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Richard Groenendijk

Voor iedereen beter, p. 39

Foto Gemmy Woud
Welkom bij Cool!

Consumptie 
inbegrepen.

Vernieuwende  
voorstellingen van 
veelbelovende makers.

Coolplein 1

1703 XC Heerhugowaard

072 534 76 62 (algemeen)

072 576 09 55 (kaartverkoop)

info@coolkunstencultuur.nl

www.coolkunstencultuur.nl

        /coolkunstencultuur

       @coolheerhugowaard

              /coolkunstencultuur

Tijdens deze
 voorstelling speelt  
taal geen rol.

Aan de inhoud van deze  
brochure kunnen geen  
rechten worden ontleend.  
Alle informatie is onder  
voorbehoud van wijzigingen  
en eventuele typefouten.

Simone Kleinsma
VERDER                              p. 21

Yentl en de Boer
De Kampvuursessies                        p. 12

The Ruggeds
Decypher                                                  p. 43

The Kik
The Kik hertaalt Eurovisie             p. 37

Giovanca
Giovanca honours Diana Ross    p. 41

Wensley Piqué / Rose Stories
Granm’ma                                                                       p. 29

Dominic Seldis
Music, Maestro!      p. 37

Tineke Schouten
Dubbel                                                        p. 40

Lieneke le Roux, Rian Gerritsen e.a.
Huisvrouwen bestaan niet                                                                                              p. 34

Reserveren zonder risico
Mocht een voorstelling onverhoopt niet doorgaan, 

dan hanteren wij een annuleringsbeleid waarbij je 

kunt kiezen uit ‘restitutie’ of ‘digitaal tegoed’. Je kunt 

hierdoor met een gerust hart kaarten reserveren! 

Bij welke voorstelling zien we jou in Cool?!

Veldhuis en Kemper
Hou dat vast                                                                                      p. 42
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COOLTJES
Voor iedere €10,00 die je aan theater- 

tickets besteedt, ontvang je een digitaal 

Cooltje. Cooltjes zijn in te zetten voor  

diverse  acties en aanbiedingen bij Cool. 

Je gespaarde Cooltjes vind je terug in je  

account op onze website.

KORTING VOOR JONGEREN
CJP-pashouders ontvangen bij Cool 

€2,50 korting op een theaterkaartje 

(m.u.v. een aantal series). Middelbare 

scholieren kunnen op de dag van de 

voorstelling op vertoon van hun school-

pas voor een grote selectie voorstellin-

gen (zie website) een kaartje kopen bij 

de servicebalie voor de helft van de prijs.

PASSE-PARTOUTS
Met een passe-partout bezoek je extra 

voordelig álle voorstellingen van dezelf-

de serie, zoals de Nieuwe Lente- 

voorstellingen en het Cool Comedy  

Café. Zo geniet je voordelig van de  

beste oneliners en bijzondere produc-

ties van getalenteerde theatermakers  

of theaterveteranen.

Voordelig  
op stap

HUYGENPAS &  
MEEDOENPAS
Het  digitale tegoed op de Huygenpas en 

de MeedoenPas is besteedbaar aan de 

theatervoorstellingen bij Cool (m.u.v. 

verhuringen). Kaarten zijn te reserveren 

bij de servicebalie. 

Voordelig  
op stap

Schuif aan
en ga uit!

GOUDEN STOEL- 
ARRANGEMENT
Geniet voorafgaand aan de voorstelling 

van een kop koffie of thee aan een voor 

jou gereserveerde tafel, bewonder ver-

volgens de voorstelling en schuif in de 

pauze weer aan voor een drankje. Beleef 

je avond uit als echte VIP en reserveer 

voor €4,75 het Gouden Stoel-arrange-

ment via de website of bij de service- 

balie.

NAGENIETARRANGEMENT
Na afloop gezellig napraten over de 

voorstelling in Café Cool? Dat kan met 

het Nagenietarrangement! Geniet van 

deze toegift aan een speciaal voor jou 

gereserveerde tafel en ontvang een 

drankje naar keuze, gemengde nootjes 

en een warme bittergarnituur. Reser-

veer dit arrangement via de website of 

bij de servicebalie voor €7,50.

COOL HAPAS
Bourgondisch genieten voorafgaand 

aan de voorstelling? Dat kan! Reserveer 

Cool Hapas en geniet samen van een  

variatie aan heerlijke kleine gerechten 

(warm en koud). Je reserveert Cool  

Hapas (v.a. 2 personen) voor €14,50 p.p. 

(excl. drankjes) tot 24 uur voor aanvang 

van de voorstelling via de website of  

servicebalie.

THEATERDINER
Geniet van een heerlijk driegangendiner 

voorafgaand aan de voorstelling! Het 

menu wordt (bij geselecteerde voorstel-

lingen) verzorgd door de examenleerlin-

gen van het Horizon College in Heer- 

hugowaard. Het theaterdiner kost 

€22,50 p.p. (excl. drankjes) en kun je  

reserveren via de servicebalie of web-

site. Eet je graag vegetarisch? Geef dit 

dan aan bij je reservering. 
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Jazzclub 
Cool

Geniet van swingende jazzsounds en ontmoet andere  
jazzliefhebbers tijdens de concerten van Jazzclub Cool. In 
samenwerking met Jazzclub Heerhugowaard organiseren wij 
eens per maand een swingende middag in Café Cool!

Oude bekenden en nieuwe 
verrassende bands uit de  
wijde omgeving vullen Café 
Cool met prachtige jazz in 
oude stijl, maar maken ook 
uitstapjes naar swing, jump 
and jive of dixieland. Je  
bezoekt Jazzclub Cool voor 
€6,00 per concert (m.u.v. 
G-Roots voor €14,50).

zo 3 apr 2022
Marcia Bamberg Swing Quartet

zo 8 mei 2022
Ode Jazz

zo 12 jun 2022
Jazzy Rabbits

zo 10 okt 2021
Cool’s Jazzfestival

zo 24 okt 2021
Elma Nijhuis Quartet

zo 21 nov 2021
Metropolitan Roof Orchestra

zo 19 dec 2021
G-Roots

zo 6 feb 2022
Braafe Jongens

zo 6 mrt 2022
Westside Jazzband

Jazzfestival

vr 10 sep 2021

vr 22 okt 2021

vr 5 nov 2021

za 18 dec 2021

vr 28 jan 2022

do 24 feb 2022

za 19 mrt 2022

za 14 mei 2022

vr 10 jun 2022

vr 8 jul 2022

Cool  
Comedy Café

Het Cool Comedy Café staat garant voor kramp in je lach- 
spieren! Eens per maand betreden de leukste stand-up  
comedians het podium van Café Cool om hun beste oneliners 
en anekdotes te delen.

Grappige Zaken en Play-
ground Comedy verzorgen 
afwisselend de line-up van 
ruwe diamanten en door- 
gewinterde comedians, aan-
gekondigd door de MC. Een 
hele avond lachen bij het 
Cool Comedy Café kost 
slechts €8,50!

Met een passe-partout 
bezoek je tien keer het 
Cool Comedy Café voor 
maar €65,00!

Tip!
Geniet gratis van Cool’s 
Jazzfestival op zondag 
10 oktober! Uit alle hoe-
ken en gaten klinkt de 
hele middag de mooiste 
en meest swingende 
jazzmuziek.

zo 19 sep 2021
FBI Jazzband
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wo 22 sep 20:15

Joost Spijkers
HOTEL SPIJKERS

Na zijn met de Poelifinario bekroonde eer-
dere voorstelling komt Joost Spijkers met 
zijn nieuwe voorstelling HOTEL SPIJKERS 
naar Cool. In dit hotel hoeft een mens nooit 
meer alleen te zijn. Hier zou je wel voor eeu-
wig willen blijven logeren...

Rodi Media zaal €14,50
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p. 4)

muziektheater

do 23 sep 20:15

In (S)EXPERIMENT onderzoekt Kirsten een 
voor haar onbekend gebied van liefde; die 
van twee geliefdes. Want wat betekent het 
als je niet meedoet met het zorgvuldig ont-
worpen systeem? Je niet voor één liefde of 
sekse kiest, maar voor twee?

Rodi Media zaal €17,50

cabaret

Kirsten van Teijn
(S)EXPERIMENT

di 28 sep 20:15

Rodi Media zaal €29,50

komedie

Victoria Koblenko, Anouk Maas e.a. 

Mijn man begrijpt me niet

Leef ik met de ideale man (of vrouw)? Moet ik 
echt mantelzorg verlenen aan mijn irritante 
schoonmoeder? Het zijn zomaar wat intieme 
vragen van drie vrouwen die elkaar leren 
kennen bij de cursus ‘Help, mijn man be-
grijpt me niet’. 

za 18 sep 20:15

De geweldige vondsten die de Dutch Eagles 
tijdens hun goldrush deden, delen ze deze 
avond opnieuw. Ze combineren de hits van 
de Eagles met juweeltjes van andere artiesten 
uit de gouden periode van de popmuziek. 
Doe je ogen dicht en smelt weg!

Rodi Media zaal €28,50

muziek

zo 19 sep 10:30 & 12:30

Muziekkring Heerhugowaard
Dudok Quartet

De verwondering over onze planeet en haar 
bewoners is een continue inspiratiebron 
voor de mens. De drie componisten, 
Jean-Philippe Rameau, Joseph Haydn en Per 
Nørgård in dit programma uiten hun be-
wondering elk op een geheel eigen manier. 

klassiek

do 16 sep 20:15

Rodi Media zaal €27,50

muziek

Karin Bloemen en de Old School Band

Billie, Aretha, Norah, Amy... Karin!

Karin gaat ‘old school’ en brengt een muzika-
le ode aan niemand minder dan o.a. Billie 
Holiday en Aretha Franklin. Een muzikaal 
programma vol funk, jazz en soul. Van eigen 
stukken tot het rijke repertoire van ‘s werelds 
beste zangeressen. 

Dutch Eagles
Gold

Rodi Media zaal €16,00
Verkoop via www.muziekkring.nl
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za 2 okt 16:00 & 19:30 

De Grote Efteling
Koekoek Show (try-out)

Efteling-liefhebbers opgelet, want we zijn 
uitgenodigd door de directeur van de Efte-
ling! Ga je graag de strijd aan en ben jij klaar 
voor een spannend experiment? Kom dan 
nu naar de nieuwste theatershow van de  
Efteling. Je bent wel koekoek als je niet komt!

Rodi Media zaal €19,50

jeugd & familie (8+)

wo 6 okt 20:15

Samen met zijn virtuoze vijfkoppige band, 
neemt Roel van Velzen je op aanstekelijke 
wijze mee naar de krachtige wereld van mu-
ziek, in een voorstelling die net zo dyna-
misch is als het leven zelf. 

Rodi Media zaal €28,50

muziek

VanVelzen
Change Of Mind - Songs, Stories 
& Sofasessies (try-out)

wo 29 sep 20:15

Minou Bosua en Eelco Smits bevragen op hu-
moristische en tegelijkertijd soms verlegen 
wijze wat ‘vaderschap’ eigenlijk is of zou kun-
nen zijn. De traditionele rollen en patronen 
worden hartstochtelijk doorgespit en omge-
woeld. 

toneel

do 30 sep 20:15

Martijn Koning
Koning van de toekomst

Martijn vuurt als een pinball machine zijn 
grappen en zeer komische observaties op 
zijn publiek af. Hij heeft geheid de ‘hoogste 
grapdichtheid-garantie’; geniet van 80 mi-
nuten pure stand-up comedy!

Rodi Media zaal €21,00

cabaret

vr 1 okt 20:15

Erwin van Ligten Band & Rinus Gerritsen

The Jimi Hendrix Re-Experience

Erwin van Ligten, een van Nederlands beste 
gitaristen, brengt met zijn band zeker geen 
doorsnee tribute of look-a-like-show. Special 
guest van de avond is Rinus Gerritsen! Lief-
hebbers kennen hem als de bassist van de 
Haagse popgroep Golden Earring.

Rodi Media zaal €24,50

muziek

Minoux
Niet de vaders

Rodi Media zaal €14,50
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p. 4)

zo 3 okt 14:30

The Tarn House Renegades

Maak kennis met The Tarn House Renega-
des! Met blues en rock als basis maken de 
vier bandleden uitstapjes naar onder andere 
psychedelische rock, soul en funk. Ver-
wacht rauwe vocalen en aanstekelijke riffs!

Café Cool  gratis

muziek
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zo 24 okt 10:30 & 12:30

Het Coco Collectief brengt in dit concert 
een ode aan een vrouw die in haar eigen tijd 
een superster was maar nu bijna is vergeten: 
Pauline Viardot! De Coco’s kruipen in een 
hilarische collage van scènes in Paulines 
huid. Wie was deze mysterieuze vrouw?

klassiek

Muziekkring Heerhugowaard
Coco Collectief

Rodi Media zaal €16,00
Verkoop via www.muziekkring.nl

do 21 okt 21:00

Bart & Maarten
MULTEPETJOIS

Bart Klop en Maarten Hopman brengen een 
vrolijke, muzikale show met veel vaart en 
(zelf)spot. Hun vorige voorstelling Het jaar 
van de man won de Publieksprijs op het Café 
Theater Festival 2019 in Utrecht. Nu is het 
tijd voor MULTEPETJOIS.

Café Cool €8,50

cabaret

wo 13 okt 20:15

André Manuel
SNEU

Zet je schrap voor ongehoord mooie liede-
ren die vlijmscherp zijn tot aan het bot. Voor 
alles is SNEU een hartstochtelijk pleidooi 
voor het podium als onveilige werkplek, 
want zo hoort dat. Gaat dat zien! Als het 
weer kan. Hopelijk na de zevende golf. 

Rodi Media zaal €18,00

cabaret

vr 15 & za 16 okt 20:15

Yentl en de Boer
De Kampvuursessies

Yentl en de Boer speelden tussen de lock-
downs door al een paar keer De Kampvuur- 
sessies.  Het duo kreeg lovende recensies én de  
Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste thea-
terlied. Kom dus lekker binnen, we steken 
een fikkie aan en gaan muziek maken!

Rodi Media zaal €26,50

muziek

do 7 okt 20:15

Rodi Media zaal €35,00

musical

Sven Ratzke, Ellen Pieters e.a.
Rocky Horror Show (try-out)

Zet je schrap voor een hilarische rit vol on-
weerstaanbare muziek en rondvliegende 
hormonen. Rocky Horrow Show is een legen-
darische rockmusical met in de hoofdrol 
Sven Ratzke. Een wereldwijde must see waar-
bij meedoen is toegestaan!

do 28 okt 20:15

Esther duikt samen met haar band in het  
repertoire van o.a. Carly Simon, James Taylor 
en Karen Carpenter. Een must voor iedereen 
die de seventies ‘mijn tijd’ noemt, maar zeker 
ook voor de liefhebbers die daarvoor te laat 
geboren zijn.

Rodi Media zaal €18,50

muziek

Esther Groenenberg & band
Back to the garden
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za 30 okt 19:00

Joost x Roedie
Uitgespeeld

Pacman, Mario of Lara Croft, elke generatie 
kent zijn eigen gamehelden. Er is iets  
onweerstaanbaars aan de avonturen op het 
scherm. YouTubers JoostSpeeltSpellen en 
Roedie zijn game-iconen van deze tijd en ge-
ven een unieke kijk in het leven van gamers.

Rodi Media zaal €29,00

jeugd & familie (8+)

vr 29 okt 20:15

MMDGT
Margreet heeft de groep verlaten

Eén straatje, dertig buren. Samen hebben ze 
een appgroep. Op een dag verlaat buur-
vrouw Margreet deze groep. Op de straat-
borrel en in de dagen daarna gaat het over 
niets anders meer. Waarom heeft Margreet 
de groep verlaten? 

toneel

Rodi Media zaal €14,50
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p. 4)

Ontdek jouw
talent bij onze
instrumentale
lessen, zanglessen
en cursussen!

Workshops & poffertjes
bij diverse jeugdvoorstellingen

Bij diverse jeugdvoorstellingen organiseren 
we vooraf een creatieve workshop voor kin-
deren. Opgeven voor een workshop kan tege-
lijk met het bestellen van theatertickets.

Ook kunnen kinderen, ouders én hun groot-
ouders poffertjes eten met een glaasje ranja 
én een ijsje. Reserveer op tijd, zodat de kok 
genoeg meel en eieren in huis heeft. 
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zo 31 okt

aanvang 09:45 & 11:00
duur 30 minuten
Kleine zaal €8,00 

3-6 jaar

Simone de Jong
Kluizelaar

Er staat een vierkant. Is het een huis?  
Er komt geluid uit. Wat gebeurt er? Er gaat 
een klepje open. Wie zit erin? De bewoner is 
niet thuis maar we horen hem wel… Kluize-
laar is een beeldende voorstelling over een  
mini-huis, over alleen zijn en thuis komen.

aanvang 10:15 & 11:30
duur 35 minuten
Zaal A €8,00

2-6 jaarVAN STRONTVLIEGEN TOT 
HERTENBOS
Ga op reis door het kleurrijke hertenbos vol 
prikkelende bomen en spitse bergen. Laat je 
onderdompelen in het moeras, maak kennis 
met vreemde planten en creëer je eigen 
strontvlieg! Gek van muziek? Doe dan mee 
met een van de muziekworkshops!

Meneer Monster
Over een kleine mol...

Mol komt boven om te kijken of de zon al op 
is als er ineens op zijn kop gepoept wordt. In 
zijn zoektocht naar de dader ontmoet hij een 
hoop dieren die duidelijk maken dat zij het in 
ieder geval niet waren.. Gelukkig zijn er twee 
strontvliegen die kunnen helpen.

aanvang 10:00, 11:30 & 13:00
duur 40 minuten
Rodi Media zaal €10,50

2-6 jaar Casier & Dies
Moes

Op de vloer een appelboom en drie kastjes. 
De kastjes, vol levendig keukengerei en gek-
ke machines, spelen het verhaal van appels 
tot moes. Moes is een poëtische voorstelling 
vol fantasie. Na afloop kunnen kinderen zelf 
aan de slag in de kunstspeeltuin.

1,5-5 jaar

Het Ministerie van 
Onverrichter Zake
Het laatste koekje

Victor en Thorsten denken niet aan koekjes 
en ze dromen al helemaal niet over koekjes. 
Maar als de koektrommel dan toch open-
gaat, hebben ze een probleem. Een voorstel-
ling vol humor, muziek en koekjes!

aanvang 09:30 & 11:00
duur 25 minuten
Zaal B €8,00

Babbels Peuter-
& Kleuterfestival
Kom naar ons Babbels Peuter- & Kleuter-
festival en prikkel de fantasie van je spruit! 
Naast avontuurlijke voorstellingen kunnen 
kinderen deze dag volop spelen en ontdek-
ken in muzikale workshops en de kleurrijke 
kunstspeeltuin.

09:30 – 14:00  
diverse locaties  
toegang gratis (muziekworkshops €4,00)
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vr 12 nov 20:15

Jimmy Coburn
IMAGINE

40 jaar nadat John Lennon veel te vroeg aan 
zijn einde kwam, blikt Jimmy Coburn op  
memorabele wijze terug op het leven van 
deze geweldige artiest. Ga terug in de tijd en 
geniet van hits als Twist and Shout, Strawberry 
Fields, Stand By Me en natuurlijk Imagine!

Rodi Media zaal €29,50

muziek

za 13 nov 20:15

Willeke van Ammelrooy e.a.
The Mousetrap (try-out)

The Mousetrap is de langstlopende toneel-
voorstelling ter wereld. Het verhaal is nooit 
verfilmd, want de waarheid over wie de wer-
kelijke moordenaar is, is het best bewaarde 
geheim in de toneelwereld. Er is maar één 
manier om erachter te komen...

Rodi Media zaal €31,50

toneel

di 16 nov 20:15

Na de succesvolle voorstellingen La Lucha 
Libre en De Managers, maakt La Isla Bonita 
een duister, erotisch en dystopisch toe-
komstsprookje. Een feministisch pleidooi 
voor lichamelijkheid en de verschuivende 
rollen in de maatschappij.

Rodi Media zaal €14,50
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)

beeldend theater

La Isla Bonita
Odette, Kater en de Lul

di 9 nov 20:15

Geflankeerd door haar geweldige vaste  
muzikanten, neemt Sanne je op haar eigen 
unieke wijze mee op een trip door de  
vlammende verbeelding en langs de rauwe 
realiteit. Met spijkerzoete stand-up comedy 
en suikerharde muziek.

Rodi Media zaal €24,00

cabaret

wo 10 nov 20:15

wo 3 nov 20:15

Ali B
KOORTS

Ali B steekt zijn thermometer in de bilspleet 
van de Nederlandse maatschappij en meet 
de temperatuur. Naderen we het kookpunt 
en hebben we koorts? Ben je benieuwd naar 
de uitslag? Kom dan op consult!

Story of Robbie Williams belooft een flitsende 
show te worden met de bekendste nummers 
van Robbie Williams door Charly Luske en 
zijn band. Geen tribute band, geen imitatie, 
maar zoals Robbie zegt “the naked truth and 
bloody great music!”  

Rodi Media zaal €23,75

Rodi Media zaal €29,50

cabaret

muziek

Sanne Wallis de Vries
Kom.

Charly Luske
Story of Robbie Williams
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di 23 nov 20:15

Peter van Rooijen & band
Liefde, dood & Bob Ross

Peter woont weer in zijn geboortestad. 
Waarom keert ‘ie terug naar z’n wortels? Of 
ging dat per ongeluk? Peter en zijn band  
geven antwoord, in de vorm van schitteren-
de, idiote en ontroerende songs. Recht voor 
z’n raap en toch poëtisch.

muziek

Rodi Media zaal €14,50
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)

wo 24 nov 20:15

Hoe is het om alleen verder te moeten gaan? 
Simone Kleinsma vertelt in haar nieuwe 
voorstelling VERDER haar persoonlijke ver-
haal, waarbij muziek uiteraard een grote rol 
speelt. Simone zingt bestaande én nieuwe 
nummers.

Rodi Media zaal €34,50

show

Simone Kleinsma
VERDER

vr 26 nov 20:15

Rodi Media zaal €35,00

dans

Igone de Jongh
I (try-out)

Igone danst met haar bekende overgave en 
vakmanschap, de meest spannende choreo-
grafieën uit haar omvangrijke repertoire.  
Soms alleen op het toneel, soms samen met 
een partner. Niet in New York of Parijs,  
gewoon hier in Heerhugowaard. 

za 20 nov 20:15

In Hans zijn laatste programma wordt het 
voor de verandering een gezellige mix van 
kleine en grote rampspoed: de aftakeling, het 
verlies van vrienden en collega’s, de stijgen-
de temperaturen en het menselijk teveel. Mis 
dit vrolijke afscheid niet! 

Rodi Media zaal €21,00

cabaret

zo 21 nov 10:00 & 12:00 

Muziekkring Heerhugowaard
Prisma Strijktrio

De componist Franz Schmidt componeerde 
speciaal voor zijn vriend, de pianist Paul 
Wittgenstein die in WOI zijn rechterarm 
verloor, sublieme pianowerken voor de  
linkerhand. Rond dit fenomeen is dit schit-
terende programma samengesteld.

klassiek

vr 19 nov 20:15

Rodi Media zaal €24,50

komedie

Ellen Dikker, Hanneke Drenth e.a.
Tis Hier Geen Hotel

Heb jij een puber in huis? Ontdek hoe je met 
een beetje gezond verstand en zonder al te 
veel kleerscheuren die pubers overleeft. Met 
veel liefde en geduld, en vooruit, ook met 
heel veel harde muziek, gesmijt met deuren 
en natuurlijk wijn!

Hans Dorrestijn
‘t Houdt een keer op

Rodi Media zaal €16,00
Verkoop via www.muziekkring.nl
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di 7 dec 20:15

Roué Verveer
Zo Goed Als Nieuw

Optimistisch, diepzinnig en hilarisch! Met 
bijna 20 jaar ervaring in het maken van 
voorstellingen behoort Roué tot de top van 
de cabaretwereld. Dit seizoen komt hij al-
weer met zijn negende cabaretshow vol 
vlijmscherpe humor en genadeloze zelfspot!

Rodi Media zaal €27,50

cabaret

wo 8 dec 20:15

Diederik gaat moedig voorwaarts! Of hij als 
stand-up historian daarin ook slaagt zal de 
toekomst uitwijzen. Een ding is zeker: aan 
het eind van de avond zal de meestervertel-
ler achterwaarts begrepen hebben waar zijn 
huidige aangrijpende verhaal over ging.

Rodi Media zaal €24,00

cabaret

Diederik van Vleuten
Moedig Voorwaarts

do 9 dec 20:15

Rodi Media zaal €15,00

toneel

New Dutch Connections i.s.m. Theater Utrecht

The Bright Side of Life

Hoe ga je om met het achterlaten van je oude 
wereld en het integreren in een nieuwe?  
The Bright Side of Life is een lichte én aan- 
grijpende voorstelling voor en door vluchte-
lingen. Het verhaal wordt ondersteund door 
live muziek van Oleg Fateev.

za 27 nov 20:15

Het Jansen Vaccin is de 32e Oudejaarsvoorstel-
ling van Dolf Jansen, en ja, dat is best veel en, 
nee, voorlopig krijgt niemand hem stil. Plus 
voor hem is natuurlijk geen enkele ‘functie 
elders’ te bedenken. De bijwerkingen? Scha-
terlach, denkfronsen en nieuwe inzichten!

Rodi Media zaal €22,00

cabaret

wo 1 dec 15:00 

Maas theater en dans
Lampje

Het succesvolle boek Lampje van Annet 
Schaap dat euforische recensies kreeg en 
vier boekenprijzen won waaronder de Gou-
den Griffel, komt naar het theater! Het is een 
beeldende vertelling met poëtisch uitzicht 
op zee en liedjes van Djurre de Haan. 

jeugd & familie (8+)

vr 3 dec 20:15

Jon van Eerd
Harrie neemt de benen (try-out)

Omringd door een topcast brengt Jon van 
Eerd Harrie Vermeulen weer in de meest on-
mogelijke situaties. Harrie neemt de benen is 
een hysterische wervelwind van hilarische 
momenten, Tupperware-verkopers, viagra 
en een wel heel verrassend einde!

Rodi Media zaal €29,00

komedie

Dolf Jansen
Oudejaars 2021

Rodi Media zaal €15,00
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wo 15 dec 20:15

Marc-Marie Huijbregts
Uitgesproken

Marc-Marie is uitgesproken. Maar is hij ook 
uitgesproken? Is hij pas sinds kort uitge-
sproken of was hij altijd al uitgesproken? 
Kortom een avond met de uitgesproken 
Marc-Marie Huijbregts.

Rodi Media zaal €26,00

cabaret

vr 17 dec 20:15

In deze wervelende voorstelling wordt het 
publiek meegenomen naar de VS in de roeri-
ge jaren 60. De mooie, grappige, ontroeren-
de en soms ook schrijnende verhalen zijn de 
basis voor een muzikale rondreis langs alle 
monumenten van de soul uit die tijd.

Rodi Media zaal €21,50

muziek

A Tribute to the Soul of the 60’s

ma 20 dec 20:15 

Floris Kortie & Vera Kooper
Het jaar 250 na Beethoven

Welkom in het jaar 250 na Beethoven! Twee-
enhalve eeuw na zijn komst op aarde laat  
Floris Kortie (Podium Witteman), samen met 
pianiste Vera Kooper, zien én horen hoe 
Beethoven onze wereld heeft veranderd.

literair

Rodi Media zaal €14,50
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)

vr 10 dec 20:15

Ga mee op ontdekkingsreis in het univer-
sum van het legendarische Fleetwood Mac. 
Eind jaren zestig werd de band opgericht 
door Peter Green en direct veroverden zij de 
wereld met powerblues. Een must see voor  
iedere Fleetwood Mac-fan!

Rodi Media zaal €24,50

muziek

za 11 dec 20:15 

Harrie Jekkers
Achter de duinen

Achter de duinen is de eerste solo-cabaret-
voorstelling van de in Den Haag geboren  
cabaretier sinds 23 jaar! Jekkers vertelt  
middels liedjes en conferences over zijn 
Haagse jeugd, Ibiza en de ‘campo’ waar  
Jekkers woont.

cabaret

di 14 dec 20:15

Panama Pictures
The Future is not what it used to be

Choreograaf Pia Meuthen en haar perfor-
mers maken met The Future is not what it used 
to be een fysieke en zintuiglijke voorstelling 
over het mysterie van de tijd. Dans, acroba-
tiek en live muziek smelten samen in een 
meeslepende mix.

circustheater

The Cosmic Carnival
Fleetwood Mac: The Incredible Story (reprise)

Rodi Media zaal €32,50

Rodi Media zaal €14,50
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)
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wo 5 jan 20:15

Alles kan, alles mag, op deze reis. Keulen, 
Liechtenstein en het Italiaanse Como, we 
komen overal en nemen jou mee. Wees niet 
bang, we gaan op zoek naar geluk. Geniet 
van een prachtige en hoopgevende voorstel-
ling om je in onder te dompelen.

Rodi Media zaal €14,50
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)

toneel

Nhung Dam
3 miljoen voetstappen naar Sicilië

vr 7 jan 20:15

Rodi Media zaal €19,75

cabaret

Zoutmus
Jungleprinter

Het gaat gebeuren! Zoutmus is terug met een 
nieuwe voorstelling. Ze breiden hun wereld 
uit en zetten alles in de tweede versnelling. 
Ze nemen je mee in een avondvullende show 
vol spektakel, live muziek, verwarring en  
laten je lachen tot je tanden in de fik vliegen.

za 8 jan 14:00

Na het eten van de betoverde appel kan al-
leen een kus van ware liefde Sneeuwwitje 
nog redden... komt de hulp op tijd? Beleef het 
magische sprookje in Cool! Trek je mooiste 
kostuum aan, want na de voorstelling mag 
iedereen met Sneeuwwitje op de foto!

Rodi Media zaal €20,00

jeugd & familie (4+)

Theater Terra
Sneeuwwitje

wo 22 dec 20:15

Koefnoen
Koefnoen Live - werkvoorstelling 
(try-out)

Na zestien seizoenen hilarische karikaturen 
op de Nederlandse televisie, trekken de man-
nen van Koefnoen met hun persiflages, types 
en imitaties het theater in: helemaal live!

Rodi Media zaal €32,50

cabaret

wo 29 dec 20:15

Tony Neef, Tessa Sunniva e.a.
The Sound of Musicals

Musicalliefhebbers opgelet! Niemand min-
der dan Tony Neef, Tessa Sunniva (Op zoek 
naar Maria), Suzan Seegers en John Vooijs 
vieren ruim hondervijftig jaar musicals in 
deze wervelende voorstelling. Stilzitten 
mag, maar of dat lukt? 

Rodi Media zaal €36,50

musical

do 30 dec 15:00

Superjuffie vliegt het theater in! Want als  
er een dier in gevaar is, verandert juf Josje in 
Superjuffie. Zodra ze een hap van haar krijt-
je neemt, krijgt ze superkrachten en schiet 
ze als een tornado door de lucht. Komt  
Superjuffies hulp op tijd?

Rodi Media zaal €15,00

jeugd & familie (5+)

De Toren van Geluid
Superjuffie
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vr 14 jan 20:15

Het Huwelijk: een pijnlijk grappige voorstel-
ling geschikt voor iedereen die getrouwd is, 
getrouwd is geweest, nooit getrouwd is, van 
plan is om te gaan trouwen of er niet aan 
moet denken om ooit te gaan trouwen.

Rodi Media zaal €31,00

toneel

Huub Stapel
Het Huwelijk

wo 19 jan 20:15

Rodi Media zaal €24,50

theatercollege

William Rutten 

Theatercollege

William Rutten  vertelt de meest hilarische 
(backstage) belevenissen en boeiende avon-
turen aan de hand van zijn mooiste foto’s. 
Daarnaast zal William uiteraard praten over 
fotografie: hoe krijg je ‘het perfecte plaatje’ 
en wat komt daar allemaal bij kijken.

do 20 jan 20:15

Met ingetogen poppenspel, waarin hij volle-
dig samensmelt met zijn personage, brengt 
Piqué een liefdevolle ode aan zijn oma en 
geeft hij ons een intiem kijkje in haar laatste 
dagen. Een warm, persoonlijk en tegelijker-
tijd universeel verhaal.

Rodi Media zaal €14,50
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)

poppenspel

Wensley Piqué/Rose Stories
Granm’ma

zo 9 jan tijdstip volgt

Muziekkring Heerhugowaard
Berlage Saxophone Quartet

Het kwartet presenteert een meesterwerk: 
De Goldbergvariaties van J.S. Bach. Teder, 
uitbundig, dansbaar en meeslepend. Op 
subtiele wijze wordt de muziek voorzien van 
kleur en beeld en bewegen de musici door 
het magische licht. 

Rodi Media zaal €16,00
Verkoop via www.muziekkring.nl

klassiek

wo 12 jan 20:15

Wim Helsen
Niet mijn apen, niet mijn circus

Wat heeft de wereld nodig? Wat heeft een 
mens nodig? Wat heb jij nodig? Eenvoudige 
vragen. Eenvoudige vragen vragen om inge-
wikkelde antwoorden. Wim Helsen bulkt 
van de antwoorden.

Rodi Media zaal €22,00

cabaret

do 13 jan 15:00

Roffa Tango Trio
Tango de Hoy

Met hun hedendaagse kijk op de tango door-
breekt het trio alle clichés. Hun repertoire 
bestaat uit de mooiste werken van de aller-
beste tangocomponisten ná de wereldbe-
roemde Piazzolla. De toekomst van de tango 
is bij dit superieure trio in veilige handen.

Rodi Media zaal €17,50

muziek
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do 27 jan 20:15

In deze bloedstollende theaterthriller be-
antwoordt politieman Oscar Holm (Daniël 
Boissevain) een noodoproep van een ont-
voerde vrouw. Met alleen de telefoon tot zijn 
beschikking start de zoektocht en begint 
Oscar aan een race tegen de klok. 

Rodi Media zaal €20,50

toneel

Daniël Boissevain e.a.
De Schuldige

za 29 jan 20:15

Het leven is net een zwembad. En Kees 
zwemt niet. Hij staat bang langs de kant… 
toe te kijken hoe anderen het hoofd boven 
water houden. Althans, dat zegt zijn thera-
peut. Blijf je langs de kant staan, duik je vol 
in het leven of kies je voor de derde optie...

Rodi Media zaal €19,50

cabaret

Kees van Amstel
Een bang jongetje dat hele enge dingen doet

zo 30 jan 10:30

Jeritza Toney
Maar eerst ving ik een monster

We gaan op monsterjacht! Maar zijn mon-
sters wel echt? Kunnen we ze vriendelijk ma-
ken? Jeritza reist met haar gitaar door het 
land en vertelt verhalen, zingt en speelt  
muziek. Samen met Jeritza gaan we op  
monsteravontuur. Ga je mee?

Café Cool €8,00

jeugd & familie (2+)

vr 21 jan 20:15

Kenneth Herdigein e.a.
De Suriname Monologen

Leer het veelzijdige Suriname kennen tij-
dens De Suriname Monologen. Een bijzondere 
avond over de 20e-eeuwse kopstukken zoals 
Johan Ferrier, Desi Bouterse en Sophie Red-
mond uit de rijke Surinaamse geschiedenis, 
met een topcast én live muziek.

Rodi Media zaal €24,50

muziektheater

za 22 jan 20:15

Dennis van Aarssen
Swinging On A Star

Dennis van Aarssen gaat opnieuw met negen 
fantastische muzikanten het theater in.  
Swinging On A Star is een avond vol met heer-
lijke muziek van o.a. Frank Sinatra en Jamie 
Cullum en prachtige nieuwe songs uit zijn  
eigen repertoire.

Rodi Media zaal €28,50

muziek

wo 26 jan 20:15 

Percossa
Let me in - Let me out

Wat krijg je als je vier drummers opsluit in 
een kamer? Een wervelwind aan muzikale 
stijlen, van slagwerk tot hilarisch objectthea-
ter! De mannen nemen je mee in de achtbaan 
van het leven, verpakt in muzikale scenes, 
verschillende momenten en grappige acts.

Rodi Media zaal €24,00

muziektheater
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do 3 feb 20:15

Rodi Media zaal €25,00

cabaret

Rundfunk
Todesangstschrei

Na Wachstumsschmerzen over de pijn van het 
opgroeien, storten de jongens van Rundfunk 
(Tom van Halmthout en Yannick van de  
Velde) zich in Todesangstschrei op de nietsont-
ziende ellende van de naderende dood.  
Lachen.

vr 4 feb 15:00

Samen met Jan van Eerd, componist en mu-
zikant bij o.a. Ellen ten Damme en Spinvis, 
schreef Hans Dagelet de theatrale bewer-
king van het boek Stervend Europa. De twee 
brengen het als live uitgevoerd hoorspel met 
veel geluid en muziek. 

Rodi Media zaal €17,50

muziektheater

Hans Dagelet & Jan van Eerd
Stervend Europa

zo 6 feb tijdstip volgt

Muziekkring Heerhugowaard
Van Baerle Trio

Met uitmuntend samenspel bewijzen deze 
drie musici keer op keer hun buitengewone 
klasse. Het beste pianotrio van Nederland 
speelt een trio van Haydn, gevolgd door een 
trio van Verbey en ze sluiten af met een trio 
van Schubert. 

klassiek

Rodi Media zaal €16,00
Verkoop via www.muziekkring.nl

zo 30 jan 14:30

Mart Hillen
Mart & Movies

Mart Hillen vertelt over zijn passie voor 
films en de muziek die ervoor is gemaakt. Hij 
speelt door hem opnieuw gearrangeerde 
filmmuziek uit klassiekers als Titanic en  
Mission Impossible, maar ook uit recente films 
als Bohemian Rhapsody.

Café Cool €15,00

muziek

di 1 feb 20:15

Een piano, een gitaar, een viool, hun twee 
karakterstemmen: meer hebben de broers 
Walschaerts niet nodig om hun publiek een 
memorabele avond te bezorgen. Een nieuwe 
voorstelling zonder circus. Raf, Mich, hun 
mooiste liedjes en hun strafste verhalen.

Rodi Media zaal €25,50

muziektheater

Kommil Foo
Oogst (reprise)

wo 2 feb 20:15

Acht mensen opeengepakt in een metro. 
Acht mensen alleen in hun appartement. 
Acht mensen vast in hun eigen hoofd.  
In dit drieluik onderzoekt Collectief  
Het Paradijs drie perspectieven op de  
toenemende druk op de eigen ruimte.

mime

Collectief het Paradijs
Vormen van Opdringerigheid

Rodi Media zaal €14,50 
Alle 14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)
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zo 13 feb 11:00

Beleef een unieke combinatie van yogahou-
dingen, meditatieve muziekklanken en 
mindfullness in het theater! Gitarist Jan  
Kuiper en yogini Yvonne de Hoop presente-
ren samen met Iris Kroes een avond met de 
mooiste love songs en mantra’s.

Rodi Media zaal €22,50

overig

Yoga in concert
Songs of love & life

do 17 feb 20:15

Esther Apituley
Beethoven Lost in Silence

Wat betekent het als je je gehoor kwijt- 
raakt? Bevrijdt het de muziek of beklemt het 
de omgang met anderen? Beethoven Lost in  
Silence is geïnspireerd op het proces van het 
wegvallen van het gehoor en de laatste  
periode van Beethovens leven.

Rodi Media zaal €21,50

muziektheater

vr 18 feb 20:15

Matzer
Je kunt me gerust een geheim vertellen

Madeleine Matzer gaat op zoek naar ant-
woorden op de vele vragen die er bestaan 
rondom het omgaan met dementie. Ze ont-
dekte dat verbeelding een bijzondere kracht 
is, waardoor je prachtige ontmoetingen kan 
hebben. 

Rodi Media zaal €21,50

toneel

do 10 feb 20:15

3JS
U2 by 3JS (try-out)

Vijf jaar geleden wisten de 3JS Nederland al 
te verbluffen met de geweldige muziek van 
U2 en het verhaal van het legendarische al-
bum The Joshua Tree. Dit jaar komen ze terug 
en steken ze deze show in een spectaculair 
nieuw jasje. Uitgebreid met nóg meer hits.

Rodi Media zaal €29,00

muziek

vr 11 feb 20:15

In deze herkenbare en humoristische voor-
stelling maken we kennis met drie vrouwen 
die totaal verschillend omgaan met de com-
binatie relatie, werk, kinderen, vrienden en 
familie. Over één ding zijn ze het eens:  
huisvrouwen bestaan niet (meer).

Rodi Media zaal €26,00

toneel

Lieneke le Roux, Rian Gerritsen e.a.

Huisvrouwen bestaan niet

za 12 feb 18:00

Rodi Media zaal €69,00

musical

Musical Dinner Show on Stage

Musicalliefhebbers opgelet! Terwijl je geniet 
van een heerlijk diner en drankjes, brengen 
de grootste Nederlandse musicalsterren be-
kende én onbekende Broadway- en West 
End-nummers. Geniet van deze culinaire 
musicalverrassing!
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wo 23 feb 20:15

Festen treft je als een mokerslag en de cast is 
groot en glorieus, met o.a. Peter Heerschop, 
Viggo Waas, André Dongelmans, Stephanie 
Louwrier en Thijs en Han Römer. Door de bij-
zondere mix van cabaret en toneel slingeren 
de emoties meedogenloos de zaal in.

Rodi Media zaal €32,50

toneel

Peter Heerschop, Thijs Römer e.a.

Festen (try-out)

vr 25 feb 20:15

The Kik
The Kik hertaalt Eurovisie

In The Kik hertaalt Eurovisie neemt The Kik je 
mee langs ouder- en nieuwerwets Eurovisie 
Songfestival materiaal. Door Dave von  
Raven eigenhandig hertaald. Origineel en 
briljant uitgevoerd zoals alleen The Kik op 
volstrekt eigen wijze dat kan.

Rodi Media zaal €26,00

muziek

zo 27 feb 14:30

Dominic Seldis
Music, Maestro!

Met Music, Maestro! brengt de energieke Brit 
Dominic Seldis samen met zijn orkest ‘an 
entertaining and spectacular musical jour-
ney’, een show vol humoristische persoon-
lijke verhalen, verbluffende videobeelden 
en natuurlijk prachtige muziek.

Rodi Media zaal €35,00

muziek

za 19 feb 19:30

Theater Terra
De Tovenaar van Oz

Beleef het meest magische avontuur aan  
de andere kant van de regenboog in deze 
nieuwe familiemusical. Ga mee op avon-
tuur met Dorothy en ontmoet de vogelver-
schrikker  zonder verstand, de roestige blik-
ken man en de bange leeuw zonder moed!

Rodi Media zaal €20,00

jeugd & familie (6+)

zo 20 feb 10:30

Als Jet hoort dat er een nieuw geitje is,  
springt ze op haar step om meteen te gaan 
kijken. Maar waar is nou dat lieve kleine  
geitje gebleven? In deze avontuurlijke,  
muzikale voorstelling is niets te gek en kan 
alles! Zing en dans je mee?

Café Cool €8,00

jeugd & familie (2+)

Katiuscia Principato
Geitje

di 22 feb 20:15
muziektheater

Feikes Huis
Rock me Baby

Na lange tijd komt rockband The Promise 
weer bij elkaar. Door oude irritaties, twijfels 
en fysieke ongemakken dreigt er al snel een 
crisis. Rock me Baby is een tragikomische 
rockumentary met muziek en poppenspel, 
met o.a. Servaes Nelissen en René van ‘t Hof.

Rodi Media zaal €14,50 
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)
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wo 9 mrt 20:15

Sweet Caroline
The Ultimate Tribute to Neil Diamond

Sweet Caroline is in het voorjaar van 2022 
slechts één week te zien in Nederland, mis 
het niet! Verwacht hits als Forever in Blue 
Jeans, America en Love On The Rocks. Natuur-
lijk zal ook Neil’s grootste hit Sweet Caroline 
niet ontbreken in deze ultieme tribute show.

Rodi Media zaal €34,50

muziek

do 10 mrt 20:15

Richard Groenendijk
Voor iedereen beter

Richard Groenendijk is vol inspiratie terug 
in het theater met een gloednieuwe show. 
Het wordt wederom een hilarische avond, 
precies zoals we van hem gewend zijn. Dus 
kom van die bank en ga hem zien. Dat is écht 
voor iedereen beter!

Rodi Media zaal €27,25

cabaret

vr 11 mrt 20:15

Wilfried de Jong neemt zijn grote liefde bij 
de hand. Fotografie. Samen met muziek en 
foto’s komt hij naar het theater. En heel bij-
zonder: je kunt eigen foto’s aanleveren voor 
de avond. Hij zal ze live van commentaar en 
muziek voorzien. 

Rodi Media zaal €14,50 
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)

muziektheater

Wilfried de Jong
Fotostudio de Jong

za 5 mrt 20:15

Legends Remastered brengt de muziek van 
Sting en zijn legendarische band The Police 
op unieke wijze naar het theater. Met beken-
de nummers als Roxanne, Englishman In New 
York en Message In A Bottle, maar ook speciale 
bewerkingen van onder andere Desert Rose.

Rodi Media zaal €28,50

muziek

do 3 mrt 20:15

Tijdens deze verplaatste theatertour kijkt de 
band met gepaste trots terug op klassieke 
songs als Tumble and Fall en Day is Done. 
Voordeel van het bizarre afgelopen jaar is 
dat het een geheel nieuw scala aan tonen, 
beelden en geluiden heeft opgeworpen.

Rodi Media zaal €26,00

muziek

vr 4 mrt 20:15

Rodi Media zaal €25,00

cabaret

Paulien Cornelisse
Aanstalten

‘Vaak weet je pas wat je wilt zeggen als je het 
al gezegd hebt,’ heeft vast iemand ooit wel 
eens gezegd. Hopelijk is ook na afloop nog 
steeds onzeker wat er nu eigenlijk is verteld.
Deze cabaretvoorstelling is ook geschikt 
voor mensen die wél veel zeker weten.

Legends Remastered
Music of Sting & The Police

JOHAN
JHN22 (try-out)
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vr 18 mrt 20:15

Giovanca 
Giovanca honours Diana Ross

In Giovanca honours Diana Ross eert Giovanca 
haar grote idool. Met liedjes en verhalen 
neemt ze je mee door de hoogtepunten van 
Diana’s succesvolle carrière; van de sixties 
tot nu en van The Supremes naar The Wiz. 
Een avond vol hits, groots en intiem!

Rodi Media zaal €34,50

muziek

zo 27 mrt 10:30

Hoe word je een goede astronaut? Moet je 
hoog durven klimmen? Goed kunnen spor-
ten? Weten waar de planeten staan? André 
het astronautje neemt je mee naar een bij-
zondere plek en verklapt daar een geheim…

Café Cool €8,00

jeugd & familie (4+)

Klein Amsterdam Producties
André het Astronautje

wo 30 mrt 20:15

Rodi Media zaal €28,50

show

Ellen houdt hof in BAROCK, een performan-
ce in het verlengde van haar succes-shows 
PARIS-BERLIN en CASABLANCA. Een meer-
talig bal demasqué vol verrassende songs 
waar de scabreuze excessen net zo opzwe-
pend zijn als de schaduwzijdes meeslepend.

Ellen ten Damme
BAROCK (try-out)

za 12 mrt 20:15

Rodi Media zaal €26,50

muziek

The Bootleg Sixties
Overtures

De heren van The Bootleg Sixties zetten al 
jaren de theaters op hun kop. Deze succes-
volle Britse groep keert terug met een nieu-
we setlist: opnieuw een swingende ode aan 
de meest legendarische muziek uit de jaren 
zestig.

wo 16 mrt 20:15

Voor deze 25ste jubileumshow kan Tineke 
niet wachten om je weer te laten lachen om 
splinternieuwe types met hun menselijke te-
kortkomingen. En natuurlijk ontbreken de 
mooie gevoelige liedjes niet. Tijd voor een 
feestje. Vanavond is het leven mooi!

Rodi Media zaal €39,00

cabaret

Tineke Schouten
Dubbel

do 17 mrt 20:15 

Hajo Bruins, Willem Voogd e.a.
Bonita Avenue

In dit spannende familiedrama staan het 
gevaar van geheimen en de vraag hoe goed 
je anderen echt kunt kennen centraal. Wat 
houden de kinderen van Siem geheim en 
wie kan hij vertrouwen? Geniet van deze 
prachtige theaterbewerking. 

toneel

Rodi Media zaal €25,50
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di 12 apr 20:15

Micha Wertheim zoemt in, en in, en dan 
nog iets verder in. Tot er heel weinig over-
blijft. En dan… Dan zoemt hij nóg verder in. 
Tot er zo weinig overblijft dat je er een hele 
avond mee kunt vullen: Micha Wertheim Voor 
Heel Even.

Rodi Media zaal €22,00

cabaret

Micha Wertheim
Micha Wertheim Voor Heel Even

wo 13 apr 20:15

Rodi Media zaal €14,50
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)

mime

Twee mannen creëren een eigen universum 
dat bestaat uit dertig gekaderde wereldjes, 
die als een pop-up boek openklappen.  
Kadrage is “gedurfd en inventief visueel  
theater”, aldus De Standaard. Een combina-
tie van beeldende kunst en fysiek theater.

Peter Vandemeulebroecke & Jef van Gestel

Kadrage

do 14 apr 20:15

Na het internationale succes met hun  
shows Adrenaline en Between Us, is het Eind-
hovense breakdance collectief The Ruggeds 
terug. Zet je verstand op nul en laat je door de 
performance vol dans, acrobatiek en muziek 
uit je stoel blazen.

dans

The Ruggeds
Decypher

Rodi Media zaal €21,50

vr 1 apr 20:15

Het is 20 jaar geleden dat de mannen voor 
het eerst samen op het podium stonden. Je 
zou zeggen dat ze elkaar na zo’n tijd goed 
kennen, maar is dat wel zo? Ze denken dat ze 
elkaar alles kunnen vertellen, maar of dat 
nou zo verstandig is... 

Rodi Media zaal €27,00

cabaret

Veldhuis en Kemper
Hou dat vast

za 2 apr 20:15 

Lebbis
De Ziel
Lebbis wil het met je hebben over de ziel. 
Wat dat dan ook is. En doen we er toe? Of 
doen we alsof we er toe doen? Het mooie van 
doen alsof is, dat alles kan. Lebbis bespreekt 
het op wel uiterst humoristische wijze.

cabaret

Rodi Media zaal €22,00

zo 3 apr tijdstip volgt

Muziekkring Heerhugowaard
Ella en Nicolas van Poucke

Celliste Ella en pianst Nicolas, broer en zus, 
vormen muzikaal een hecht team. Ze spelen 
spontaan, vol expressie en poëtisch en bren-
gen een ode aan Beethoven met drie prachti-
ge sonates. 

klassiek

Rodi Media zaal €16,00
Verkoop via www.muziekkring.nl
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za 23 apr 20:15

Tien jaar na het overlijden van hun kind 
ontmoeten een man en vrouw elkaar weer. 
Tijdens de paar uur die ze samen doorbren-
gen, blijkt hoe het verlies hun levens vergif-
tigd heeft. Een prachtig stuk over leven met 
wat er niet is, maar er wel had moeten zijn.

Rodi Media zaal €24,50

toneel

do 21 apr 20:15

Lisa Ostermann won in 2020 alle prijzen op 
het Leids Cabaret Festival en werd door de 
Volkskrant uitgeroepen tot hét comedy- 
talent van 2021. Verwacht scherpe grappen 
en hilarische muzikale intermezzo’s en  
ontdek dit nieuwe talent! 

Rodi Media zaal €15,00

cabaret

vr 22 apr 20:15

Rodi Media zaal €19,50

show

De melancholische maar altijd hoopvolle 
Marja van Katendrecht – die van de Tupper-
warebakjes - maakt zich zorgen over de ons 
ontvallen Nederlandse artiesten en houdt 
de herinneringen aan hen levend in een 
sprankelend muzikaal programma.

Stefan de Walle en Carine Crutzen
GIF

Lisa Ostermann
Met z’n allen

Marja van Katendrecht
Marja’s Dooie Sterren Parade

vr 15 apr 20:15 

Musica Extrema, Jan Rot e.a.
De Mattheus Passie

Geniet van een van de grootste muziekwer-
ken van de klassieke muziek; De Mattheus 
Passie, vertolkt in een gedurfde en verfris-
sende bewerking. In deze unieke uitvoering 
ontmoeten klassieke muziek en La-
tijns-Amerikaanse muziek elkaar.

muziek

za 16 apr 20:15

DE VERLEIDERS
PANDEPANIEK

DE VERLEIDERS vinden het tijd voor actie. 
Maar zoals altijd: met humor. Harde, zwarte 
en soms doorbijtende humor. Een vlijm-
scherpe analyse over de moraal aan de top 
van het bedrijfsleven en onze financiële hy-
giëne. Durf te komen!

toneel

wo 20 apr 20:15

Guitar Heroes
The Story of Guitar Heroes

Ga mee in deze dynamische tijdreis door de 
muziekgeschiedenis van legendarische  
snarenkoningen als Chuck Berry, Jimi  
Hendrix, Eric Clapton en Jimmy Page. Niet 
alleen voor gitaarliefhebbers maar voor  
iedereen die van ‘pure muziek’ houdt! 

Rodi Media zaal €27,50

muziek

Rodi Media zaal €26,50

Rodi Media zaal €29,50
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za 30 apr 19:30

Alice beleeft avonturen die steeds gekker 
worden en ze ontmoet merkwaardige figu-
ren: een dodo, een grote rups, de Kolderkat, 
de Gekke Hoedenmaker en de Maartse 
Haas. Is dit echt of allemaal een droom?

Rodi Media zaal €20,00

jeugd & familie (8+)

NJMT
Alice in Wonderland

zo 1 mei 14:30

Rodi Media zaal €24,50

muziek

Geniet van een Weense operettemiddag met 
muziek van componisten als Stolz, Strauss 
en Lehár. Vijf solisten worden begeleid door 
piano, viool en een danser. Een complete 
middag uit met koffie en gebak vooraf en 
een glas Rieslingwijn na afloop.

Opera Avanti
Wiener Operette Melange

vr 6 mei 20:15

Al 25 jaar weet Pink Project de muzikale na-
latenschap van Pink Floyd vlekkeloos neer 
te zetten. Deze nieuwe show bestrijkt het ge-
hele oeuvre van de band. Van Ummagum-
ma en Meddle tot en met The Dark Side of the 
Moon.

Rodi Media zaal €32,00

muziek

Pink Project The Band
Pink Floyd Past to Present

zo 24 apr tijdstip volgt

Muziekkring Heerhugowaard
Gelders Blaaskwintet

Deze vijf topmusici zorgen voor een spette-
rend en swingend slotconcert van de Mu-
ziekkring Heerhugowaard. Stap in de tijd-
machine en ontdek dat dansmuziek van alle 
tijden is. Geniet van oude dansen, tango’s, 
walsen en natuurlijk nog veel meer!

klassiek

do 28 apr 20:15

Tim Knol & Blue Grass Boogiemen
Lost & Found III

Met Lost & Found III duikt Tim Knol samen 
met zijn vrienden van de met prijzen over- 
laden Blue Grass Boogiemen in de rijke  
historie van bluegrass en countrymuziek, 
waarbij onder meer de rafelrandjes onder de 
loep genomen worden.

muziek

vr 29 apr 20:15

Eric Smit e.a.
Follow the Money

Radicaal onafhankelijk en tot op het bot  
gedreven: dat is hoe de journalisten van  
Follow the Money hun vak beleven. Voor het 
eerst vertellen hoofdredacteur Eric Smit en 
zijn sterredacteuren gezamenlijk hoe ze 
geldsporen volgen en de macht controleren.

Rodi Media zaal €21,50

journalistiek

Rodi Media zaal €21,50

Rodi Media zaal €16,00
Verkoop via www.muziekkring.nl
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vr 13 mei 20:15

Rodi Media zaal €17,50

cabaret

Brigitte Kaandorp, Bert Visscher, Hans 
Teeuwen, Jochem Myjer en Paulien Corne-
lisse gingen het aanstormende talent voor. 
Spot ook nu weer de leukste grappenmakers 
tijdens de Cabarestafette! Welke namen we 
mogen ontvangen, volgt later!

Cabarestafette
Cabarestafette 21-22

zo 15 mei 14:30

VanWyck
The Epic Tale of the Stranded Man

De Amsterdamse singer-songwriter Van-
Wyck, wie doet denken aan Natalie Mer-
chant en Leonard Cohen, neemt ons mee 
naar een eiland en leert ons dat verbeelding 
geen grenzen kent en dat vrijheid soms te 
vinden is in de allerkleinste kamers.

muziek

Rodi Media zaal €17,50

wo 18 mei 20:15

Rockacadamie
Kingdom of Pop

Madonna, Prince, Freddy Mercury, Tina Tur-
ner; de popiconen van toen hebben nog 
steeds invloed op de hedendaagse muziek. In 
dit eerbetoon neemt Rockacadamie jullie 
mee op reis door hét koninkrijk van de pop-
muziek en de evolutie hiervan.

muziek

Rodi Media zaal €19,50

za 7 mei 20:15

Fabian Franciscus
Kleine wereld

Vanuit zijn eigen kleine wereld is Fabian op 
zoek naar no-nonsense zelfacceptatie, zo 
een waar je vooral hard (om jezelf) kan la-
chen. Lach met hem mee in dit pleidooi voor 
openheid en accepatie!

cabaret

wo 11 mei 20:15

LeineRoebana
STORM

Wees getuige van een unieke samenwerking 
tussen een componist die durft te denken 
vanuit de beweging en choreografen die 
vorm geven aan de klank. Voor STORM 
werkt LeineRoebana samen met Componist 
des Vaderlands Calliope Tsoupaki.

Rodi Media zaal €14,50 
14 Nieuwe Lente-voorstellingen voor €110 (p.4)

dans

Rodi Media zaal €17,00

do 12 mei 20:15

Derksen brengt in zijn derde voorstelling de 
de beste vocalisten en muzikanten naar 
Cool. Verwacht weergaloze gitaarsolo’s,  
rauwe blues songs en de authentieke ameri-
cana sound zoals alleen deze rasartiesten 
kunnen brengen!

Rodi Media zaal €26,50

muziek

Johan Derksen
The Sound of The Blues & Americana
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za 28 mei 13:30

Van Hoorne Entertainment
Belle en het Beest

Het romantische sprookje Belle en het Beest 
komt opnieuw tot leven in het theater. Trek 
je allermooiste kostuum uit de kast en kom 
verkleed naar deze magische voorstelling 
voor de hele familie! 

jeugd & familie (4+)

zo 29 mei 10:30

Theater Terra
Kikker zingt en leest voor

In Kikker zingt en leest voor hoor je de leukste 
liedjes uit de Kikkermusicals en ga je mee op 
avontuur met Kikker en zijn vriendjes. Na af-
loop ontmoet je Kikker tijdens de meet & 
greet!

jeugd & familie (3+)

Café Cool €8,00

Rodi Media zaal €22,50

vr 27 mei 20:15

Zijn eerste avondvullende voorstelling werd 
bekroond met de Neerlands Hoop. Voor zijn 
tweede voorstelling ontving Tim Fransen  – 
als jongste cabaretier ooit – een Poelifinario. 
Nu is hij terug met zijn derde programma!

Rodi Media zaal €21,00

cabaret

Tim Fransen
De mens en ik

do 19 & vr 20 mei 19:15 & 21:30

Daniël Arends
Thuis praat ik bijna nooit &
God is mijn rechter
Daniël treedt twee keer per avond op. Thuis 
praat ik bijna nooit om 19:15 uur en God is 
mijn rechter om 21:30 uur. Per voorstelling 
koop je een apart ticket. Maak je een keuze, 
of je kom gewoon naar allebei?!

Rodi Media zaal €26,00

cabaret

za 21 mei 20:15

Als geen ander weten top comedians Harry 
Glotzbach en Roel Verburg messcherpe 
grappen te combineren met komische mu-
zikale interactie. Hun passie voor de gitaar 
en comedy komen samen met als resultaat 
een hilarische avond!

Rodi Media zaal €18,50

muziek

Roel C. Verburg
Rock & Roll (dernière)

wo 25 mei 20:15

Rodi Media zaal €28,50

muziek

Syb van der Ploeg, Edward Reekers, Maarten 
Peters en Brenda Bee brengen met The Best 
of Britain muziek van The Beatles tot Cold-
play, en zo’n beetje alles daar tussenin. Deze 
avond is een feest van herkenning!

The Best of Britain
The Fifth - Jubileumtournee
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zo 12 jun 10:30

De Vrouwen van Wanten
PROPJE

PROPJE is een muzikale en beeldende voor-
stelling zonder tekst. Over de dingen en de 
mensen. En over hoe die met elkaar om-
gaan. Speciaal voor peuters, kleuters en ie-
dereen die zich nog steeds zo voelt.

jeugd & familie (2+)

Café Cool €8,00

vr 17 jun 20:15

Loes Luca
UIT HET HOOFD

UIT HET HOOFD is een voorstelling over een 
leven dat lijkt op dat van Loes Luca. Toeval-
lig speelt diezelfde Loes Luca een actrice die 
haar leven beschouwt. Ze zoekt absoluut 
geen antwoord op de vraag: wie ben ik, maar 
ze krijgt dat antwoord toch.

Rodi Media zaal €21,50

toneel

zo 19 jun 15:00

In Rust in je hoofd vertelt schrijver en spreker 
Michael Pilarczyk over levenskunst. Een  
inspirerend college over bewustzijn en 
zelfinzicht, afgewisseld met korte geleide 
meditaties en prachtige muziek. Deze voor-
stelling is een moment voor jezelf.

Rodi Media zaal €31,50

theatercollege

Michael Pilarczyk
Rust in je hoofd

zo 29 mei 14:30

Jody Moon

Het singer-songwriter duo trad al op in  
Canada, Spanje, Engeland, Duitsland en  
Italië en ontving lovende recensies op hun 
eerdere albums. Geniet van de smaakvolle 
arrangementen en kunstig vervlochten  
samenzang!

Café Cool €15,00

muziek

di 31 mei 20:15

Wat doet het met een jong meisje als de per-
sonen die je moeten beschermen het op je 
hebben voorzien? In het licht is een aangrij-
pend monoloog gebaseerd op het autobio-
grafische boek Mijn ware verhaal van Karin 
Bloemen, gespeeld door Lisse Knaapen.

Rodi Media zaal €18,50

toneel

Solo Stories
In het licht

za 4 jun 20:15

Rodi Media zaal €21,50

cabaret

Schipluiden is een bijzonder dorp; je krijgt 
de wind van voren als iets niet zint, maar 
windje mee als ze in je geloven. Laat René er 
maar een avond over vertellen. Zijn eerlijke 
verhalen en hilarische anekdotes zitten al-
tijd bomvol steengoede grappen.

René van Meurs
2636
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di 21 jun 20:15

Rodi Media zaal €29,50

cabaret

2061 of een ander jaar is theater, cabaret en 
braintainment in één. Verwacht een prikke-
lende en hilarische voorstelling, waarin 
jouw blik op het heden en de toekomst op 
zijn kop wordt gezet. Met o.a. Jennifer Hoff-
man, Pepijn Schoneveld en Alex Hendrickx.

De Speld Theater
2061 of een ander jaar

Jouw event in 
Cool? Dat kan!
Wij zorgen voor 
het gouden randje.

Ga voor meer 
informatie over events naar  

www.coolkunstencultuur.nl  
of neem contact op met  

Esther de Koning via  
esther@coolkunstencultuur.nl
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donderdag 21 april
Lisa Ostermann

Met z’n allen
cabaret


