CKV aanbod 2018/2019
Zie voor meer informatie over de voorstellingen: www.theaterdestoep.nl

CABARET (€ 10,- per kaart*)
Clifton Braam
Twee landen, 1 liefde
Hilarische blik op de verschillen en overeenkomsten tussen Surinamers en Nederlanders.
Een programma vol hilarische maar toch ook serieuze ontdekkingen...
Vrijdag 9 november – 20.30 uur
Riza Tisserand
Bekeerling
Een puur en eerlijk verhaal over waarom het geloof, in het geval van Riza de Islam, hem letterlijk
houvast gaf voor de rest van zijn leven.
Woensdag 21 november – 20.30 uur
Jan Beuving
Rotatie
Jan Beuving, winnaar Neerlands Hoop (voor zijn vorige programma ‘Raaklijn’), geeft een
wiskundige draai aan de dingen. Hij telt dus zijn passen en past op zijn tellen!
Zaterdag 24 november – 20.30 uur
Thijs Kemperink
Bonje
Thijs vertelt verhalen die dicht bij hem staan en waar veel humor in zit.
Donderdag 29 november – 20.30 uur
Finalistentour
AFK Sonneveldprijs 2018
Tijdens de Finalistentournee presenteren de drie finalisten van de AKF Sonneveldprijs zichzelf
aan het land. Maak kennis met: Glodi Lugungu, Michel & Tim en Selma Visscher!
Donderdag 6 december – 20.30 uur

Anne-Marie Jung
Ram
Een avond vol excentrieke, maar toch herkenbare typetjes.
Donderdag 20 december – 20.30 uur
Soundos
Niets te verliezen
Soundos brengt met ‘Niets te verliezen’ haar vierde cabaretprogramma op de planken. Een
programma waarin ze niet bang is om door de mand te vallen en waarin ze zich he-le-maal
geeft!
Donderdag 17 januari – 20.30 uur
Stefano Keizer
Erg heel
Winnaar van de Wim Sonneveldprijs 2016. ‘Erg heel’ is een voorstelling waarin het publiek
voortdurend op het verkeerde been wordt gezet en waarin gekte en genialiteit heel dicht bij
elkaar liggen.
Donderdag 24 januari – 20.30 uur
Rayen Panday
Fenomeen
Rayen Panday gaat met ‘Fenomeen’ geen enkel onderwerp uit de weg; een persoonlijk, actueel
en muzikaal cabaretprogramma.
Vrijdag 1 februari – 20.30 uur
Patrick Nederkoorn
Ik betreur de ophef
Een grappig en pijnlijk inkijkje in een wereld van valse beloftes en oprechte leugens. Patrick
Nederkoorn (nominatie Neerlands Hoop 2017) vertelt op aanstekelijke wijze over zijn verleden
als gemeenteraadslid.
Donderdag 7 februari – 20.30 uur
Marco Lopes
Moedt
In 2015 won Marco de juryprijs tijdens het Comedyhuis Comedy Competitie en in 2016 stond hij
in de finale van het VARA Leids Cabaret Festival. Zijn debuutvoorstelling ‘Moedt’ gaat over de
vraag of kwetsbaarheid een kracht is of juist een zwakte.
Donderdag 14 maart – 20.30 uur
Yvonne van den Eerenbeemt
BRONST
Als ’BRONST’ een natuurdocumentaire zou zijn, dan was Yvonne de paradijsvogel. En
paradijsvogels maken rare sprongen, zeker als ze zich willen voortplanten. Over dierlijke driften
en beestachtigheid.
Woensdag 27 maart – 20.30 uur

Matroesjka
Brainwash
Het duo Matroesjka (winnaar Publieksprijs Amsterdams Kleinkunst Festival 2014) is brutaal,
monsterlijk muzikaal en gekmakend grappig. Met hun knotsgekke personages, vlijmscherpe
sketches en elektronische beats zetten ze het brein op stelten.
Donderdag 11 april – 20.30 uur
Pip Pellens
Pip goes offline
Leven zonder mobiele telefoon is ook een optie! Voor heel even dan… Pip is het experiment
aangegaan en is tijdelijk helemaal offline! Het resultaat is een humoristische theatervoorstelling!
Zaterdag 13 april – 19.30 uur
Anne Neuteboom
Kijk haar gaan
Anne Neuteboom, winnares van de jury- en publieksprijs Cameretten 2015, gaat vanaf nu alleen
nog maar doen waar ze zin in heeft.
Donderdag 18 april – 20.30 uur
Janneke de Bijl
Zonder zin kan het ook (try-out)
Janneke (winnares jury- en publieksprijs Cameretten 2017) fileert haar relatie, haar gezapige
omgeving en de hele zelfhulpcultuur, die ze natuurlijk wel eerst even zelf heeft uitgeprobeerd.
Dinsdag 30 april – 20.30 uur
Finalistentournee Leids Cabaret Festival 2019
Ontdek de grote, nieuwe namen van de Nederlandse cabaretwereld in deze finalistentournee!
Donderdag 2 mei – 20.30 uur
Andries Tunru en Stefan Hendrikx
Dubbelcabaret
Onder de noemer dubbelcabaret zie je twee verschillende voorstellingen: de solovoorstelling
'Vlees, vis wal en schip' van Andries Tunru en de unieke improvisatievoorstelling ‘Beperkt
Houdbaar’ (Stefan Hendrikx en Andries Tunru).
Woensdag 15 mei – 20.30 uur
Daniëlle Schel
Patroon
Een kleurrijk verhaal vol stuntelende karakters, originele scènes en stuwende kleinkunstliedjes.
In 2017 won Daniëlle Schel de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival.
Woensdag 22 mei – 20.30 uur

Tom Lash
Onder voorbehoud
‘Onder Voorbehoud’ is Tom’s tweede voorstelling; over meningen, hoe mensen die vormen en
wat je er mee moet.
Zaterdag 25 mei – 20.30 uur
--------------------------------------

MUZIEK (€ 10,- per kaart*):
Tangarine
Uiteen
Folkband
Zaterdag 13 oktober – 20.30 uur
Lisa Loïs sings: Adele
Prachtige ode aan Adele!
Dinsdag 23 oktober – 20.15 uur
Zoutmus
Kuikens van beton
Komisch muziekspektakel, waarbij de absurdistische scènes elkaar in rap tempo opvolgen.
Donderdag 13 december – 20.30 uur
Lakshmi
Adem
Pop-noir nummers vol electro en klassieke elementen.
Woensdag 23 januari – 20.30 uur

MUZIEK (€ 15,- per kaart*):
Jordan Roy met live-band
Freedom (try-out)
Muzikaal eerbetoon aan George Michael.
Woensdag 31 oktober - 20.15 uur
Jim van der Zee
The Voice, the guitar & the piano
Winnaar The Voice 2018!
Vrijdag 11 januari – 20.30 uur
Gers Pardoel
Neemt je mee de theaters in!
Zijn grootste hits en nieuwe songs. Ook vertelt hij voor het eerst het verhaal achter o.a. de
nummers ‘Bagagedrager’ en ‘Louise’.
Donderdag 7 maart – 20.15 uur

Michael Jackson Tribute
Ode aan The King of Pop!
Donderdag 6 juni – 20.15 uur
--------------------------------------

MUSICAL/MUZIEKTHEATER (€ 15,- per kaart*):
Schuld
Een spannende thrillermusical naar het boek van Mel Wallis de Vries.
Voordat de voorstelling begint, is er een covermodelwedstrijd in het theater, waarbij je kans
maakt om covermodel te worden voor Mel’s nieuwe boek!
Zaterdag 22 december – 20.15 uur
Marvellous
De eerste superhelden saga musical happening ter wereld!
Donderdag 7 februari – 20.15 uur
Stil in mij, de musical
Nieuwe Nederlandse musical met Ferry Doedens, Jeroen C. Molenaar, Zoï Duister en Dieuwke
Tönissen over vriendschap, verwachtingen en het zoeken naar je identiteit.
Zaterdag 25 mei – 20.15 uur
--------------------------------------

DANS (€ 15,- per kaart*)
Casus Circus
Driftwood
Acrobatisch danstheater uit Australië!
Vrijdag 30 november – 20.15 uur
ISH
Modern Samurai
Freerunning, breakdance en martial arts.
Dinsdag 19 februari – 19.30 uur
--------------------------------------

SHOW (€ 10,- per kaart*)
Timon Krause
Mindgames
Ervaar ‘MINDGAMES’ in het theater: de nieuwe sensatie op gebied van gedachten lezen!
Vrijdag 23 november – 20.30 uur

--------------------------------------

TONEEL (€ 15,- per kaart*)
Van de koele meren des doods
Met: Hanne Arendzen, Reinier Bulder, Vincent Croiset, Tijn Docter, Ella van Drumpt, Willem
Voogd en Marliz van Til.
Dinsdag 8 januari – 20.15 uur
Turks Fruit
Met: Chris Peters, Ali Zijlstra, Bart Klever en Debbie Korper
Deze toneelbewerking van het ultieme liefdesverhaal van Jan Wolkers is een ongekuiste,
sensuele en ontroerende hommage.
Woensdag 27 maart – 20.15 uur
Kom hier dat ik u kus
Met: Sophie van Winden, Kristen Mulder, Dragan Bakema e.a.
Toneelbewerking van de tweede roman van Griet Op de Beeck.
Woensdag 22 mei – 20.15 uur
Medisch Centrum Best
Hilarische voorstelling door Theater van de Klucht. Neem je ponskaart mee, meld je bij de
opnamebalie en maak kennis met de strenge hoofdzuster, die zich overal zorgen over maakt,
behalve over haar patiënten.
Donderdag 23 mei – 20.15 uur
--------------------------------------

DIVERSE KORTINGEN
Ali B
Koorts
Ali meet de temperatuur van de maatschappij.
Vrijdag 1 maart – 20.15 uur - € 19,-*
Rob Scheepers
Kom maar op
Scherpe en herkenbare anekdotes over alledaagse situaties!
Zaterdag 20 oktober – 20.15 uur - € 15,-*
Nacht van het Cabaret 17
Met: Roovers & van Leeuwen, Victor Luis van Es, Maarten van de Berg en Lonneke Dort
Zaterdag 1 juni – 21.00 uur - € 15,-*

*) Deze kortingprijzen gelden alleen indien reservering van de kaarten via school loopt.
Voor de voorstellingen geldt een beperkt aantal kaarten met korting. Dus op=op.
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