (Dubbel Leven, over zijn bestaan als verslavingsarts 
en muzikant). Dat zou goed kunnen. Feit is dat er nu een nieuw, 

energiek en super muzikaal gezelschap is ontstaan, dat Franse 
hits weer nieuw leven inblaast.

Gerard komt met zeven enthousiaste muziekvrienden en 
-vriendinnen uw theater in, om zijn eigen mooie verhaal, zijn belle 
histoire, met u te delen. In de vrolijke sfeer van een fête du village, 
zo’n klassiek Frans dorpsfeest, komen alle bekende hits voorbij. 
Onder de warme Franse klanken van ondermeer de accordeon 
en de viool, wordt u meegenomen door het joie de vivre, de liefde 
voor muziek en voor de Franse taal.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00 

Gerard Alderliefste and friends
Une Belle Histoire volume 2

Zaterdag 22 april | 20.15 uur
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De indruk van Louis Bouwmeester in de rol van Shylock blijft 
onuitwisbaar. Zijn spel is zo volledig, zo in alle opzichten 
uitgewerkt, zo plastisch, ja, sculpturaal in houding, gebaren en 
uitdrukking, zo machtig natuurlijk en logisch in de buigingen der 
stem, dat men zich afvraagt of nog een dramatisch kunstenaar 
bestaat, die zo bij machte is, de Shakespeariaanse scheppingen 
te doen herleven.” Zo bejubelt Prosper van Langendonck in een 
recensie Louis Bouwmeester in zijn rol van Shylock in De Koopman 
van Venetië van Shakespeare, een vertolking die Bouwmeester 
tot ver over de grenzen beroemd maakte. Er zijn wel foto’s, 
maar nauwelijks beeld- en geluidsopnamen, die ons een indruk 
kunnen geven van zijn ongeëvenaarde meesterschap. Het was 
een tijd dat de schouwburgen en theaters avond aan avond vol 
zaten met mensen van alle rangen en standen, en voorstellingen 
duurden van ‘s avonds zeven tot elf uur, met twee pauzes en 
een constant open buffet, met een zedendrama, een blijspel en 
nog een zang- en dansspel op de koop toe. Met Shakespeare en 
andere klassieke schrijvers, maar ook titels als ‘De Gebochelde’, 
‘Het gebed der schipbreukelingen’ en ‘Marmeren beelden, 
koude harten’. In zijn zestiende solo wil Helmert Woudenberg 
die voor het toneel gouden tijd doen herleven en onderzoeken 
wat het talent van Louis Bouwmeester zo uitzonderlijk maakte. 
Het moet een ode worden aan een magistrale speler, maar ook 
aan de toneelspelkunst in het algemeen.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00 
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Helmert Woudenberg

Elke Vierveijzer

Onze grootste toneelspeler ooit

Drift

Woensdag 26 april | 20.15 uur

Zaterdag 29 april | 20.15 uur

Foto: Elke Vierveijzer

April

Voor haar voorstelling ‘Lucht’ ontving Elke de Poelifinario 
2020/2021, de prijs voor het meest indrukwekkende 
kleinkunstprogramma van het seizoen. De VSCD-
cabaretjury schreef: “Vierveijzer toont zich één van de 
beste liedschrijvers van Nederland. Ze is meer dan de 
klassieke kleinkunstenaar die met een stapel liedjes 
langs de theaters trekt; ze legt overdonderend veel 
beleving in wat ze zingt en zegt.”

‘Drift’ is een nietsontziende, muzikale reis langs de 
driften, angsten en drijfveren van de mens. Onze diepste 
verlangens, de dingen in onszelf waar we bang voor zijn. 
In ‘Drift’ worden alle lagen afgepeld. Elke trekt zonder 
reserves ten strijde op zoek naar alles wat we liever 
verborgen houden en wordt daarbij ondersteund door 
diepe drums en vunzige bassen.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Vijfendertig jaar na het einde van de tweede 
wereldoorlog ontvangt Hannah een brief 
uit Brazilië die het leven van haar en haar 
twee kinderen volledig op zijn kop zet. Na de 
inhoud ervan gelezen te hebben ziet ze zich, 
met verstrekkende gevolgen, genoodzaakt 
een goed bewaard gebleven familiegeheim uit 
1946 aan hen prijs te geven.

Het stuk HannaH speelt zich af rondom die 
ene dag waarop ze haar kinderen inlicht over 
wat zich -vijfendertig jaar geleden in het gezin 
heeft afgespeeld. Vanaf dat moment zal niets 
ooit nog hetzelfde voor hen zijn.

Op indringende wijze wordt op deze ene dag 
de splijting binnen het gezin blootgelegd en 
blijft de afloop van dit familiedrama tot op het 
laatste moment in nevelen gehuld. Alhoewel 
het verhaal zich vele jaren na de tweede 
wereldoorlog afspeelt, kan het zich zonder 
twijfel scharen onder de ‘Herdenkingsstukken’ 
omdat hetgeen deze familie overkomt er één 
van de vele gevolgen van is.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 22,50

Jette van der Meij
Hannah - de belofte voorbij
(Theater na de Dam)

Donderdag 4 mei | 21.00 uur
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Singer-songwriter, pianist en 
theatermaker Maurice Mulderij is 
zijn leven lang onderweg. Altijd net 
ergens vandaan, altijd net ergens 
naartoe. Soms neemt hij alweer een 
nieuwe afslag, voordat het geplande 
doel bereikt is. Vaak stelt hij zich 
verbaasd de vraag of hij op deze 
tweesprong al niet al eens eerder 
heeft gestaan.

Leven is reizen door de tijd, met 
altijd een verleden en altijd een 
toekomst. Nou ja, altijd een 
toekomst... Maurice realiseert zich 
dat zijn verleden steeds groter wordt 
en zijn toekomst steeds kleiner, 
en dat op zijn 36e! Misschien zou 
hij beter eens stil kunnen staan. 
Niet omkijken, niet vooruit hollen. 
Gewoon leven in het nu, genieten 
van het heden, vol aandacht voor... 
De Tussentijd! En die tussentijd dan 
bezingen in mooie liedjes, solo aan 
de piano.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Maurice Mulderij
en band

De Tussentijd

Zaterdag 6 mei | 20.15 uur
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Op zoek naar raamdecoratie?
Wij zijn dé specialist in vloer en raamdecoratie sinds 1998

Alles wordt op maat gemaakt

Jaloezieën Duo rolgordijnen GordijnenRolgordijnen Plissé gordijnen Verticale lamellen

Bornerbroeksestraat 337
7606 BN Almelo

T  0546 499 372
E:  info@budgetdecoratie.nl www.budgetdecoratie.nl
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Ben je toe aan ontspanning, omdat: Je van de 
werkstress smurfen op je bureau ziet lopen,  
Je  kinderen elke dag knagen op je zenuwen, je 
mentaal moet voorbereiden op verjaardag van je 
schoonfamilie... Relax en ontspan. Beloon je zelf 
met een Comedytunes Comedynight.

Op een Comedytunes comedynight zie je altijd drie 
van de beste comedians van Nederland en een 
MC die de avond aan elkaar praat. De comedians 
vertellen in hoog tempo de meest absurde en 
hilarische verhalen, waardoor stresshormonen 
verdwijnen en je langzaam begint te ontspannen. 
Je begint te lachen, waardoor je automatisch je  
hersenpan insmeert met gelukshormonen en 
endorfine. Na een avondje Comedytunes sta je 
weer buiten met een fris en energiek gevoel.  Je 
hoeft alleen maar te gaan zitten en wij doen de 
rest.

Toe aan een volle tank endorfine, ontspanning 
en een fris en energiek gevoel? Koop dan tickets 
voor de comedytunes comedynight.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00

Comedy Tunes

Comedy Night

Donderdag 11 mei | 20.15 uur

M
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Cabaret



Foto: Annemiek van der Togt

De Nederlandse Ambassadrice van Rotterdam en theaterpersoonlijkheid 
Marja van Katendrecht komt het theater verwarmen met haar Relatie 
Advisatie Show. 

Nadat Tupperware eenzijdig de relatie met haar verbrak, volgde voor 
Marja een lastige tijd. Bij de pakken neerzitten is voor haar geen optie en 
nu voelt zij de noodzaak om diverse relatie-situaties uit het leven te gaan 
ontrafelen. Tijdens deze door haar zelf ontwikkelde cursus-avond, prikkelt 
zij zichzelf en haar publiek en geeft (on)gevraagd advies. Marja schijnt 
haar licht op de toekomst en doorziet menselijke patronen. Zij mijmert 
over levensdoelen en zoekt naar nieuwe inzichten die toegang geven tot 
de Bron van het Geluk. Tijdens een bonte avond vol verrassingen hoopt 
zij van ieders (gebroken) hart weer een warm kloppend orgaan te maken.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Marijn Brouwers

Marja van Katendrecht

Troostroof

Marja’s Relatie Advisatie Show

Zaterdag 13 mei | 20.15 uur

Dinsdag 16 mei | 20.15 uur

Kun je troost van iemand afpakken? Want wat nou, als jouw verdriet 
erger is, als dat van een ander? Bestaat er zoiets als “recht op 
troost?’ Troostroof is een songcyclus voor iedereen wiens leven op 
een dag veranderde. Een muzikaal theaterprogramma over hoop, 
moed en troost. Na zijn succesvolle programma’s, over zijn helden 
Frans Halsema, Charles Aznavour, Chet Baker, na zijn programma 
samen met Jenny Arean en zijn aankomende rol van Bruce Ismay 
in de musical Titanic dit seizoen, komt Marijn Brouwers met een 
nieuw muzikaal solo-progamma. Dit keer is de held; het idool van 
zijn verhaal, geen zanger, maar is de held het leven zelf. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00
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Foto: Spinvis

89

‘...En toen het dauw des nachts op de landen 
nederdaalde, kwamen neveldieren in den 
droomen van den menschen…’  

Spinvis en Saartje Van Camp wekken de 
mythologische neveldieren tot leven in de wereld 
van nu. Ergens tussen waan en werkelijkheid 
fluisteren en zingen deze wezens ons toe. 
Eeuwenoud zijn ze. Soms mens, soms dier, soms 
man, soms vrouw, soms geen van beiden of 
allebei. Wat drijft hen? Waarom zijn ze nog altijd 
hier?

Neveldieren is een voorstelling met veel bekende 
en nieuwe Spinvisliedjes. 

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Spinvis en Saartje
van de Camp

Neveldieren

Zaterdag 20 mei | 20.15 uur
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Foto: Victor Lacken

Deze live one-woman muziekshow levert de grootste hits op van een van de meest 
legendarische zangeressen allertijden! Met haar bruisende stem en speelse interactie 
met het publiek legt Nani Barbra´s personage, hart en stem kenmerkend vast en neemt 
ze het publiek mee in een geweldige reis langs de straten van Brooklyn tot Streisand´s 
acteersuccessen in Hollywood!
 
Naast nummers uit de films ‘Funny Girl’, ‘A Star Is Born’ en ‘Yentl’ – zingt Nani ook vele 
andere onvergetelijke hits zoals ‘Evergreen’, ‘The Way We Were’, ‘Second Hand Rose’, ‘You 
Don’t Bring Me Flowers’, ‘Memories’.
 
Al meer dan 16 jaar brengt Nani een eerbetoon aan muzieklegendes als Nina Simone, Ella 
Fitzgerald, Billie Holiday en Sarah Vaughan, met “non-stopping” wereldtours van ongeveer 
100 concerten per jaar. Haar verbluffende nieuwe eerbetoon aan Barbara Streissand raakt 
je ziel; een onvergetelijk eerbetoon aan Barbra Streisand.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00

Victor Luis van Es

Nani Noam Vazana

De Lachende Derde

A Star is Born - Barbra Streisand

Woensdag 24 mei | 20.15 uur

Donderdag 25 mei | 20.15 uur

Als Victor vroeger spijbelde, deed hij dat om rondjes te kunnen 
lopen. De hele dag wandelde hij dan doelloos door de stad. Het 
enige wat hij deed was dagdromen over de toekomst en kijken 
naar de mensen op straat en fantaseren over later. Nu hij ouder is, 
is de stad, maar ook de wereld veranderd. Hij wandelt en spijbelt 
nog steeds. Waarom staat hij soms volledig uit en waarom baart 
hem dat geen zorgen?

Een persoonlijke voorstelling over alledaagse worstelingen met 
discipline, vriendschap, liefde, werk, en het bestaan op zich.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00
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Foto: Jannick Hamberg



De mooiste popsongs uit de seventies over weggaan en 
thuiskomen, over dromen, illusies en desillusies. Hoeveel 
popartiesten hebben hier niet over gezongen? Het leven van 
het onderweg zijn is voor veel van hen altijd een belangrijke 
inspiratiebron geweest voor het maken prachtige, tijdloze 
popsongs. The 70’s Unplugged heeft de pareltjes weten 
te vinden en de band vertolkt de liedjes op z’n eigen 
ambachtelijke en doorleefde manier.

Van Eagles tot Fleetwood Mac, van James Taylor tot John 
Denver, van Joni Mitchell tot Linda Ronstadt en vele anderen.
Een avond genieten voor de liefhebbers van pure popmuziek!

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 20,00 
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70’s Unplugged

Kees van Amstel

Songs for the Road

Vluchtweg altijd vrij houden

Zaterdag 27 mei | 20.15 uur

Woensdag 31 mei | 20.15 uur

...
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Waarom vluchten we toch zo graag? Voor 
verantwoordelijkheden, voor stress en voor elkaar? Kees 
vlucht ook graag, maar dan voor z’n plezier. Kees houdt 
z’n vluchtweg altijd vrij, of zoals hij noemt: reizen. Reizen 
naar gewone en ongewone werelden. Thuis, in z’n hoofd, 
in ’t onderwijs, maar eigenlijk is de hele wereld nu wel een 
keer aan de beurt. En wat fijn dat Kees werkelijk van elke 
situatie iets komisch weet te maken (zegt de Volkskrant). 
De Telegraaf noemt hem een sterke verhalenverteller met 
gouden grappen, dus, zoals gewoonlijk, ga je ook weer 
lachend de zaal uit. Zin om even te vluchten? Kom dan snel 
naar het theater want in zijn vierde solovoorstelling ga je 
weer iets mee maken. En lachen. Veel lachen.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 18,00
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OPEN ATELIERS ALMELO

Hij behoort tot de meest succesvolle artiesten uit de 
popgeschiedenis en heeft meer dan 30 top tien hits op 
zijn naam staan. Zijn repertoire bestrijkt eigenlijk alle 
kanten wel van het pop-spectrum: natuurlijk de klassieke 
meezinger ‘Piano Man’ maar ook swingende rockers 
zoals ‘My life’, prachtige ballads zoals ‘Honesty’ of lekkere 
Rock & Roll zoals ‘Only the good die young’. Stuk voor 
stuk nummers die live misschien nog wel meer indruk 
maken dan op de plaat. En hoewel Billy (70+) nog steeds 
optreedt, is de kans erg klein dat hij nog in Nederland 
zal neerstrijken. Het werd dus hoog tijd voor een tribute. 
Vandaar: The Billy Joel Experience.

Herman Finkerszaal
Entree (incl. pauzedrankje) € 22,50

Alexander Broussard
The Billy Joel Experience

Zaterdag 3 juni | 20.15 uur
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Foto: Putman
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OPEN ATELIERS ALMELO

24 en 25 september 2022
van 11.00 tot 17.00 uur

Ook dit jaar is de overzichtstentoonstelling van de 
46 deelnemende kunstenaars vanaf 2 september weer 
te zien in het Huis van Katoen en Nu.

30 JAAR!JUBILEUMEDITIE!

ATELIERROUTEALMELO ALMELOOPEN ATELIERS 
info: www.openateliersalmelo.nl

Hof88 |      Hof88 |      theaterhof88 

Een glimlach maakt
elke voorstelling mooier

Al ruim 50 jaar zijn wij het adres voor nieuwe
kunstgebitten. Ook aanpassingen en correcties

worden bij ons vakkundig en snel uitgevoerd.
Kosten worden grotendeels door uw zorgverzekeraar
vergoed. Afspraken kunnen worden gemaakt zonder

tussenkomst van uw tandarts.

Een theaterbezoek doet u
het liefst op uw mooist.

Vergeet dan niet uw mooie lach! 

Bornerbroeksestraat 282 - Almelo
0546-818059 - www.smittandprothetiek.nl



Stichting Kamermuziek Almelo (SKA)

De SKA verzorgt ook dit seizoen een serie van acht concerten 
in de kapelzaal van Theater Hof 88. De concerten vinden 
plaats op donderdagavond en beginnen om 20:15 uur of op 
zondagmiddag en beginnen dan om 14:30 uur. 

Al jaren krijgen de concerten veel erkenning en waardering, 
door u, maar zeker ook door de musici. Altijd heeft de SKA 
ernaar gestreefd originele programma’s te presenteren die 
naast gevestigde waarden - qua programma, maar ook qua 
musici – ook een podium gaven aan minder bekende muziek 
en aanstormend jong talent. Zo stonden er bijvoorbeeld veel 
winnaars van de Nederlandse Muziekprijs op het podium van 
de SKA, al jaren voordat zij als winnaars gelauwerd werden! 
Het programma voor het komend seizoen past geheel in deze 
traditie. Er is ruimschoots oog en oor voor nieuw talent en we 
staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Maar ook is er plaats 
voor musici die al lang en breed tot de gevestigde orde behoren. 
Wij wensen u veel luistergenot!

Kaarten
U kunt op diverse manieren toegangskaarten kopen voor de 
concerten van de SKA. Met een passe-partout bent u verzekerd 
van toegang tot alle acht concerten. Een passe-partout kost  
€ 122,50. U kunt ook een stempelkaart kopen voor vier 
concerten naar eigen keuze. Deze kost € 72,00. Losse kaarten 
kosten € 19,50 (jeugd € 2,50). Alle prijzen zijn inclusief 
een drankje en een programmaboekje. Passe-partouts en 
stempelkaarten kunt u rechtstreeks bij de SKA bestellen. Voor 
losse kaarten kunt u terecht bij de kassa van Theater Hof 88 en 
op de website van Theater Hof 88: www.hof88.nl

Meer informatie
Informatie over de musici en de 
programma’s staat op de website van de 
SKA: www.kamermuziekalmelo.nl en op de 
website van Theater Hof 88: www.hof88.nl 

Kunsthal Hof 88

Kunsthal Hof 88 organiseert gratis te bezoeken, 
professionele tentoonstellingen van hedendaagse 
beeldende kunst. Daarvoor maken we gebruik van de 
museale ruimte van de gelijknamige kunsthal.

Jaarlijks organiseert Kunsthal Hof 88 vijf grote 
tentoonstellingen met werk van landelijke, internationale 
en regionale kunstenaars. Behalve schilderijen, 
sculpturen, keramiek en sieraden, tonen we  met 
regelmaat ook fotografie, video en installaties. Een van de 
5 tentoonstellingen is de jaarlijkse Fusion met Museum 
de Fundatie waarbij prominent werk uit de collectie 
van het museum  bij ons getoond  wordt. Ook vindt 
sinds 2018 de jaarlijkse Herman Krikhaarprijs plaats in 
Kunsthal Hof 88. Belangrijke terugkerende activiteiten 
zijn daarnaast Kinderen Kijken Kunst en rondleidingen 
voor basisschoolleerlingen in het kader van het KEPA. 
Kunsthal Hof 88 is tijdens de openingstijden gratis te 
bezoeken en voor 100% een vrijwilligersorganisatie.

Kunsthal Hof 88
Elisabethhof 6
7607 ZD ALMELO
www.kunsthalhof88.nl
info@kunsthalhof88.nl
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GENREOVERZICHTKUNSTHAL HOF 88 & STICHTING KAMERMUZIEK ALMELO
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donderdag 1 september 2022
zaterdag 3 september 2022
donderdag 15 september 2022
zaterdag 17 september 2022
donderdag 29 september 2022
woensdag 26 oktober 2022
donderdag 27 oktober 2022
donderdag 17 november 2022
zaterdag 19 november 2022
donderdag 24 november 2022
zaterdag 26 november 2022
donderdag 1 december 2022
donderdag 15 december 2022
zaterdag 17 december 2022
donderdag 22 december 2022
woensdag 18 januari 2023
donderdag 2 februari 2023
woensdag 8 februari 2023
zaterdag 11 februari 2023
donderdag 16 februari 2023
woensdag 22 februari 2023
woensdag 1 maart 2023
zaterdag 4 maart 2023
donderdag 16 maart 2023
donderdag 23 maart 2023
woensdag 29 maart 2023
donderdag 30 maart 2023
zaterdag 1 april 2023
zaterdag 8 april 2023
donderdag 13 april 2023
donderdag 20 april 2023
donderdag 11 mei 2023
woensdag 24 mei 2023
woensdag 31 mei 2023

zondag 16 oktober 2022
zondag 23 oktober 2022
zondag 6 november 2022
zondag 29 januari 2023
zondag 12 februari 2023
dinsdag 28 februari 2023
zondag 26 maart 2023

René van Meurs
Nienke Plas 
Dolf Jansen
Hans Dorrestijn
De Gestampte Meisjes
Javier Guzman
Erik van Muiswinkel
Knock-out Comedy Crew
Thjum Arts
Martijn Koning
André Manuel
Peter van Ewijk
Femke Vernij
Thijs Kemperink
Christel de Laat
Zoutmus
Daniëlle Schel
Grof Geschud
Arjan Kleton
Christian van Eijkelenburg
Oscar Arnold
Lebbis & Mathijs Verhallen
Roué Verveer
Ronald Smink
Jasper van der Veen
Amsterdams Kleinkunst Festival
Amsterdams Kleinkunst Festival
Nathalie Baartman
Wart Kamps
Kim Schuddeboom
Tobi Kooiman
Comedy Tunes
Victor Luis van Es
Kees van Amstel

Kinderboekenweek: De Hermannen
Peuter- en Kleuterfestival
Klein Amsterdam Producties
Jeroen Kramer en Dieuwertje Blok
Vanaf 2 producties
Ida van Dril
Vanaf2 producties

2636
Postnatale Expressie
Oudejaars 2022 - try-out
Het houdt een keer op
Lext Nevel
Apenkooien
Moojen ligjes in de lugt
Nee, dat kan echt niet
Tijdloos Genot - try-out
Appeltjes schillen - try-out
De Zieke Geest - try-out
Ontbindingsangst
Op Volle Kracht
Halverwege - try-out
Hoe dan?!
Jungleprinter
OK
Broeden
Sluitingstijd
Drift
Onder Anderen
Het toeval wil
Gewoon Roué - try-out
Bei sein sit mit machen
Niet gehinderd door enige kennis
Halve Finalistentournee deel 1
Halve Finalistentournee deel 2
SNAK - reprise
Awkwart
Ongeschreven
Best of
Comedy Night
De Lachende Derde
Vluchtweg altijd vrij houden

Hermannosaurus Rex
Prentenboekjesfestival: Op de boerderij
Professor S. (6+)
De Prins van Oranje
Koos & Moos (4+)
De Vliegende Hollander
Hé, wie zit er op de wc? - 2+

DATUM ARTIEST VOORSTELLING

CABARET

FAMILIEVOORSTELLING
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THEATERCONCERT
zaterdag 15 oktober 2022
zaterdag 22 oktober 2022
donderdag 3 november 2022
donderdag 10 november 2022
donderdag 24 november 2022
donderdag 8 december 2022
zaterdag 10 december 2022
zaterdag 7 januari 2023
donderdag 12 januari 2023
zaterdag 14 januari 2023
donderdag 19 januari 2023
zaterdag 21 januari 2023
zaterdag 18 februari 2023
donderdag 23 februari 2023
zaterdag 11 maart 2023
zaterdag 18 maart 2023
donderdag 6 april 2023
zaterdag 22 april 2023
zaterdag 6 mei 2023
zaterdag 20 mei 2023
donderdag 25 mei 2023
zaterdag 27 mei 2023
zaterdag 3 juni 2023

donderdag 6 oktober 2022
zaterdag 5 november 2022
zaterdag 28 januari 2023
zaterdag 4 februari 2023
donderdag 9 februari 2023
zaterdag 25 februari 2023
donderdag 2 maart 2023
dinsdag 7 maart 2023
maandag 10 april 2023
woensdag 12 april 2023
zaterdag 13 mei 2023

donderdag 3 november 2022

zaterdag 12 november 2022

Lenny Kuhr
O’Dreams
Gregory Page
Lakshmi
Tim Akkerman en The Ivy League
Philippe Elan
Esther Groenenberg & Band
Heino’s
Anneke van Giersbergen
SYA
Flip Noorman
FADOpelos 2
Milène van der Smissen
Lucas van Merwijk & Drums United
Bluebettes
Dorona Alberti
VanWyck
Gerard Alderliefste and friends
Maurice Mulderij en band
Spinvis en Saartje van de Camp
Nani Noam Vazana
70’s Unplugged
Alexander Broussard

Ausdauer muziektheater
Firma Weijland en Consorten
De Andersons
Thijs Borsten, Tony Neef e.a.
Barrie Stevens
Sven Ratzke
Judith van der Klip
Karin Bloemen & Cor Bakker
Job Hubatka, Sharon Kips & Musica Extrema
Aluin
Marijn Brouwers

Naeeda Aurangreb

Cystine Carreon

Lenny Kuhr
Dublin
Theaterconcert
Droom
Co-productie Theaterhotel
Tout Elan
Uit het Hoofd
Heino’s doet Normaal! - Høken in het pluche
zingt Kate Bush
A Bright Starry Night
Zingt Tom Waits in het Nederlands
Sei de um Rio
Voor mijn part Dolly
Birth of the Beat
Do You Wanna Dance - Staconcert
Pearls
The Epic Tale of the Stranded Man
Une Belle Histoire volume 2
De Tussentijd
Neveldieren
A Star is Born - Barbra Streisand
Songs for the Road
The Billy Joel Experience

De Prinses van Atjeh
HUNDJUN schrijft Jankbrieven
Een mooiere wereld
Pavarotti meets Alberti - try-out
I’m an artist
Venus & Mars - try-out
Als jij kon spreken
Waar waren we gebleven
Mattheus Passie
Twelfth Night - een genderfluide muziekspektakel
Troostroof

365 DAGEN IK

#LOS

DATUM ARTIEST VOORSTELLING

MUZIEKTHEATER

THEATERCOLLEGE

MUSICAL
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DATUM ARTIEST VOORSTELLING

KLASSIEK

CULTUREEL FESTIVAL

zondag 18 september 2022
donderdag 13 oktober 2022
zondag 6 november 2022
donderdag 1 december 2022
zondag 15 januari 2023
donderdag 9 februari 2023
zondag 12 maart 2023
donderdag 6 april 2023

donderdag 22 september 2022
woensdag 9 november 2022
woensdag 23 november 2022
donderdag 9 maart 2023
zaterdag 25 maart 2023
woensdag 26 april 2023
donderdag 4 mei 2023

zaterdag 8 oktober 2022
donderdag 13 oktober 2022
zaterdag 29 oktober 2022
donderdag 26 januari 2023

woensdag 30 november 2022
zaterdag 29 april 2023
dinsdag 16 mei 2023

donderdag 20 oktober 2022
woensdag 15 maart 2023
zaterdag 15 april 2023

zaterdag 1 oktober 2022

Nikolaus Friedrich en Gulnora Alimova
Marieke Hopman en Jan Harshagen
Thomas Beijer
Combattimento
Johannette Zomer en Marien van Nieukerken
Daniel Rowland
Calefax Rietkwintet
Ruysdael Kwartet

Ellen Pieters & Han Oldigs
Benja Bruijning
Joop en Mads Wittermans
Pip Utton
Julika Marijn
Helmert Woudenberg
Jette van der Meij

Theo Nijland, Bart Rijnink en Jan-Paul Buis
Dorine Wiersma
Diederick Ensink
Piepschuim

Mylou Frencken
Elke Vierveijzer
Marja van Katendrecht

Mimetheatergroep Bambie
Tosca Nitterink & Anita Jansen
Fred Delfgaauw

Paco Plumtrek presenteert:

Concert SKA
Concert SKA
Concert SKA
Concert SKA
Concert SKA
Concert SKA
Concert SKA
Concert SKA

Adam & Eva 2.0 - try-out
Een leven
Vader en zoon, 20 jaar later
Bob Dylan - English spoken
In de schaduw van Rembrandt
Onze grootste toneelspeler ooit
Hannah - de belofte voorbij

De Joke’s
Vlieg op!
Diedericks Debuut
Buiten de lijntjes

Meisje
Drift
Marja’s Relatie Advisatie Show

Bambie 20, de woedende versie
The Poncho Must Go On
Broos

Het Liedjesmakers Festival

TONEEL

MUZIKAAL CABARET

KLEINKUNST

THEATER



FUSION PLAZA ALMELO   WWW.FUSIONPLAZA.NL    0546 - 785515

Wereldrestaurant
Almelo

GENIET VAN EEN HEERLIJKE ALL-INCLUSIVE
DINER VOOR EEN VASTE PRIJS

ONTDEK EEN
NIEUWE BELEVING

IN TWENTE

SOEP-SALADE-SUSHI-PASTA-WOK-TEPPANYAKI-GRILL-ROTISSERIE-DESSERT-IJS

S to lens tud io  Doe lens t raa t  32   7607 A J   A lme lo

0546  -  702  284   www. s to l en s tud io .n l

Een ru ime co l l ec t i e  meube l s to f f en

o .a .  Kvad ra t ,  De P loeg en Bu te

Zowe l  mode rne

a l s  k l a s s i e ke z i t ob j ec ten

Een e igen t i j d se  meube l s to f f ee rde r i j  me t  een 

open  a te l i e r

Deens: Stolen [’sdo’1] = stoel, de



Gerdi Aanstoot
De Roerdomp 45
7609 WB Almelo

contact@gerdiaanstoot.nl
www.gerdiaanstoot.nl

Voor het melden van een overlijden 
(dag en nacht): 06 - 10 32 27 36

“Een uitvaart die recht doet
aan de essentie van iemands leven,
dat biedt troost.”

Bewust afscheid nemen




