ZA 3 OKTOBER 19.00 EN 21.00 UUR

ZA 10 OKTOBER 19.00 EN 21.00 UUR

VR 16 OKTOBER 19.00 EN 21.00 UUR

ZA 31 OKTOBER 20.00 UUR

ZO 1 NOVEMBER 14.00 EN 16.00 UUR

ZA 14 NOVEMBER 19.00 EN 21.00 UUR

ZA 21 NOVEMBER 19.00 EN 21.00 UUR

ZA 19 DECEMBER 19.00 EN 21.00 UUR

Johan Goossens

Orkater/De Nieuwkomers /

Waal en Wind /

Likeminds /

Anne Neuteboom

Minoux en Eelco Smits

De Theatertroep

Frank en René Groothof /

In het beste geval

More Dogs

Rudolphi Producties

Ko van den Bosch

Hit me baby one more time

Niet de Vaders

Kaal

Ensemble Seasession

cabaret

toneel / muziektheater

toneel

Circus Charms

Anne Neuteboom heeft het weer
lekker voor elkaar, op haar 31ste,
in een antikraakwoning, in Den
Dolder.

In deze voorstelling speelt cabaretier en theatermaker Minou Bosua
‘vader en moedertje’ op hoog
niveau met Eelco Smits – acteur
bij Internationaal Theater Amsterdam – en de vader van haar
zoon, waar zij niet de moeder van
is maar die wel haar naam draagt.

De Theatertroep speelt wederom.
Omdat het kan, mag en moet. Om
alles in te halen, op te halen. Kom
kijken, omdat het moet en weer
mag.

Het leven loopt vaak net iets
anders dan je wilt. Anders dan
het plaatje in je hoofd. Net als je
een nieuwe show wil maken, komt
er een pandemie. Heb jij weer...

ZA 26 SEPTEMBER 16.00 EN 20.00 UUR

Theater Ins Blau Producties
De Wonderbaarlijke Wereld
van Boudewijn Büch
toneel
Zeventien jaar na zijn dood keert
de spraakmakende schrijver en
tv-presentator Boudewijn Büch
terug naar zijn voormalige middelbare school: het Bonaventuracollege in Leiden.
Op bevlogen wijze vertelt hij over
zijn ‘helse’ schooltijd, zijn schrijverschap, zijn onstilbare verzameldrift,
zijn vele reizen en zijn liefde voor
kunst, literatuur en popmuziek.
Zijn leven is één grote aaneenschakeling van onvoorstelbare verhalen,
die te mooi lijken om waar te zijn –
en dat is misschien ook wel zo.

Een unieke voorstelling
over een verhalenicoon
Een voorstelling over onze afhankelijkheid van verhalen. De Wonderbaarlijke Wereld van Boudewijn
Büch toont een gevoelige man, een
gekwelde kunstenaar, die uit angst
voor ‘het echte leven’ verstrikt
raakt in zijn eigen verzinsels.
idee en tekst Kevin Jolly spel Dick
van den Toorn regie Gerardjan
Rijnders muziek Ton van der Meer
decor Sascha van Riel schrijfbegeleiding Rob de Graaf

Maar Johan houdt de moed erin,
soms tegen beter weten in. Als hij
niet kan optreden, gaat hij wel
schrijven, vrijwilligerswerk doen,
zijn zolder opruimen of gewoon om
twee uur ’s middags aan de drank.
‘In het beste geval heb je straks een
opgeruimde zolder,’ is zijn motto.
En: ‘In het beste geval staan je
boeken straks op kleur.’

REAL BOYS

Mama Marlene

Djinn’s

muziektheater

toneel

toneel

REAL BOYS is de tweede voorstelling van collectief More Dogs bij
Orkater/De Nieuwkomers. Hun
eerste voorstelling Zeitgeber is
enthousiast ontvangen door de
pers.

In Mama Marlene – na Holy F
de tweede voorstelling van hun
drieluik over de positie van de
vrouw – staat de moeder centraal.

Een Arabische en een Europese
vrouw bevinden zich in een hotelkamer die de verwoesting van
een oorlog ademt.

Deze voorstelling gaat over de
kunstmatigheid van ons bestaan.
De groep stelt zichzelf en het publiek de vraag: Wat is vandaag de
dag nog echt? De drang naar een
oprechte ervaring of iets authentieks wordt met de dag groter.

Een paar quarantainekilo’s verder,
is hij blij dat hij weer mag. Een
intieme avond, met precies zoveel
mensen als mag van de premier.
Johan moddert moedig voorwaarts.
De insteek positief, de uitkomst ongewis. Maar wel weer in het theater,
samen met u.
De pers over eerdere voorstellingen:
“Eerlijk, grappig en ontroerend (...)
IJzersterk cabaret.” (NRC ****) “Met
het grootste gemak schakelt hij
tussen hilariteit en ontroering.”
(Theaterkrant ****)

Twee actrices maken zich op voor
de rol van hun leven: Marlene
Dietrich, de vrouw die niet alleen
als sekssymbool, feministisch boegbeeld en activiste, maar ook als oermoeder werd bestempeld. Aan de
hand van scènes tussen Marlene en
haar dochter Maria Riva worden
de actrices geconfronteerd met hun
eigen moederschap en activisme.
Een persoonlijke vertelling met een
geweldig theatraal historisch kader.

Marlene Dietrich en het
moderne moederschap

In REAL BOYS vechten de personages met het ‘fake’ spektakel dat hen
omringt. Dit is het begin van een
tragikomische ontsnappingspoging
uit de parade van imposante decorstukken, afgelijnde choreografieën
en kitscherige kostuums.

www.johangoossens.nl
REAL BOYS biedt een kritisch perspectief voor een cultuur waarin de
dingen pas bestaansrecht krijgen
wanneer ze ‘gedeeld’ worden. Het
gaat op zoek naar authenticiteit
van onze eigen fictie.
Het collectief More Dogs bestaat uit
vijf jonge muziektheatermakers:
Elias Vandenbroucke, Robin
Keyaert, Viktor De Greef, Gode
Kempen en Julien Neirynck.

Sophie van Winden en Eva Marie de
Waal maken feministisch en geëngageerd theater met veel humor en
een uitgesproken beeldtaal. De pers
over Holy F: “Ze weten wel hoe ze
het publiek kunnen inpakken.”
tekst, concept en spel Eva Marie
de Waal en Sophie van Winden
regie Mirjam Koen scenografie
Miek Uittenhout
www.rudolphiproducties.nl

ZA 24 OKTOBER 20.00 UUR

Samir Calixto, Korzo en
Scenario Pubblico
SEEKER SOLO
dans

*

Bijgestaan door kunstenaar/lichtontwerper Pavla Beranovà en assistent Quentin Roger is SEEKER*SOLO
een werk met een sterk visueel,
emotioneel en zintuigelijke gelaagdheid. Een persoonlijke solo, dat met
eenvoud diep graaft naar de essentie
in onszelf.
www.samircalixto.com

www.orkater.nl

dans
60 In Real Time is een intieme
avond waarin dans, live muziek,
gesprek en reflectie op het begrip
tijd samengaan.

Middenin de culturele kaalslag,
zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering en ook veel te vaak zonder
stromend water. Expeditie Robinson
is er niets bij. Maar Neutje laat zich
niet uit het veld slaan, alles is perspectief, so come on baby, hit me
one more time.
In drie aktes, Geloof, Hoop en Liefde,
licht Ko van den Bosch de schedel
van onze maatschappij. Djinn’s is
een scherpe analyse van de dubbele
moraal van onze wereld, van de
complexiteit en van onze angsten,
van onze behoefte de ander te veroordelen, en de hoop gezien te worden. Alle ogenschijnlijk absurde
keuzes voeren de vrouwen uiteindelijk terug naar het verlangen er
te mogen zijn, naar geborgenheid
en erkenning, naar liefde. Grotesk,
wanhopig, en ontroerend.

Neuteboom werd genomineerd
voor de Neerlands Hoop 2019 (“een
frisse wind in het huidige cabaretlandschap,” aldus de jury), kreeg een
sterrenregen in de recensies en werd
met stip genoemd in bijna alle jaarlijstjes! Haar programma Kijk haar
gaan werd door zowel Parool als De
Groene Amsterdammer gekozen tot
één van de beste programma’s van
het jaar, volgens Trouw is ze de
meest veelbelovende nieuwkomer
en NRC tipte haar als één van dé
talenten van nu.

tekst en regie Ko van den Bosch
spel Sarah Jonker, Gonca Karasu

regie Hanneke Braam
www.anneneut.nl

www.likeminds.nl
www.theaterinsblau.nl

60 In Real Time

Misschien wel het
grootste cabarettalent
van dit moment

In deze solovoorstelling, waarin
hij na tien jaar afscheid neemt van
Korzo als zijn thuisbasis, danst hij
deze reis zelf. Een reis die door
velen voor hem is ondernomen: de
zoektocht naar de waarheid als een
tegengif tegen het valse gevoel van
realiteit dat continu wordt gecreëerd
door de mensheid.
Hij neemt de muziek van Thomas
de Hartmann en George I. Gurdjieff
als het hart van de voorstelling.
Vaak meditatieve composities, met
melodieën die uit de kloosters in het
Midden-Oosten en Azië stammen.

Amos Ben-Tal / OFFprojects

In deze kamer botsen twee werelden voortdurend op elkaar in angst
en onbegrip, in haat, ontkenning
en absurde waanzin. Djinn’s is een
comedy noir, die toont hoe het verlangen naar een heilstaat de mens
stap voor stap een absurde wereld
invoert. De eindvraag is: zouden
wij het beter hebben gedaan?

SEEKER*SOLO is de meest intieme
en persoonlijke voorstelling van
Samir Calixto tot nu toe.

ZA 7 NOVEMBER 19.00 EN 21.00 UUR

De voorstelling is een logisch vervolg op 60, de dansvoorstelling over
het – door mensen gecreëerde –
begrip tijd, die door de coronacrisis
abrupt tot een einde kwam. Met
nieuwe ervaringen, gevoelens en
verwachtingen over wat tijd is,
ontleden choreograaf Amos Ben-Tal
en de indrukwekkende dansers de
oorspronkelijke scènes en dansen
deze opnieuw. Inspiratiebronnen
worden gedeeld en Amos speelt de,
door hem gecomponeerde, muziek
live.
Met elke avond een speciale gast
uit de wetenschap die vanuit zijn
of haar vakgebied vertelt over tijd.
Door middel van prikkelende vragen wordt het publiek aangemoedigd met elkaar en met de dansers
te reflecteren over wat tijdsperceptie is.
www.offprojects.nl

Welkom bij de bouw
van de nieuwe
hoeksteen!
Een creatieve botsing van twee
levens die elkaar nog niet eerder
ontmoetten dan aan de vooravond
van de geboorte van hun zoon. Een
scherp en humoristisch onderzoek
waarin de rollen en patronen van
het oude gezin hartstochtelijk worden doorgespit en omgewoeld.
concept, tekst, spel Minou Bosua
en Eelco Smits regie Mijke de Jong
muziek Erik Vlasblom

De Theatertroep presenteert een
nieuwe voorstelling die op geheel
eigen wijze reageert op wat zich
buiten afspeelt. Kom kijken naar
Vaudeville de liveshow, een greep
uit ons materiaal van de afgelopen
jaren in een nieuwe tv-show-achtige setting.
Kaal zijn twee stukken voor de prijs
van één. Moord op kale man, van
Don Duyns, is een klucht-tragedie
over een seriemoordenaar die met
de jaarwisseling toeslaat. Wie heeft
het gedaan, waarom, waar en met
wie? Dit stuk wordt samen gespeeld
met een bewerking van De Kale
zangeres van Ionesco. Een absurdistisch tafereel over sociale omgangsvormen en de leegheid van
etiquette en taal.

www.minoux.nl
van en met Rosa Asbreuk, Patrick
Duijtshoff, Cas van Eldonk, Kyrian
Esser, Elisabeth ten Have, Timo
Huijzendveld, Jordi Möllering,
Nicoline Raatgever, Emma Remmelts, Jochum Veenstra, Justin van
der Veen en Roos Visser.
www.theatertroep.nl

muziektheater

ZO 6 DECEMBER 14.00 EN 16.00 UUR

Lonneke Dort
Allemaal of niemand
muziek / cabaret
De op het eerste gezicht zo vriendelijke Lonneke Dort slaat een
akkoord aan en trekt u mee in
een wereld vol gevaar. Hoewel
Lonneke dolgraag ja wil zeggen,
zegt ze meestal nee.

Frank en René Groothof zijn terug
in dit wervelende muzikale circus,
een familievoorstelling waarin
tegendraadse onzin de hoofdrol
speelt.
Ze gaan aan de haal met de krankzinnige verhalen van Ruslands’
grootste absurdistische schrijver
Daniil Charms. Vechtend, spelend,
ruziënd en zingend rollen ze door
de piste Geen circus compleet zonder live muziek. Seasession speelt
stevige muziek van revolutionaire
russen uit de jaren ’20.

Ze speelt graag het spel en verlangt
ernaar deel uit te maken van een
groter geheel, maar kan zich moeilijk vinden in de spelregels. En toch
was ze een volle week te zien in De
Slimste Mens.
Allemaal of niemand is een nieuw
programma dat ruimte geeft aan
alle grillige, schurende en oergeestige observaties van de cabaretière
met een gezonde dosis bluf waarin
één ding zeker is: als we gaan, dan
gaan we met z’n allen.
Lonneke Dort won in 2017 het
Amsterdams Kleinkunst Festival.
NRC: “Bij de droogkomische Lonneke
Dort zag de jury ‘sterke liedjes die
taalvaardigheid laten horen en die
kleine verrassingen in petto hebben.”
www.lonnekedort.nl

“Lonneke weet zichzelf
steeds spannend te
houden en het publiek
naar haar hand te
zetten”
(Juryrapport AFK)

Frank en René zijn spreekstalmeesters van een variété-avond
vol muziek, sketches, circus acts
en film. Ze zijn echter vooral met
elkaar bezig, Iedere keer als zij een
act aankondigen, komt het orkest
op en krijgt de muziek voorrang.
Ondanks hun ergernis over het
orkest raken ze gefascineerd door
de muziek.
concept Pauline Post spel, zang,
regie René en Frank Groothof eindregie Aike Dirkzwager animatiefilm Sjeng Schupp muziek acht
musici van Seasession
www.allesvoordekunsten.nl

2020

cabaret

programma september we gaan weer
tot en met december
(voorzichtig) open!

En toen T
was er
opeens...

raditegetrouw publiceren de Volkskrant en NRC
aan het eind van het seizoen lijstjes van wat zij
de beste (jeugd)voorstellingen van het afgelopen
seizoen vonden. En ook de jury van het Theaterfestival maakt in diezelfde tijd zijn selectie bekend. Ook
dit jaar vinden we in die lijstjes weer een aantal voorstellingen terug die bij Theater De Verbeelding te zien waren.
Weg met Eddy Bellegueule van Toneelschuur Producties /
Eline Arbo staat bij zowel de Volkskrant als NRC op nummer één en werd ook geselecteerd voor het Theaterfestival.
Maar ook Lawrence of Arabia van Sadettin Kirmiziyüz en
Marjolijn van Heemstra (de Volkskrant) en Heidi Pippi
Sissi Ronnie Barbie van HNT Jong (de Volkskrant en NRC)
stonden in De Verbeelding. Terwijl Jihad van Liefde van
George en Eran Producties (de Volkskrant) nog op het
programma stond.
We zijn trots op de keuzes van onze programmeurs
Greta van Halderen en Peter Zuurveld.

En ja, toen was er opeens... corona!

“We gaan door, maar wel onder
geheel andere omstandigheden.
Wij zorgen er voor dat u zich
veilig kunt voelen. We hopen dan
ook dat u mogelijke schroom om
te komen overwint en weer naar
Theater De Verbeelding komt.”

We zaten midden in een
prachtig seizoen. Veel mooie
voorstellingen waren er al
geweest en een paar pareltjes
stonden ons nog te wachten.
Maar daar kwam heel abrupt
een einde aan.

Het betekende een abrupt einde aan een mooi theaterseizoen waarin ons nog een aantal met vier sterren
beoordeelde voorstellingen stond te wachten. Veertien
voorstellingen moesten er afgelast worden. Een aantal
daarvan kon worden verplaatst naar het nieuwe seizoen,
maar een aantal werd ook definitief afgelast. Triest voor
al die theatermakers die hun ziel en zaligheid in een voorstelling gestopt hadden. Op 7 maart hadden wij onze laatste voorstelling: een geslaagde try-out van Rock me Baby
van onder andere Servaes Nelissen en René van ’t Hof.
Maandenlang hadden de acteurs en muzikanten aan deze
voorstelling gewerkt en ze haalden net de première niet.
En dan natuurlijk de nasleep en de onzekerheid over
het vervolg. Veel extra werk voor onze programmeurs.
Normaal is eind februari/begin maart het programma
voor het nieuwe seizoen klaar. Immers de teksten voor
het nieuwe programmamagazine moeten geschreven,
de vormgever moet aan de slag. Daarna drukken en verzenden. En dan ligt het programma begin mei op uw
deurmat. Begin maart: het programma was rond, de
teksten waren af, de vormgever had de foto’s verzameld.
En dat kon opeens grotendeels de prullenmand in.

De programmeurs konden opnieuw beginnen
Waar is er nog een plek te vinden voor de afgelaste voorstellingen die volgend jaar hernomen worden? Welke van
de geplande voorstellingen gaan nog wel door? Blijven de
groepen nog wel bestaan na de financiële ramp die het
gevolg is van maandenlang niet kunnen spelen? Door de
anderhalvemeter-afstand-regel wordt het aantal bezoekers dat we kunnen ontvangen drastisch beperkt. Willen
groepen nog wel spelen als er maar dertig mensen in de
zaal zitten? Is het maken van een voorstelling dan nog
wel rendabel? Is het voor Theater De Verbeelding nog wel
financieel haalbaar om een programma te brengen?
Vragen waar we in een korte tijd antwoorden op moesten
vinden. En die hebben we gevonden.

Ja, we gaan door!

De belangrijkste veranderingen op een rij

Dat is belangrijk voor ons publiek. Dat is belangrijk voor
onze vrijwilligers. Dat is belangrijk voor het culturele klimaat in Purmerend. Maar niet in de laatste plaats: dat is
belangrijk voor onze theatermakers, muzikanten, acteurs,
actrices, theatergroepen, technici, decorontwerpers...

•

We gaan door, maar wel onder geheel andere omstandigheden. Dat vraagt wat van ons, van de spelers, maar ook
van ons publiek. Niet meer gezellig ‘samenklonteren’ in
de pijpenla naar de deur van de zaal. Niet meer dringen
voor de bar. De voorstellingen zullen sneller uitverkocht
zijn omdat er maar een beperkt aantal bezoekers in de
zaal kan. Daarnaast is het wel zo dat de meeste voorstellingen twee keer op een avond gespeeld worden. Eind
juni hebben we een ‘corona-proef’ gedaan. Een voorstelling om te zien hoe we het zouden moeten aanpakken.

•
•

En de reacties waren positief. Ondanks de afstand was het
in de nieuwe ‘café opstelling’ misschien nog wel intiemer
in ons theater dan u gewend bent. Bovendien, u komt toch
voor het theater!! En dat is er weer. En wat voor theater.
Onze programmeurs zijn er, ondanks de belemmeringen,
in geslaagd een mooi programma te maken. In deze folder
vindt u de voorstellingen tot en met december. Er is wel
al een programma gemaakt van januari tot en met mei
2021, maar de onzekerheid over doorgaan daarvan is op
dit ogenblik nog te groot. U kunt dus begin december een
nieuwe folder verwachten met daarin de voorstellingen
vanaf januari.

•

•
•

•
•
•

We gebruiken geen tribune. Kleine plukjes toeschouwers
verspreid over de tribune leek ons voor het publiek,
maar zeker ook voor de spelers niet aantrekkelijk.
We hebben gekozen voor een ‘café opstelling’. Tafels
en stoelen in de zaal en als de voorstelling dat toelaat
een drankje erbij.
Er kunnen slechts 27(!) betalende bezoekers in de zaal.
U kunt P3 binnenkomen vanaf 15 minuten voor de
voorstelling.
De plaats in de zaal wordt u aangewezen.
We hebben andere aanvangstijden omdat de meeste
voorstellingen twee keer gespeeld worden:
- bij twee voorstellingen: 19.00 en 21.00 uur
(met uitzondering van 26 september dan
zijn de aanvangstijden 16.00 en 20.00 uur)
- bij één voorstelling: 20.00 uur
- op zondag: 14.00 en 16.00 uur
Het reserveren gaat iets anders dan u gewend bent.
Zie daarover de informatie op de volgende pagina.
Er is geen garderobe. U neemt uw jas mee de zaal in.
Zorg ervoor dat de jas niet in de weg ligt.
Na de voorstelling is er geen nazit bij de bar. U verlaat
de zaal door de nooddeur aan de zijkant.

Door de coronamaatregelen is er
slechts een beperkt aantal kaarten
beschikbaar, wees er dus snel bij

Theater De Verbeelding
Theater De Verbeelding programmeert in de theaterzaal van Pop- en
Cultuurpodium P3, Purmersteenweg
17-19, 1441 DK Purmerend, tegenover het stadhuis.
In verband met de coronamaatregelen van het RIVM hanteren we
aangepaste tijden voor de aanvang,
de kassa en het entreebeleid. Na
aanvang van de voorstellingen is
toegang niet meer mogelijk.

Kaarten

Wij zorgen er voor dat u zich veilig kunt voelen. We hopen
dan ook dat u mogelijke schroom om te komen overwint
en weer in Theater De Verbeelding komt genieten van
mooie voorstellingen.
Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in.
De nieuwe ‘café opstelling’

Programma Theater De Verbeelding

Welkom bij
Theater De
Verbeelding

Kaarten voor voorstellingen tot en
met december 2020 zijn online te
bestellen en betalen via onze site
theaterdeverbeelding.nl.
Het beperkte aantal plaatsen noopt
ons de verkoop te beperken tot 2
kaarten of 1 kaart per bestelling.
Door het kopen van 2 kaarten in één
bestelling verklaart u tegelijkertijd
dat u naast elkaar mag zitten. Wilt u
meer kaarten dan bestelt u opnieuw.
Reserveren is alleen mogelijk via
reserveer@theaterdeverbeelding.nl.

september t/m december 2020

Als de voorstelling het toelaat kunt
u een drankje meenemen in de zaal.
In ons theater kunt u voortaan alleen
nog met pin afrekenen.

Toegangsprijzen
Losse kaarten kosten € 16,50; kortingskaarten (Vriend of CJP) € 14,50.
De ‘2 kaarten naast elkaar’ zijn te verkrijgen in een combinatie hiervan.
Kaarten voor de familie- en jeugdvoorstellingen van De Kleine Verbeelding kosten voor kinderen tot 13 jaar
€ 8,50 en € 11,50 voor volwassenen.
U kunt maximaal 8 kaarten voor
kinderen tegelijk online bestellen.
Bestelt u 2 kaarten voor volwassenen dan verklaart u daarmee dat u
naast elkaar mag zitten. Kinderen
kunnen op bankjes of tussen de volwassenen op de tribune zitten.

ren een e-mail naar reserveer@
theaterdeverbeelding.nl en vermeld
hierin voorstellingsdatum en tijd,
uw naam, telefoonnummer en het
aantal te annuleren kaarten.
Heeft u kort tevoren coronagerelateerde gezondheidsklachten? Laat
ons dit dan tot op de voorstellingsdag zo snel mogelijk weten op
het productie telefoonnummer:
06 - 51176724. U krijgt van ons een
voucher ter waarde van het aankoopbedrag (excl. servicekosten).

Onder voorbehoud
In verband met de onzekere situatie
is alle voorstellingsinformatie onder
voorbehoud. Raadpleeg onze site
voor de meest actuele informatie
of schrijf u in voor onze digitale
nieuwsbrief.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief
reserveringskosten.

Verhinderd
Moet u onverhoopt annuleren stuur
dan tot uiterlijk drie dagen van tevo-

www.theaterdeverbeelding.nl
 facebook.com/theaterdeverbeelding
 facebook.com/dekleineverbeelding

Steun Theater De Verbeelding (nu meer dan ooit) en word vriend
Als Vriend van De Verbeelding
helpt u wensen van Theater
De Verbeelding te vervullen, of
zoals nu te steunen waar nodig
als het even tegenzit.
In ruil voor uw minimale bijdrage
van € 20,00 p.p. – of een hoger

bedrag naar keuze – wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de
activiteiten en ontvangt u korting.
Deze korting is geldig voor één persoon en geeft een seizoen lang recht
op € 2,00 korting op de toegangsprijs
(met uitzondering van De Kleine
Verbeelding).

Vriend worden?
Wilt u Vriend worden: stuur een
mail met uw contactgegevens naar
vrienden@theaterdeverbeelding.nl.
Bent u al Vriend dan ontvangt u
vanzelf ons jaarlijkse betalingsverzoek.

ZA 26
SEPT

16.00 en 20.00 uur
Theater Ins Blau Producties De Wonderbaarlijke Wereld van Boudewijn Büch

ZA 3
OKT

19.00 en 21.00 uur
Johan Goossens In het beste geval

ZO 4
OKT

14.00 en 16.00 uur
Tg Knars De Boekeling (2+)

ZA 10
OKT

19.00 en 21.00 uur
Orkater/De Nieuwkomers / More Dogs REAL BOYS

VR 16
OKT

19.00 en 21.00 uur
Waal en Wind / Rudolphi Producties Mama Marlene

ZA 24
OKT

20.00 uur
Samir Calixto, Korzo en Scenario Pubblico SEEKER*SOLO

ZA 31
OKT

20.00 uur
Likeminds / Ko van den Bosch Djinn’s

ZO 1
NOV

14.00 en 16.00 uur
Anne Neuteboom Hit me baby one more time

ZA 7
NOV

19.00 en 21.00 uur
Amos Ben-Tal / OFFprojects 60 In Real Time

ZA 14
NOV

19.00 en 21.00 uur
Minoux en Eelco Smits Niet de Vaders

ZA 21
NOV

19.00 en 21.00 uur
De Theatertroep Kaal

ZO 22
NOV

14.00 en 16.00 uur
Het Filiaal Verloren Dingen (7+)

ZA 28
NOV

19.30 uur
De Zaak A / Annelies Appelhof Wie jij dan wel niet bent (10+)

ZO 6
DEC

14.00 en 16.00 uur
Lonneke Dort Allemaal of niemand

ZO 13
DEC

14.00 en 16.00 uur
Duda Paiva Company Vergeten Dieren en Verloren Zaken (6-12 jaar)

ZA 19
DEC

19.00 en 21.00 uur
Frank en René Groothof / Ensemble Seasession Circus Charms

Theater De Verbeelding

De Kleine Verbeelding

www.theaterdeverbeelding.nl

Januari t/m mei 2021
Over ons programma vanaf januari
2021 is op dit moment nog veel
onzeker. In december kunt u een
nieuwe brochure verwachten met
het programma van januari t/m
mei 2021. Tegen die tijd staan de
voorstellingen natuurlijk ook op
onze website.
Maar een paar mooie namen die
op de planning staan willen we
u – onder voorbehoud – niet
onthouden: Peter de Graef, Het
Volk, MATZER Theaterproducties,
Annemarie Prins, GerardJan Rijnders, Nanette Edens en Paul Koek,
Sadettin Kirmiziyüz, René Groothof
en Leny Breederveld, De Warme
Winkel, mugmetdegoudentand,
Servaes Nelissen en George en
Eran Producties.

Geïnteresseerd in jeugdtheater?
De Kleine Verbeelding heeft ook
zijn eigen brochure. Deze is te
vinden in de foyer van het theater.
Of mail uw adresgegevens naar
info@theaterdeverbeelding.nl en
we sturen de brochure gratis toe.

