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ROUÉ VERVEER “ZO GOED ALS NIEUW”
Binnen 9 dagen 2 keer optreden in de Ziggo Dome en 2 keer in Afas Live.  
Geen popster die het cabaretier Roué Verveer kan nazeggen ~ Het Parool

  9E SHOW 	 CABARET 
 

II 	 REPRISE 	 31  OKT 2020 – APR 2021

Op 14 mei 2000 maakte hij zijn eerste grap in Toomler en nu, 20 jaar later, speelt 
hij nog steeds elke zaal in Nederland helemaal plat. Roué Verveer heeft alweer zijn 
9e theaterprogramma gemaakt. “Zo Goed Als Nieuw” is de titel van zijn show die 
uiteraard weer helemaal bol van de grappen staat! 

MARGRIET BOLDING FAMILIE TE KOOP
Bolding maakt authentiek theater ~ De Telegraaf

 5E	SHOW 	 	 CABARET / KLEINKUNST
 

II 	 REPRISE 	 31  SEPT 2020 – JUNI 2021

Waarom aan dezelfde familie vastzitten? Verkoop ze en kijk of er nog wat leukers 
in de aanbieding is. Eindelijk die Bourgondische moeder met die hartelijke lach 
waar je altijd van gedroomd hebt. En een broer met oprechte interesse. En neem 
dat familielid waar je vanaf wilt mee naar deze voorstelling. Ruilen mag altijd.

EMIEL VAN DER LOGT SERIEUS?! / SORRY
Persoonlijk, enorm grappig en een lekker tikkeltje grof

  2E	/	3E SHOW  CABARET

I
II  REPRISE/NIEUW 31   SEPT	2020	–	DEC	2020	/ JAN 2021 – JUNI 2021

Emiel van der Logt bespreekt de diepere lagen van het leven door verschillende 
thema’s aan te halen. Dit wordt nooit moralistisch en zwaar, want bij Emiel valt er 
van begin tot het einde super veel te lachen!!

DENG BOY HALLOOO 
Nederlandse comedy met een volle Surinaamse saus!

  10E SHOW  CABARET

I  NIEUW 31   FEB 2021 – MEI 2021

Je klapt dubbel van het lachen met dit charismatische comedy duo! Ronny en Eric 
toeren sinds 2008 met succes door Nederland en zijn elk jaar met een nieuwe 
voorstelling in de theaters te zien. Hun shows zitten vol sketches en knettergekke 
personages. Gegarandeerd een feestje!



HASSAN EL RAHAUI WIE HOU IK VOOR DE GEK!?
Een nieuwe ster binnen de Nederlandse comedy-wereld!

  1E SHOW  CABARET
 

I  NIEUW 31  SEPT 2020 – JUNI 2021

Met zijn charme en talent wist Hassan in 2018 moeiteloos de finale van Cameretten 
te halen. Hij werd door de jury omschreven als een goede performer, groot talent 
en fijne persoonlijkheid. “Hij stapt het podium op en is er meteen. De kwaliteit van 
grappen is hoog.” 

KEES VAN AMSTEL GRAPPEN VOOR GELD
“Kees van Amstel laat zijn verhalen glanzen. Bovendien is zijn timing ijzersterk” – NRC

  4E SHOW 	 CABARET 

I  NIEUW 31  SEPT 2020 – JUNI 2021

Kees van Amstel: Te gek, geestig, ijzersterk.. de recensies liegen er niet om!  
Vorig seizoen heeft Kees de zalen in Nederland compleet plat gespeeld met  
‘Een bang jongetje dat hele enge dingen doet’. Nu is Kees terug met een vierde 
cabaretshow vol nieuwe avonturen, wilde verhalen en heel veel grappen!

FUNDA MÜJDE HOŞGELDINIZ
Een theatrale persoonlijkheid zonder grenzen!

  5E SHOW 	 VERTELTHEATER

I  NIEUW 31  SEPT 2020 – JUNI 2021

Funda Müjde werd bekend als cabaretière, columniste en actrice in series als Zeg ‘ns 
Aaaa, Medisch Centrum West en Vrouwenvleugel. Vorig seizoen toerde zij met Funda 
Stelt Zich Aan langs de theaters. Dit keer komt Funda met een Turks gesproken 
theatervoorstelling! Hoşgeldiniz is een mooie en inspirerende voorstelling over het 
leven van de Turkse vrouw vol met herkenbare anekdotes en Turkse clichés. 

POWL AMEERALI IN CONCERT
Een legendarische zanger uit Suriname die ook in Nederland enorm populair is!

  2E SHOW  THEATERCONCERT

I  NIEUW 31  MAART 2021

De legendarische Powl Ameerali gaf in maart 2019 vijf fantastische 
theaterconcerten in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Na dit grote succes komt 
Powl weer naar Nederland voor nieuwe concerten waarin u wordt meegenomen 
door 36 jaar Surinaamse showbizz. 



PETER VAN EWIJK ONTBINDINGSANGST
Cabaretesk verteltheater!

  2E SHOW  	 CABARET / KLEINKUNST

I  NIEUW 31  SEPT 2020 – JUNI 2021

Peter van Ewijk won met het Vlaams-Nederlandse cabaret duo Lankmoed de 
publieksprijs van Cameretten. Met zijn eerste solovoorstelling verraste hij  
iedereen op een positieve manier met muzikaliteit, sterke inhoud en goede 
grappen. Peter zal met deze voorstelling nog meer harten gaan veroveren!

LUCINDA SEDOC GIRLSTRIP (women only)
Geliefd. Knap. Hilarisch.
 

  2E SHOW  CABARET
 

I  NIEUW 31  SEPT 2020 – JUNI 2021
 
Vrouwen onderling hebben hun eigen geheimen, onzekerheden, positieve en 
negatieve ervaringen die alleen met vrouwen besproken kunnen worden.  
In deze speciale comedyshow zullen diverse lady topics besproken worden. 
Girlstrip: Een heerlijk avondje lachen om alles wat vrouwen bezighoudt!

WIJNAND STOMP MONKIE, HET AAPJE DAT ZOEK RAAKT
De beste theatrale verteller die heel Nederland rijk is!

  10E SHOW 	 KINDERVOORSTELLING

I  NIEUW 31  SEPT 2020 – JUNI 2021

Al 25 jaar genieten jong en oud van de humor, aanstekelijke ondeugd en wijsheid 
van Wijnand Stomp. De populaire kids-comedian houdt in deze digitale tijdperk 
de verteltraditie levend! In ruim twee decennia heeft hij op enorm veel scholen, 
theaters en kinderfestivals opgetreden en heeft hij ook nog boeken geschreven. 
Wijnand speelt dit seizoen alweer zijn 10e voorstelling!
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UITVINDERS VAN HIP HOP
Een voorstelling met muziek, beeld, kennis en humor… de ultieme familievoorstelling!

  1E SHOW   MUZIEKTHEATER (10+)

I  NIEUW 31  SEPT 2020 – JUNI 2021

Ronnie Flex en Lil’ Kleine kennen we wel. Maar waar komt hiphop eigenlijk 
vandaan? Deze voorstelling voor kinderen laat de geschiedenis van hiphop 
horen en zien. Ouders vinden dit ook leuk, jeugdsentiment! Hiermee kunnen ze 
eindelijk hun kinderen verrassen met iets leuks. Hierna begrijpt iedereen hoe 
Ronnie Flex, Latifah, Lil’ Kleine en Fresku nog steeds voortborduren op waar 
Grandmaster Caz en andere pioniers in New York mee begonnen.

CABARETTEKETET 
Stand-up, sketches, improvisatie, kleinkunst en heel hard lachen! 

  1E SHOW   CABARET

I   NIEUW 31  SEPT 2020 – JUNI 2021

Zet je schrap voor deze inmiddels traditionele avond van de lach! Cabaretteketet 
staat garant voor een indrukwekkende line-up van comedians en cabaretiers 
die hun belachelijke, hilarische en verontrustende gedachten met je delen. Elke 
editie van Cabaretteketet biedt een wisselende line-up en divers programma vol 
hilariteit!

Hoeveelste show

Genre

Nieuw / Reprise

Speelperiode

Legenda

VAKIDIOTEN MAKEN DE MAN!

  3E SHOW   INSPIRATIETHEATER

I  NIEUW 31  SEPT 2020 – JUNI 2021

Ben, ken of heb jij zo’n gezapige man die thuis altijd op de bank zit? De glans is 
er wat af, het koetswerk is verzakt, de rek is er uit en het ruikt allemaal net iets 
muffer dan je zou willen. Je kunt hem bij het grof vuil zetten, maar ja… Je bent er 
toch ook wel aan gehecht. En ach, hij doet het toch nog, die trouwe knuffelbeer? 
Gelukkig is er nu de voorstelling “Vakidioten Maken de Man”: een avond vol 
tips, tricks en humor. Vier vakkundige kerels helpen elke man weer een ware 
superman te worden.
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