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BESTE BEZOEKER,

Met een brede glimlach schrijf ik het voorwoord voor deze 

gloednieuwe seizoensbrochure met het professionele programma-

aanbod voor theaterjaar 2022-2023. Wat heerlijk dat het er naar 

uitziet dat komend seizoen het doek weer als vanouds open kan!

Ik ben apetrots op het team en onze grote vrijwilligersgroep die zich 

de afgelopen jaren telkens opnieuw met onverlet enthousiasme 

inzetten voor ons mooie theater. Ook wil ik jou als bezoeker danken. 

Voor het begrip als er wéér een voorstelling werd verplaatst én de 

terugkeer naar ons theater zodra we onze deuren weer mochten 

openen.

Jullie reacties en de ruimhartige steun vanuit onze sponsoren, 

lokale, regionale en landelijke fondsen en subsidies, gaven 

ons de energie om die stip op de horizon te blijven zien en 

ondertussen te kijken naar wat er nog wél kon ondanks de ook 

voor ons spannende coronatijd. Dit resulteerde onder andere in 

een prachtige foyer, een nieuwe website en verbetering van onze 

geluidsinstallatie. Daarnaast introduceerden we het filmhuis en 

gaven we ons cultuurcafé en andere participatieprogramma’s een 

stevige positie in Barneveld en in onze agenda. En - natuurlijk - 

werkten we met veel plezier aan het samenstellen van dit nieuwe 

theaterprogramma. 

STIP OP DE HORIZON

Een programma dat we openen met twee feestelijke avonden 

in september. Op donderdag 15 én vrijdag 16 september 

aanstaande geven diverse spelers, die later in het seizoen met 

een avondvullend programma bij ons te zien zijn, een verrassende 

preview. Dit staat zonder twijfel garant voor twee afwisselende bonte 

(theater)avonden. 

En na deze opening? Dan start een bruisend en gevarieerd 

theaterseizoen met daarin vele grote namen en minder bekende 

- maar zeker niet minder mooie - voorstellingen van opkomende 

talenten. Een programma dat ruimte houdt voor pareltjes die we 

wellicht in een later stadium kunnen bijboeken, maar ook voor ons 

filmaanbod, participatieprogramma en de vele voorstellingen van 

lokale gezelschappen waarvan de verkoop later in het seizoen start.

SEIZOENSOPENING

Schaffelaartheater 

Redactie en 

Ontwerp

Uitgave0342 842 848

En wij kunnen niet wachten om jou weer te begroeten. 

Namens mijn team en onze vrijwilligers,

Ronald de Wilde
Directeur

HET DOEK KAN OPEN!

3772 KX Barneveld
Theaterplein 1

BEZOEKERSINFORMATIE   04

THEATERCOCKTAIL   05

PROGRAMMA-OVERZICHT   06

THEATERPROGRAMMA 22|23   08

MEER DAN EEN THEATER ALLEEN   44

BESTELFORMULIER   45

SAMEN MAKEN WIJ ONS PODIUM   47

samenstelling

Schaffelaartheater

Code Blauw

Mei 2022

/schaffelaartheater.barneveld

/schaffelaartheater

contact@schaffelaartheater.nl

Voorwoord

Richard 
Groenendijk

VOOR IEDEREEN BETER

Anne van Zantwijk, Arno Stevens, Astley Baker Davies, 

Buro Rust, Carla Gorter, Carli Hermès, Casper Rila, Charlie 

DeKeersmaecker, Corne van der Stelt, Curly and Straight, Daniel 

Maissan en Chris Pedis, Duthfoto, Eric Frecken, Frank Emmers, 

Gemmy Woud Binnendijk, Govert de Roos, Ioana Cobzaru, 

Jacob-Carl Pauw, Joris van Bennekom , Julie, Hrudova, Kaat 

Pype, Leendert Vooijce, Maartje ter Horst, Marije Tolman en Eva 

Kohnstamm lowres, Manon van der Zwaal, Mark David, Mark 

Engelen, Marleen Suzanne, Mich Buschman, Nick van Ormondt, 

Nico Alsemgeest, Paulina Matusiak & Eddy Wenting, Piet 

Douma, Robert Zant, Roderick van Nispen, Ronald du Chatinier, 

Roy Beusker, Roy Soetekouw, Saskia Kerkhoff, Stefan Schipper, 

Sushilla Kouwen, Thijs Meuwese en Daan Colijn, Victor Meijer, 

Willem van Walderveen, Wim Lanser.

Fotografen

“Richard Groenendijk 
bewijst zich als artiest 

die van alle markten 
thuis is”

DE VOLKSKRANT

do 27-10-22 p. 12
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ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN 

In het Schaffelaartheater gelden de Algemene 

Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- 

en Concertgebouwdirecties. Deze zijn gedeponeerd bij de 

rechtbank te Amsterdam en kun je vinden op onze website.

OPENINGSTIJDEN THEATERKASSA

De theaterkassa is open en telefonisch bereikbaar op 

vrijdagmiddag tussen 14.30 en 17.30 uur én een uur voor 

aanvang van een voorstelling. Telefoon: 0342 - 842 848. In de 

zomervakantie, van maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus, is 

onze theaterkassa gesloten.

VRIENDEN VAN JAN

Door bijdrages van vrienden houden we de programmering 

op hoog niveau, stimuleren we jong talent en kunnen we 

optredens van gezelschappen uit onze regio faciliteren en 

nieuwe producties initiëren. Zó blijven we inspringen op de 

kansen en uitdagingen van deze tijd. Voor € 37,50 per jaar ben 

je vriend van ons theater en:

• Heb je toegang tot de exclusieve voorverkoop van het 

nieuwe seizoen. 

• Ontvang je een uitnodiging voor de feestelijke seizoens-

opening op 15 of 16 september 2022 (voor 2 personen).

• Mag je tot 24 uur voor de voorstelling zonder 

administratiekosten je voorstelling ruilen voor een andere 

voorstelling of omzetten in een tegoedbon.

• Betaal je bij je bestellingen geen administratiekosten.

• Sturen wij je een aantal keren per jaar een gerichte 

vriendenaanbieding. Soms is dit een fikse korting op 

een voorstelling, een andere keer nodigen wij je als 

ambassadeur van ons theater uit om andere mensen 

(gratis of tegen een minimaal bedrag) kennis te laten 

maken met ons theateraanbod.

ROLSTOELGEBRUIKERS /  SLECHT TER BEEN

In beide zalen is een beperkt aantal rolstoelplaatsen aanwezig, 

deze kun je niet online reserveren. Als je gebruik wilt maken 

van een rolstoelplek kun je telefonisch of per e-mail je boeking 

doorgeven. Ben je minder goed ter been en ken je onze 

theaterzalen niet? Bel of mail ons dan gerust. Wij geven je 

graag persoonlijk advies over de beste plekken die je kunt 

reserveren. 

ENTREEBEWIJZEN RUILEN OF 
RETOURNEREN

Tot 24 uur voor de voorstelling kun je je kaarten ruilen 

voor een tegoedbon of voor plaatsbewijzen voor een 

andere voorstelling. Per geruilde kaart berekenen wij 

€ 5,- administratiekosten. Ben je Vriend van Jan? Dan 

is ruilen tot 24 uur voor aanvang van de voorstelling 

gratis.

GARDEROBE EN (PAUZE)DRANKJE

Bij het merendeel van de voorstellingen is een 

(pauze)drankje bij de kaartprijs inbegrepen. 

Vanwege het risico op valpartijen bij een plotselinge 

ontruiming, is het niet toegestaan jassen mee te 

nemen in de zaal. De (vrije) garderobe vind je bij de 

entree van het theater.

WACHTLIJST

Bij uitverkochte voorstellingen kun je je op een 

wachtlijst laten plaatsen. Als er kaarten geretourneerd 

worden, nemen wij contact met je op.

PODIUM CADEAUKAART

De Podium Cadeaukaart is verkrijgbaar en 

inwisselbaar bij de kassa van het Schaffelaartheater. 

Voor meer informatie verwijzen wij je naar: 

www.podiumcadeaukaart.nl.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het (wijzigen van) 

voorstellingen, verloren of vergeten entreebewijzen, 

het gebruik van stoelverhogers, gehoorversterking, 

hulphonden en parkeermogelijkheden verwijzen wij 

je naar onze website www.schaffelaartheater.nl. 

Bezoekersinformatie THEATERCOCKTAIL
TWEE SHOWS VOOR SLECHTS € 35,- P.P.

Jan Beuving
RESTANTE

za 24-09-22 p. 09

Maartje & Kine
HOGE NOOT

vr 14-10-22 p. 10

Tobi Kooiman
BEST OF

za 22-10-22 p. 11

Mart Hillen
MART &  MOVIES

vr 04-11-22 p. 14

Elke Vierveijzer
LUCHT

za 12-11-22 p. 16

Kerst Op Sterk Water
IMPROVISATIE 
CABARET

za 10-12-22 p. 21

Steven Brunswijk
ALLEEN BRABANDERS, 
GEEN NEDERLANDERS

vr 20-01-23 p. 24

za 04-02-23 p. 26

Nina de la Parra
BLOODBITCHES

za 11-02-23 p. 28

Peter van Ewijk
ONTBINDINGSANST

za 25-02-23 p. 32

Arjan Kleton
SLUIT INGSTIJD

za 18-03-23 p. 35

Eric Vaarzon Morel 
& Jonge Virtuoze 
Amigos

do 30-03-23 p. 38

THEATERCOCKTAIL

Een heerlijke eerste speelplek voor de grootste 

cabaretnamen van de toekomst én een podium 

waar de prachtigste intieme muziekproducties te 

zien zijn: onze kleine theaterzaal! Laat je verrassen 

door de creativiteit en kwaliteit van deze artiesten

en gezelschappen. 

BOEK EEN THEATERCOCKTAIL !

Bij deze TheaterCocktail boek je twee of meer voorstellingen uit 

onderstaand aanbod. Je betaalt dan het gereduceerde tarief van €17,50 per 

voorstelling. Bij online bestellen kies je voor de prijssoort: Cocktail. Meer info 

vind je op www.schaffelaartheater.nl/theatercocktail.

Diederick’s debuut
MUZIKALE 
ONE-MAN-SHOW

vr 18-11-22 p. 17

Jasper van Veen
NIET GEHINDERD 
DOOR ENIGE KENNIS

za 18-02-23 p. 30

Bas Birker
IN  BL IJDE 
VERACHTING

vr 31-03-23 p. 38

Beth & Flo

za 05-11-22 p. 15

NIET WAT JE  DENKT

Stefano Keizer
HANS TEEUWEN
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Feestelijke seizoensopening Specialdo 15 september 2022

Feestelijke seizoensopening Specialvr 16 september 2022

Jan Beuving Cabaretza 24 september 2022

Heroes of the 70’s Muziekvr 30 september 2022

Gelders Opera- en Operette Gezelschap Muziekza 1 oktober 2022

Peppa Pig Live! (2+) Familiezo 2 oktober 2022

Maartje en Kine Cabaretvr 14 oktober 2022

Karin Bloemen en Band Showvr 21 oktober 2022

Youp van ‘t Hek Cabaretza 22 oktober 2022

Tobi Kooiman Cabaretza 22 oktober 2022

Sterrin’s Dierenencyclopedie (7+) Familiewo 26 oktober 2022

Richard Groenendijk Cabaretdo 27 oktober 2022

Naturally 7 Muziekvr 28 oktober 2022

Elvis The Music Muziekza 7 januari 2023

The Dutch Eagles Muziekvr 20 januari 2023

Steven Brunswijk Cabaretvr 20 januari 2023

André Kuipers Specialdo 26 januari 2023

Nationaal Theaterweekend Comedyvr 27 januari 2023

Nationaal Theaterweekend Muziekvr 27 januari 2023

Nationaal Theaterweekend Muziekza 28 januari 2023

Nationaal Theaterweekend Cabaretza 28 januari 2023

Two Of Us² (Lennon & McCartney Acoustic) Muziekvr 3 februari 2023

Stefano Keizers Cabaretza 4 februari 2023

Things About Sting Muziekdo 9 februari 2023

Hendrik Groen Toneelvr 10 februari 2023

Het Grote Grand Prix Circus Specialza 11 februari 2023

Nina de la Parra Cabaretza 11 februari 2023

The Sons of CCR (USA) Muziekdo 16 februari 2023

Motel Westcoast Muziekvr 17 februari 2023

Maarten van Rossem Specialza 18 februari 2023

Jasper van Veen Cabaretza 18 februari 2023

Bing is jarig (1+) Familiezo 19 februari 2023

Alex Ploeg Cabaretdo 23 februari 2023

A-Fever Muziekvr 24 februari 2023

BOOM, like that! Muziekza 25 februari 2023

Peter van Ewijk Cabaretza 25 februari 2023

Diederik Jekel Specialvr 3 maart 2023

100% Hollandse Hits Live Muziekvr 24 maart 2023

Thijs Kemperink Cabaretdo 9 maart 2023

Omdenken Specialvr 10 maart 2023

Arjan Kleton Cabaretza 18 maart 2023

Yentl en de Boer Cabaretdo 30 maart 2023

Brandweerman Sam Live (2+) Familieza 18 maart 2023

The Bootleg Sixties Muziekza 25 maart 2023

Eric Vaarzon Morel & Jonge Virtuoze Amigos Muziekdo 30 maart 2023

Tineke Schouten Showvr 31 maart 2023

Bas Birker Cabaretvr 31 maart 2023

Stef Bos Muziekvr 7 april 2023

Jandino in Judeska Airlines Comedyvr 14 april 2023

Buurman & Buurman (4+) Familieza 15 april 2023

Pieter Derks Cabaretdo 20 april 2023

Slagerij van Kampen Muziekvr 21 april 2023

The Mousetrap Toneelza 22 april 2023

Ik Ga Stuk Cabaretvr 28 april 2023

3JS Muziekza 6 mei 2023

Assepoester De Musical (4+) Familieza 13 mei 2023

Huub Stapel Toneelza 20 mei 2023

Programma-overzicht

p. 08

p. 08

p. 09

p. 09

p. 09

p. 10

p. 10

p. 10

p. 11

p. 11

p. 11

p. 12

p. 12

Guido Weijers Cabaretdo 3 november 2022

Crazy Pianos Muziekvr 4 november 2022

Mart Hillen Muziekvr 4 november 2022

Släpstick Showza 5 november 2022

Beth & Flo Cabaretza 5 november 2022

Pink Project The Band Muziekvr 11 november 2022

Peter Heerschop & Viggo Waas Cabaretwo 23 november 2022

Elke Vierveijzer Muziekza 12 november 2022

Diederick’s debuut Showvr 18 november 2022

De Waanzinnige Boomhut (7+) Familieza 19 november 2022

Veldhuis & Kemper Cabaretza 26 november 2022

p. 13

p. 14

p. 14

p. 14

p. 15

p. 16

p. 18

p. 16

p. 17

p. 17

p. 19

Tis Hier Geen Hotel 2 Cabaretdo 1 december 2022

Rayen Panday Cabaretvr 2 december 2022

René van Meurs Cabaretvr 9 december 2022

The Kik Muziekza 10 december 2022

Kerst Op Sterk Water Cabaretza 10 december 2022

Top 2000 Live Muziekdo 15 december 2022

Minidisco (4+) Familiedo 29 december 2022

p. 19

p. 20

p. 21

p. 21

p. 21

p. 22

p. 22

p. 23

p. 23

p. 24

p. 24

p. 25

p. 25

p. 25

p. 25

p. 26

p. 26

p. 27

p. 27

p. 28

p. 29

p. 29

p. 29

p. 30

p. 30

p. 31

p. 31

p. 32

p. 32

p. 32

p. 33

p. 36

p. 34

p. 35

p. 35

p. 37

p. 36

p. 36

p. 38

p. 38

p. 38

p. 39

p. 39

p. 40

p. 40

p. 41

p. 41

p. 42

p. 42

p. 42

p. 43

Symphonic Rock Night Muziekza 29 oktober 2022 p. 13

Queen The Music Muziekdo 12 januari 2023 p. 23
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Feestelijke 
seizoens-
opening

HAPPY NEW YEAR!

Op deze avonden luiden wij officieel het 

nieuwe theaterjaar 2022-2023 in. Tijdens 

deze feestelijke seizoensopening geven 

diverse artiesten, die later dit seizoen met een 

avondvullend programma bij ons te zien zijn, 

een heerlijke preview. Na afloop toosten we 

samen op het nieuwe (theater)jaar. Save the 

Date, wij zetten de bubbels vast koud!

do 15-09-22 20.00 uur €10,-

Koninklijke BDU-Zaal Special

vr 16-09-22

Vrienden 2 vrijkaarten

Dit openingsweekend is het alternatief voor 

de jaarlijkse previewavond. Vrienden van Jan 

krijgen twee vrijkaarten voor één van deze 

avonden. 

VRIENDEN VAN JAN

In de spotlight

Heroes of the 70’s
THE BEST ROCK SONGS.  THE F INEST STORIES .

In deze avondvullende voorstelling komen de beste rocksongs 

voorbij uit dit fameuze decennium. Van ‘Hotel California’ 

tot ‘Sweet home Alabama’. Van ‘Radar Love’ tot ‘Sultans of 

Swing’. Aangevuld in woord en beeld met legendarische 

herinneringen. Kortom: een onvergetelijke muzikale avond, 

uitgevoerd door Cry Me a River Band met rockzanger Erik 

Hagelstein (bekend van ‘The Voice Senior’).

vr 30-09-22 20.00 uur €24,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

Gelders Opera- en Operette 
Gezelschap
NATIONALE OUDERENDAG

Ook in 2022 doen wij weer mee met de Nationale 

Ouderendag. Dit is voor ons de aftrap van een nieuw 

seizoen cultuurparticipatieprojecten. Het Gelders Opera- 

en Operette Gezelschap, kortweg het GOOG, verzorgt 

deze ochtend een programma in onze foyer. De ochtend 

wordt geopend door onze wethouder Cultuur.

za 01-10-22 11.00 uur €7,50

Foyer Muziek

Jan Beuving
RESTANTE

‘Niets blijft’, zeiden de oude Grieken, maar oude Grieken 

moet je niet geloven. Er blijft juist van alles. De rest bij een 

staartdeling blijft. Haren in het doucheputje. De verhalen 

uit je jeugd. En de wiskunde natuurlijk: die is het eeuwigst 

van allemaal. Ook Jan Beuving blijft liedjes schrijven en 

Tom Dicke blijft aan de vleugel zitten.

za 24-09-22 20.15 uur €21,50

Kleine Zaal Cabaret

C
ab

ar
et

M
uz

ie
k

M
uz

ie
k
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Peppa Pig Live! (2+)
SCHOOLREISJE  NAAR HET STRAND

Spelletjes spelen, avonturen beleven én... in 

modderplassen springen! Wegens groot succes komen 

het ondeugende, kleine varkentje Peppa Pig en al haar 

vriendjes opnieuw naar het theater. Maak je klaar voor een 

vrolijk avontuur vol meezingliedjes, meedoedansjes en 

varkentjeshumor.

zo 02-10-22 13.30 uur €20,50

Koninklijke BDU-Zaal Familie

C
ab

ar
et Tobi Kooiman

BEST OF

Tobi Kooiman is cabaretier, stand-up comedian, 

wiskundige en stoïcijn. Hij probeert met zijn gevoel 

voor logica levensvraagstukken en alledaagse 

kwesties te tackelen, ziet (non-)causale verbanden 

en ontrafelt statistiekmisbruik. Helder toch? Op het 

podium wel; daarbuiten brengt het hem steevast in 

wonderlijke situaties.

za 22-10-22 20.15 uur €17,50

Cabaret

Sterrin Smalbrugge
STERRIN’S  D IERENENCYCLOPEDIE  (7+ )

Na twee theatertournees over reptielen, komt dierengek 

Sterrin met een vernieuwde voorstelling die gaat over 

alle soorten dieren. Niet alleen de populaire, maar ook 

over dieren die we misschien niet zo goed kennen; de 

‘buitenbeentjes’. Want klein of groot, mooi of lelijk, lief of 

eng, ieder dier heeft een onmisbare plek in onze wereld. En 

het is Sterrin’s missie om dat aan iedereen te laten zien. 

wo 26-10-22 15.00 uur €17,50

Koninklijke BDU-Zaal Familie

Youp van ‘t Hek
DE LAATSTE RONDE

Over twee jaar, op zijn zeventigste verjaardag, zet Youp 

een feestelijk uitroepteken achter zijn vrolijke carrière. 

Daarom gaan we vanavond nog één keer keihard lachen 

om alles wat het leven in zijn ogen aantrekkelijk en 

belachelijk maakt. En we weten: dat is veel. Heel veel 

zelfs. Zeker als Youp het vertelt.

za 22-10-22 20.00 uur €33,00

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret

C
ab

ar
et

Fa
m

ilie

Maartje en Kine
HOGE NOOT

Deze twee multi-instrumentalisten suizen moeiteloos 

van Brahms naar Balkan, van opera naar jodel-rap en 

van chansons naar electro. Met magistrale muzikaliteit 

en meesterlijke solo’s. Met stapels sketches en met 

hopen humor. Maartje & Kine musiceren door, zélfs als de 

wereld vergaat! Immers, wanneer de nood het hoogst is, 

is de muziek nabij. 

vr 14-10-22 20.15 uur €19,50

Kleine Zaal Cabaret

C
ab

ar
et

Fa
m

ilie

Karin Bloemen en Band
SOUVENIRS

In je leven verzamel je vele spullen en herinneringen. Je 

huis en je hoofd raken zo vol, dat het hoog tijd wordt eens 

goed op te ruimen. Bloemen voegt de daad bij het woord 

in deze ouderwets rijke Bloemenshow met dierbare 

oude en verrassende nieuwe songs, onvoorspelbare 

conferences, hilarische types, prachtige jurken en dito 

decor. 

vr 21-10-22 20.00 uur €35,00

Koninklijke BDU-Zaal Show

Sh
ow

Max. 4 kaarten per bestelling

Kleine Zaal
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Richard Groenendijk
VOOR IEDEREEN BETER 
(REPRISE)

Volgens de pers hoort Groenendijk in het 

rijtje van de grote komieken van ons land. 

En dat is niet voor niets. Hij is openhartig, 

scherp, adrem, een tikkie vilein, altijd met 

een flinke dosis zelfspot, maar vooral 

genadeloos komisch. En dan kan hij nog 

geweldig zingen ook! 

Afgelopen seizoen speelde hij deze 

voorstelling voor een uitverkochte en 

dolenthousiaste zaal in ons theater. Daarom 

hebben we Richard dit jaar opnieuw 

uitgenodigd om dit programma bij ons te 

spelen. Dus kom van die bank en ga hem 

zien. Dat is écht voor iedereen beter! 

Naturally 7
GET UP STAND UP

do 27-10-22 20.00 uur €27,50

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret 

vr 28-10-22 20.00 uur €30,00

Muziek

De leden van Naturally 7 produceren met hun stem 

het geluid van alle mogelijke muziekinstrumenten en 

klinken zodoende als een volwaardige band met een 

fenomenale live act. In hun afwisselende show komen 

in een mix van R&B, pop, soul en beatboxing, niet alleen 

grote wereldhits, maar ook eigen composities langs.

De basis voor Naturally 7 werd in 1999 gelegd in New 

York door de broers Roger en Warren Thomas. Samen 

met vijf andere getalenteerde zangers ontwikkelden 

zij zich als a capella act onder de noemer ‘Vocal Play’. 

Inmiddels heeft de groep voor miljoenen mensen 

opgetreden, Nu komt dit bijzondere a capella 

gezelschap gelukkig weer naar Barneveld. Geniet!

Guido Weijers
OUDEJAARSCONFERENCE

Voor het eerst in de geschiedenis is 

er iemand die meer dan 10 keer de 

‘Oudejaarsconference’ op nationale TV mag 

doen: Guido Weijers!

Ook dit jaar vat de cabaretier met de meest 

vooruitziende blik, de tijdsgeest pijnlijk 

grappig samen en fileert Guido 2022 tot op 

het bot. 

Creatieve hersenspinsels zorgen voor 

een avond vol slimme doordenkers en 

hilarische terugblikken. Wat er ook gebeurt, 

humor is het medicijn. Dus lachen zullen 

we! In vreemde tijden moet de hofnar nou 

eenmaal stevig van zich laten horen…

Symphonic Rock Night 
THE THIRD L INE  

do 03-11-22 20.00 uur €31,00

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret

za 29-10-22 20.00 uur €29,50

Muziek

Na twee indrukwekkende rockshows is het de 

hoogste tijd dat ook wij in Barneveld kennismaken 

met Symphonic Rock Night! In ‘The Third Line’ brengt 

deze 9-koppige band een geheel nieuwe set met 

songs van o.a. Pink Floyd, Genesis, Yes, Marillion 

en Supertramp, die samen een fantastisch beeld 

schetsen van de popmuziek in de jaren ‘70. 

Verwacht hits als ‘Hotel California’, ‘Shine On You 

Crazy Diamond’, ‘Owner of a Lonely Heart’ en ‘Baker 

Street’. Uiteraard ontbreken ook de krakers van 

Nederlandse bands als Nits, Golden Earring en 

Solution niet. 
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Koninklijke BDU-Zaal

Koninklijke BDU-Zaal
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Beth & Flo
NIET WAT JE  DENKT

Gewapend met een sloophamer breken 

Beth & Flo alle muren af. De muren van het 

studeerkamertje waar hun piano staat en waar 

ze urenlang, jarenlang, eindeloos etudes en 

fuga’s van Bach hebben geoefend. De muren 

van die hele klassieke concertwereld waarin 

ze gevangen zitten, moeten kapot. Ze willen 

eruit! Ver weg van de gebruikelijke regels in de 

wereld waar ze vandaan komen, ver weg van 

de tradities. In ‘Niet wat je denkt’ bestormen 

Beth & Flo ons theater met absurdistische 

scènes, virtuoos pianospel en sprankelende 

samenzang. 
za 05-11-22 20.15 uur €19,50

Kleine Zaal Cabaret

In de spotlight

Mart Hillen
MART &  MOVIES 

Op zijn 21ste veroverde gitaarvirtuoos Mart Hillen de 

theaters met zijn eerste soloprogramma. Wie hem heeft 

gezien en gehoord, wil meer. Met zijn virtuoze gitaarspel 

schept hij schilderachtige beelden die het publiek 

meenemen in een andere wereld. Hij speelt door hem 

opnieuw gearrangeerde filmmuziek uit klassiekers als 

‘Titanic’ en ‘Mission Impossible’.

vr 04-11-22 20.15 uur €18,50

Kleine Zaal Muziek

M
uz

ie
k

Crazy Pianos 
GUILTY PLEASURES PART 2

De zingende, swingende en humoristische muzikanten 

van Crazy Pianos komen nogmaals naar ons theater 

met hun spetterende meezingprogramma. The guilty 

pleasures are back! Bereid je voor op een spectaculaire 

show vol muzikale hoogstandjes op de drums, saxofoon 

en natuurlijk de brandweerrode piano’s, waarbij stilzitten 

én je mond houden geheel onmogelijk is!

vr 04-11-22 20.00 uur €29,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

M
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k

Sh
ow

Släpstick
THE ROARING TWENTIES

‘The Roaring Twenties’: dé onovertroffen, magnifieke, 

chique, swingende, zingende, roerende, ontroerende, 

champagne proostende belevenis van het decennium 

komt naar Barneveld. Een avond als nooit tevoren! Een 

jubileumvoorstelling die de gloriedagen van de slapstick 

even fijnzinnig als elegant laat herleven! Dus: doe je 

feestkleding aan en betreed de rode loper. Je bent van 

harte uitgenodigd!

za 05-11-22 20.00 uur €27,50

Koninklijke BDU-Zaal Show
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Elke Vierveijzer
LUCHT

Elke Vierveijzer is met ‘Lucht’ de winnaar 

van de Poelifinario 2021 in de categorie 

Kleinkunst, die wordt uitgereikt aan het 

meest indrukwekkende programma van 

het seizoen. Met haar grote stem, haar 

bloedstollend mooie liedjes en schurende 

teksten maakte ze van ‘Lucht’ een veelzijdig 

theaterconcert over kwetsbaarheid, 

aanpassing en ontsnapping, over eindeloos 

doorgaan en stilvallen. Een theaterconcert 

dat nog lang na zal zinderen.!

Pink Project The Band
PINK FLOYD PAST TO PRESENT PART 2

za 12-11-22 20.15 uur €19,50

Kleine Zaal Muziek

vr 11-11-22 20.00 uur €33,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

Het publiek wil Pink Floyd horen, in optima forma, 

en dat is nu precies het doel van Pink Project. Al een 

kwart eeuw weten zij de muzikale nalatenschap van 

Pink Floyd vlekkeloos neer te zetten in de theaters 

en poppodia. Nu gaat de band op tournee met deze 

ultieme Pink Floyd show die het gehele rijke oeuvre van 

Pink Floyd bestrijkt. Alle highlights komen voorbij. 

Met quadrafonische sound, een spectaculaire lichtshow 

en indrukwekkende visuals is het alsof de legendarische 

Britse band nooit heeft opgehouden te bestaan.

“Elke Vierveijzer zingt geen liederen, ze 

knalt ze rechtstreeks je hart in.” (De jury van 

de Poelifinario over dit programma)

M
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Diederick’s debuut
EEN MULTI- INSTRUMENTALE , 
MUZIKALE ONE-MAN-SHOW

Diederick Ensink maakt er een sport 

van om zoveel mogelijk instrumenten te 

bespelen; “een gezonde verslaving”, noemt 

Diederick het. Het liefste zou hij in zijn 

eentje alle instrumenten van een orkest 

willen bespelen én daarbij ook nog willen 

zingen. Dat gaat natuurlijk niet, horen we 

je denken. Om het tegendeel te bewijzen 

stapt Diederick op het toneel in ‘Diederick’s 

Debuut’. Diederick neemt je deze avond 

met meer dan tien muziekinstrumenten 

en een gezonde dosis humor mee in zijn 

persoonlijke muzikale verhaal én een breed 

scala aan muziekgenres.

Sh
ow

De waanzinnige Boomhut 
van 52 verdiepingen (7+)
MENEER MONSTER

Volkomen geschifte familievoorstelling naar de 

mega populaire bestseller van Andy Griffiths en Terry 

Denton!

Ze zijn weer terug: Andy en Terry’s Boomhut is 

nu 52 verdiepingen hoog. Met zo mogelijk nog 

meer fantastische uitvindingen. Een wortelkanon 

met raketaandrijving, een Vermom-o-matic 5000, 

een Opleidingsinstituut voor Ninja-slakken, een 

vliegende gebakken-ei-auto en een hypermodern 

detectivebureau met hypermoderne detective-

apparatuur. En dat is maar goed ook, want Andy 

en Terry moeten een groot raadsel oplossen: 

Meneer Grootneus is namelijk op mysterieuze 

wijze verdwenen! Zo belanden de idioten in een 

waanzinnig avontuur met een hongerige rups, een 

vijandig groentekoninkrijk, een 100 jaar durende 

Ninja-slakken-reis en ontmoeten ze hun grootste 

vijanden: Groentes…

Fa
m

ilie

vr 18-11-22 20.15 uur €19,50

Kleine Zaal Show

za 19-11-22 14.00 uur €19,50

Koninklijke BDU-Zaal Familie
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Tis hier geen hotel 2
DIANNE L IESKER,  ELLEN 
DIKKER &  HANNEKE DRENTH

Nóg meer gesmijt met deuren, hopeloos 

bankhangen en lege verpakkingen in de 

koelkast; welkom bij ‘Tis Hier Geen Hotel 2’. 

In deze fonkelnieuwe voorstelling laten 

cabaretières Ellen Dikker, Hanneke Drenth 

en Dianne Liesker zien wat er gebeurt als 

pubers jouw huis als hotel beschouwen. En 

waarom het dan in een permanente staat 

van chaos verkeert. Maar ook al worden 

we soms knettergek van onze pubers, we 

houden toch van ze en kunnen meestal 

hard met én om ze lachen. En zij om ons, 

want “OMG, wij zijn zó boomer”.

Veldhuis & Kemper
HOU DAT VAST

do 01-12-22 20.00 uur €26,50

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret

za 26-11-22 20.00 uur €27,00

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret

“De eerste helft van je leven ben je bezig iemand te 

worden, de tweede helft van je leven ben je bezig te 

accepteren dat het niet is gelukt.” (Schopenhauer) 

Deze uitspraak vormt de basis voor ‘Hou Dat Vast’, 

het nieuwe cabaretprogramma van het gevierde duo 

Veldhuis & Kemper. Een hilarische, confronterende 

en ontroerende avond over vriendschap, relaties 

en liefde. Confronterend grappig met ontroering als 

onverwachte bonus. 

Met hun laatste programma ‘Geloof ons nou maar’ 

ontvingen Veldhuis & Kemper naast volle zalen en 

prachtige recensies ook een schitterende nominatie 

voor de belangrijkste cabaretprijs van Nederland: de 

Poelifinario. Nu hebben deze mannen nog maar één 

wens: Hou dat vast!

C
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In de spotlight

Peter 
Heerschop & 
Viggo Waas

ER GAAT NOG IETS  HEEL 
MOOIS  GEBEUREN

In dit programma proberen Peter en Viggo 

alles wie zij samen zijn en wat zij samen 

hebben gedaan, bij elkaar te brengen. NUHR-

dialogen, ‘Wachten Op Godot’, ‘Vrienden van 

Van Swieten’ en de grote sporttoernooien 

die ze meemaakten. Dat doen zij in een 

programma met schitterende anekdotes, 

pijnlijke stiltes, nieuwe ontdekkingen, wanhoop, 

oplossingen en het vervliegen daarvan.

wo 23-11-22 20.00 uur €23,50

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret
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Rayen 
Panday

FOCUS vr 02-12-22 20.00 uur €25,00

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret

In de spotlight

The Kik 
THE K IK HERTAALT EUROVIS IE

In dit programma 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 dat kan. Geniet 

van een muzikale theatervoorstelling doorspekt van 

(on)gein.

za 10-12-22 20.00 uur €25,00

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

Op Sterk Water
KERST MET OP STERK WATER

De perfecte kerst; iedereen samen, een heerlijk diner en 

een dik pak sneeuw. Zou het ooit nog eens voorkomen 

dat al deze ingrediënten samenkomen? Natuurlijk, want 

er is hoop én er is Op Sterk Water. Deze heren helpen je 

herinneren dat improviseren niet alleen onontkoombaar 

is, maar zelfs de oplossing in vele situaties. Ook met kerst! 

za 10-12-22 20.15 uur €19,50

Kleine Zaal Cabaret

René van Meurs
2636

René staat aan de vooravond van een nieuwe fase! Met z’n 

levenservaring en z’n goeie gedrag. Dan moet je er ineens 

echt wat van gaan maken. Verantwoordelijkheid nemen, 

dingen vinden… Maar wat als je daar nog niet klaar voor 

bent en je gewoon nog wat wilt dollen? Laat René er maar 

een avond over vertellen. Zijn eerlijke verhalen en hilarische 

anekdotes zitten nog altijd bomvol steengoede grappen.

vr 09-12-22 20.00 uur €25,00

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret
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De aandacht die we zoeken is misschien niet helemaal de juiste en de aandacht die we krijgen al helemaal niet. Als 

we allemaal gelijk zijn, hoe bijzonder zijn we dan nog? Waarom verliezen we ons zo in bijzaken dat we de hoofdzaak 

vergeten? En hebben Pamela Anderson, Jezus Christus en Rayens Turkse kapper iets met elkaar gemeen? Rayen zal 

een poging doen deze en andere grote levensvragen te beantwoorden. Hij zal daarin niet slagen. Maar dat hoeft ook 

niet. Hij zal wel redeneren op het scherpst van de snede en zichzelf en zijn publiek daarbij niet ontzien. Wat Rayen 

van zichzelf verlangt, vraagt hij vanavond ook van jou: Focus.
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Minidisco (4+)
HET FEEST VAN TANTE R ITA

‘Coco Loco’, ‘Dans met Tante Rita’, ‘Theo 

Theo’, ‘De Dieren uit De Dierentuin’, ‘Tsjoe 

Tsjoe Wa’… alle kinderen kennen de hits 

van Minidisco! In een grappig en knotsgek 

verhaal komen al deze bekende liedjes 

voorbij. Als Theo en Lulu voor het eerst 

alleen naar het grote dansfeest van Tante 

Rita gaan, beleven ze een hilarisch avontuur 

in het Tsjoe Tsjoe Wa-bos en ontmoeten ze 

de meest bijzondere figuren. 

Met de aanstekelijke Minidisco-liedjes, 

een enthousiaste cast, prachtige 

meerstemmigheid en bijbehorende 

choreografieën is ‘Het Feest van Tante Rita’ 

een vrolijke musical voor de hele familie! 

Met na afloop in de foyer natuurlijk een 

meedans-Minidisco!

Top 2000 Live
ALIVE AND K ICKING 

do 29-12-22 13.30 uur €17,50

Koninklijke BDU-Zaal Familie

do 15-12-22 20.00 uur €29,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

Dit jaar gaan de muzikanten van de Top 2000 Live voor 

een extra feestelijke aflevering! Daar zijn we wel aan 

toe! Het recept van dit gezelschap blijft gelijk: grote hits 

uit het rock-, pop-, soul, en nederbeat repertoire in een 

prachtig decor, kippenvel afgewisseld met spontaan 

meezingen én niet stil kunnen blijven zitten. Uiteraard 

doen ze hun boodschappen voor dit feestje bij de Top 

2000.

Maak de stem vast los, de borst maar nat en bereid 

je voor op een heerlijke avond Top 2000: ‘Alive and 

Kicking’.  

M
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A Night  
At The Opera

Queen The Music
A NIGHT AT THE OPERA

Dit energieke gezelschap stond garant voor twee 

uitverkochte zalen afgelopen seizoen. Nu komen 

ze terug met een volledig nieuwe show waar het 

meesterwerk ‘A Night at the Opera’ centraal staat. Met 

wederom Timothy Drake als dé frontman, een live 

band en vier ijzersterke vocalisten. 

do 12-01-23 20.00 uur €32,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

The Dutch Eagles
NEW HORIZON

Verken samen met The Dutch Eagles een nieuwe horizon 

van de Amerikaanse country rock! Of het gaat om ‘Lyin’ 

Eyes’ of ‘Life In The Fast Lane’, of juist een onverwachte 

muzikale verrassing: The Dutch Eagles geven steevast 

een eigen gezicht aan de oneindige bron van klassiekers 

uit de jaren ’70.  

Elvis The Music - The King 
HIS  LEGACY &  HIS  MUSIC 
(VOORPREMIÈRE) 

8 januari is de geboortedag van Elvis Presley en gaat deze 

waanzinnige muzikale show met de beste songs van Elvis 

Presley in première. Een dag eerder geniet je bij ons van de 

voorpremière met Erwin Nyhoff in de rol van The King en 10 

andere topmuzikanten!
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FT ERWIN NYHOFF & 10-PIECE LIVE BAND

M B N  P R O D U C T I E S  P R E S E N T S

M
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za 07-01-23 20.00 uur €29,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

vr 20-01-23 20.00 uur €29,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

vr 20-01-23 20.00 uur €29,50

Koninklijke BDU-Zaal
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André Kuipers
OP REIS  NAAR DE TOEKOMST

Zet jij straks jouw eerste stappen op de 

maan? Wanneer landen we op Mars? 

Vinden we buitenaards leven? Eén ding is 

zeker: astronaut André Kuipers vertelt als 

geen ander over de toekomst van het reizen 

in de ruimte. Eenmaal ‘boven’ vertelt hij aan 

jong en oud hoe het is om te wonen en te 

werken in gewichtsloosheid. Hij deelt zijn 

belevenissen in de ruimte en verhaalt over 

de enerverende tijd die we met zijn allen 

tegemoet gaan: de maan wordt opnieuw 

bezocht, deze keer om er te blijven. 

Ruimtetoerisme voor de steenrijken krijgt 

een boost en als het aan de filmindustrie 

ligt, dan wordt het internationale 

ruimtestation ISS zelfs het decor voor 

speelfilms. Intussen ontstaat er een nieuwe 

ruimterace. 

Steven Brunswijk
ALLEEN BRABANDERS, 
GEEN NEDERLANDERS!

do 26-01-23 20.00 uur €29,50

Koninklijke BDU-Zaal Special

vr 20-01-23 20.15 uur €20,00

Kleine Zaal Cabaret

Sinds zijn spraakmakende video op de website van 

‘Dumpert’, inmiddels meer dan 400.000 keer bekeken, is 

Steven Brunswijk bekend geworden bij heel Nederland! 

Met zijn niet te evenaren taalgebruik, zijn eenvoudige 

visie op de samenleving en keiharde uitspraken in 

onvervalst Tilburgs dialect, weet hij de harten van vele 

Nederlanders te veroveren. Dat de filmpjes op het 

internet meer dan alleen een gimmick zijn, bleek al snel 

bij zijn theaterdebuut genaamd ‘Vooroordelen’.

De voorstellingen van zijn allereerste theatershow 

waren in een razend tempo uitverkocht. Voor Steven 

was dit alles echter pas het begin. Zijn missie is mensen 

laten lachen, vanaf het podium waar hij zichzelf kan zijn. 

En mensen laten lachen? Dat doet Steven ook in ons 

Schaffelaartheater met deze nieuwste voorstelling! 
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Comedy

vr 27-01-23 | 20.00 uur

Koninklijke BDU-Zaal

Muziek

vr 27-01-23 | 20.15 uur

Kleine Zaal

Muziek

za 28-01-23 | 20.00 uur

Koninklijke BDU-Zaal

Cabaret

za 28-01-23 | 20.15 uur

Kleine Zaal

Nationaal 
Theaterweekend

LET’S  MEET!

Het laatste weekend van januari móet je 

gewoon naar het theater! Althans… dat 

zouden wij én de partijen die het Nationaal 

Theaterweekend mogelijk maken wel heel 

erg leuk vinden. Aan de prijs hoeft het niet te 

liggen (alle kaarten kosten slechts € 10,00!) en 

aan de prachtige voorstellingen die wij speciaal 

hiervoor hebben geboekt ook niet. Al moeten 

we deze nog wel even geheim houden tot het 

najaar. De voorstellingsdata, genres en prijzen 

zijn al wel bekend. Dus als je het aandurft kun 

je nú al boeken voor dit heerlijke weekend vol 

theater! 

In de spotlight Schaffelaartheater 2022 | 2023      25

Nationaal
Theaterweekend

ALLE VOORSTELLINGEN €10 ,00 !
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Stefano Keizers 
HANS TEEUWEN 

Zijn trilogie aan voorstellingen werd lovend 

ontvangen door de pers. Hij is veel op tv en 

werd de publiekslieveling van de kijkcijferhit 

‘Het Perfecte Plaatje’. Niemand lijkt meer 

om Stefano heen te kunnen. En dat komt 

goed uit. Want hij komt nu terug in ons 

theater met zijn derde voorstelling.

In zijn eerste voorstelling schonk Stefano zijn 

lichaam aan het publiek.

In de tweede zijn ziel, zijn eer.

Nu is de rest aan de beurt.

Hierna ben je van hem af.

Two Of Us² (Lennon & 
McCartney Acoustic)

JOP WIJLACKER &  DENNIS  KOLEN 

za 04-02-23 20.15 uur €22,50

vr 03-02-23 20.00 uur €23,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

Na vier succesvolle jaren met hun voorstelling ‘Sounds 

of Silence’ hoefden Jop en Dennis niet lang na te 

denken over de vervolgstap. Ze zijn beiden opgegroeid 

met de songs van het legendarische schrijversduo 

John Lennon en Paul McCartney. Tijdens dit concert 

word je meegenomen op een nostalgische reis langs 

het beroemde ‘Strawberry fields’, via de slaapkamer 

van Paul McCartney waar ze hun eerste hits schreven, 

langs de kroegen van Hamburg en uiteindelijk ‘Across 

the Universe’. Deze liedjes worden akoestisch vertolkt 

met gitaar en zang, en ondersteund door een violiste 

en een celliste. Het geheel wordt omlijst met sfeervolle 

beelden, spraakmakende anekdotes en persoonlijke 

herinneringen.

De pers schreef hierover:

“Overdonderend en opwindend (…) 

Langzaam dringt door hoe geraffineerd de 

voorstelling in elkaar zit” (…) Op briljante wijze 

gaat Stefano Keizers de strijd aan met Gover 

Meit” (NRC*****)
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Hendrik Groen
OPGEWEKT NAAR DE 
E INDSTREEP

De meest geliefde bejaarde van Nederland 

komt naar ons theater! Hendrik moet 

constateren dat hij steeds vergeetachtiger 

wordt. Hij besluit in deze ontroerende 

komedie opnieuw een dagboek bij te 

houden om grip te houden op het leven. 

Dat zorgt voor grappige én aangrijpende 

momenten. 

De cast bestaat, net als de vorige Hendrik 

Groen-voorstellingen, uit jonge acteurs met 

Beau Schneider in de hoofdrol. Omdat er, 

zoals regisseur Gijs de Lange het zo treffend 

zegt; “In iedere bejaarde ook nog altijd een 

jong iemand verborgen zit.”

Things about Sting
THE ROYAL DUTCH SCAM

vr 10-02-23 20.00 uur €35,50

Koninklijke BDU-Zaal Toneel

do 09-02-23 20.00 uur €29,50

De crème de la crème van de Nederlandse 

muzikanten-scene brengt tijdens deze show het 

beste van Sting en The Police. Dat betekent dat wij 

opnieuw live kunnen genieten van memorabele 

nummers als ‘Roxanne’, ‘Message in a Bottle’, 

‘Englishman in New York’ en ‘Fields of Gold’. 

Deze muzikale theatershow is geformeerd rond 

leadzanger en saxofonist Lo van Gorp, één van 

de allerbeste Nederlandse sessiemuzikanten. De 

bandleden spelen de liedjes met veel respect, maar 

geven hier ook een eigen draai aan. Zo hoor je een 

combinatie van de eigenwijze punk-/reggae-/

rocknummers van The Police en de indrukwekkende 

sferische liedjes van Sting. 

To
ne
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Koninklijke BDU-Zaal MuziekKleine Zaal Cabaret
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Nina de la Parra
BLOODBITCHES

Met haar vorige programma ‘Gods Wegen’ won Nina de 

prestigieuze cabaretprijs Neerlands Hoop die jaarlijks 

wordt uitgereikt aan een cabaretier met een opvallend 

programma waarbij vernieuwing en originaliteit de 

belangrijkste elementen zijn. Ook de pers was niets dan 

lovend over haar voorstelling. Zo schreef De Volkskrant: 

“Met haar verhalen en gloeiende spel roept Nina de La 

Parra steeds meer bewondering op” en het NRC kopte: 

“Powerhouse Nina de la Parra knalt van het podium.” De 

Theaterkrant omschreef Nina als een cabaretière die 

“moeiteloos schakelt in emotie, taal en sfeer, waardoor 

haar programma in alle opzichten overweldigend is.”
za 11-02-23 20.15 uur €19,50

In de spotlight

The Sons of CCR (USA)
A TRIBUTE TO CREEDENCE 
CLEARWATER REVIVAL

Eind jaren zestig was Creedence Clearwater Revival 

één van de populairste rockgroepen wereldwijd met 

hits als ‘Bad Moon Rising’, ‘Proud Mary’ en ‘Down On 

The Corner’. Deze formatie brengt het legendarische 

geluid van hun idolen terug naar de theaters en staat 

garant voor een echte ‘trip down Memory Lane’!

do 16-02-23 20.00 uur €32,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

Motel Westcoast
BEST OF EAGLES &  WESTCOAST

Motel Westcoast is terug! Deze keer wijdt de band voor 

het eerst een gehele set aan de legendarische Eagles, 

één van ‘s werelds best verkopende bands. Na de 

pauze volgt The Best of the Westcoast met songs van 

legendarische groepen als The Beach Boys, Crosby, Stills 

& Nash, The Doobie Brothers, Fleetwood Mac en Joni 

Mitchell.

vr 17-02-23 20.00 uur €29,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

Het Grote Grand Prix Circus

Samen met Tom Coronel verzorgt Rob Kamphues de 

ultieme theaterervaring voor de autosportliefhebber. 

Verwacht een heerlijke avond vol anekdotes over 

legendes in de autosport, waaronder - hoe kan het ook 

anders - Max Verstappen, maar bovenal veel verhalen 

over eigen ervaringen in een raceauto. Anderhalf uur 

lang vermaken de mannen de echte Formule 1-fan met 

verhalen en anekdotes tot de avond uit de bocht vliegt…

za 11-02-23 20.00 uur €27,50
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Koninklijke BDU-Zaal Special

Kleine Zaal Cabaret
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Jasper van Veen
NIET GEHINDERD DOOR ENIGE 
KENNIS

Deze winnaar van het Leids Cabaret Festival 

2019 zit propvol sterke grappen, grootse 

plannen, vage herinneringen, dubieuze 

argumenten, scherpe bespiegelingen, 

halfbakken oplossingen, willekeurige 

vooroordelen, triviale kennis en prachtige 

verhalen. Vroeger praatte hij om erachter te 

komen wat zijn mening is. Nu probeert hij 

eerst eens goed na te denken voor hij zijn 

mond open trekt. Maar ja, daar begint het 

gelazer… Want hoe formuleer je een mening 

als steeds meer nuancerende informatie 

zich in je brein ophoopt? En hij weet: iemand 

die nergens voor staat kan niks veranderen. 

Dus zit er weinig anders op dan weer het 

podium op te lopen en te beginnen met 

praten. Niet gehinderd door enige kennis.

Maarten van Rossem 
THEATERLEZING

za 18-02-23 20.15 uur €19,00

za 18-02-23 20.00 uur €27,50

Koninklijke BDU-Zaal Special

Een avond lachen en leren met de bekendste historicus 

van Nederland! 

Tijdens deze theaterlezing analyseert en fileert Maarten 

van Rossem met onderkoelde humor en een enorme 

feitenkennis, historische, actuele, krankzinnige en 

bedroevende maatschappelijke vraagstukken en 

politieke kwesties. Zijn verhalen zijn prikkelend en 

uitdagend, gortdroog en vlijmscherp. 

Zelf schrijft hij over zijn programma: “Het kan alle kanten 

opgaan (tijdens mijn theaterlezing). Dat maakt het 

niet alleen voor het publiek, maar vooral voor mezelf 

boeiend”.
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Alex Ploeg
EGO

Alex werd door de Volkskrant gekozen 

tot hét Comedytalent van 2018, door NRC 

als één van de meest veelbelovende 

cabaretiers van het decennium en zijn 

debuut ‘Ultimatum’ werd genomineerd voor 

de Neerlands Hoop. Oja en tussendoor 

bedacht en speelde hij ook nog in het 

satirische sketchprogramma ‘Klikbeet’. 

Genoeg om flink van naast je schoenen te 

gaan lopen. 

Nu is hij terug met een nieuw 

theaterprogramma. Harde grappen, 

absurde sketches en meeslepende liedjes 

komen in hoog tempo op je af. Over het 

‘EGO’ in al zijn vormen. Over de strijd 

aangaan met jezelf. Het onzekere voor het 

zekere nemen. Alex fileert zichzelf en de 

wereld op ongekend hilarische wijze. 

Bing is jarig (1+)

do 23-02-23 20.00 uur €22,50

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret

zo 19-02-23 14.00 en 16.00 uur €20,00

Koninklijke BDU-Zaal Familie

‘Bing is jarig’ is een vrolijke en interactieve voorstelling 

van 60 minuten met nieuwe Bing-liedjes. In de 

voorstelling viert Bing zijn verjaardag samen met de 

kinderen in het theater en zijn bekende vriendjes 

Coco, Sula, Pando, Amma en Flop. 

Het hoogtepunt van de voorstelling is het partijtje van 

Bing, hier zullen al zijn vriendjes verkleed verschijnen. 

Natuurlijk mogen ook alle kinderen verkleed naar het 

theater komen!
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Kleine Zaal Cabaret
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vr 03-03-23 20.00 uur €22,50

Koninklijke BDU-Zaal Special

In de spotlight

BOOM, like that!
DIRE STRAITS  -  LOVE OVER GOLD 
AND MORE

Het is 40 jaar geleden dat de lp ‘Love over Gold’ is 

uitgebracht. Een legendarisch album dat gezien wordt als 

één van mooiste van Dire Straits. Nadat BOOM, like that! 

het album integraal heeft gespeeld, geniet je van andere 

prachtige, bekende en minder bekende songs van Dire 

Straits en Mark Knopfler.

za 25-02-23 20.00 uur €24,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek
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A-Fever
THE ULTIMATE ABBA TRIBUTE

In deze muzikale voorstelling komen grote hits als ‘Dancing 

Queen’, ‘Mamma Mia’ en ‘Waterloo’ voorbij, gecombineerd 

met de mooiste anekdotes uit de geschiedenis van ABBA. 

A-Fever, onder andere bekend van het SBS6-programma 

‘The Tribute - Battle of the Bands’ geeft je de kans om 

de sfeer en energie van een liveconcert van de vier 

wereldberoemde Zweden mee te maken.

vr 24-02-23 20.00 uur €27,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek
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Peter van Ewijk
ONTBINDINGSANGST

Met het muzikale cabaretduo Lankmoed won Peter de 

publieksprijs op Cameretten Festival. Nu hij zijn tweede 

avondvullende solovoorstelling in elkaar gezet heeft, 

is het tijd voor ons om kennis met Peter te maken! 

Deze cabaretier omschrijft ‘Ontbindingsangst’ kort maar 

krachtig: “Opwinding en ontbinding lagen nog nooit zo 

dicht bij elkaar”. 

za 25-02-23 20.15 uur €19,50
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Diederik 
Jekel

EERSTE HULP B IJ  MOEIL IJKE 
D INGEN

Kom naar deze leerzame én vermakelijke 

avond en je kunt gegarandeerd meepraten 

met de belangrijkste onderwerpen die vandaag 

de dag spelen. De klimaatverandering, 

stikstofcrisis, buitenaards leven, kernenergie 

en de huizencrisis. Vanavond legt Diederik 

met humor en simpele voorbeelden uit wat 

er speelt zodat je zelf een standpunt kunt 

innemen. Uiteraard is er tijdens de show 

voldoende tijd voor eigen vragen.  

Kleine Zaal Cabaret
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Arjan Kleton
SLUIT INGSTIJD

Nog nooit is het woord sluitingstijd zo 

beladen en actueel geweest als de laatste 

tijd. De avondklok; op de klok naar huis 

racen om nog net op tijd binnen te zijn, op 

afspraak winkelen (hoe laat ook alweer?) 

en kunnen we nog een biertje bestellen? 

Bovendien leven we in Nederland sowieso 

nogal op de klok. Gelukkig vergeten we 

tijdens een avondje stappen wel allemaal 

de tijd. Naarmate de avond vordert, speelt 

de klok steeds minder een rol…

In deze tweede solo neemt de grappigste 

barman van Nederland je mee naar de 

gekste taferelen, bijzondere ontmoetingen 

en brutale gasten aan de bar die nog net 

na de laatste ronde, toch dat laatste biertje 

willen bestellen…

za 18-03-23 20.15 uur €18,50
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In de spotlight

Thijs 
Kemperink

HALVERWEGE

De in Twente geboren en getogen Thijs 

Kemperink heeft zich stap voor stap opgewerkt 

binnen het cabaretlandschap. Inmiddels heeft 

hij met zijn verhalende cabaretprogramma’s 

en herkenbare stijl een groot publiek aan zich 

weten te binden. En die verhalen gaan door, 

want de 40-jarige Thijs is pas halverwege…

do 09-03-23 20.00 uur €20,50

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret

Maar voordat hij aan de volgende 40 jaar 

begint wil hij eerst de eerste 40 jaar evalueren. 

Er zijn genoeg mensen die ongevraagd hun 

ongezouten mening geven over hem. Maar dat 

doet Thijs liever zelf! Wat is dan de conclusie? 

Gaat hij verder op dezelfde manier of moet het 

toch anders? 

vr 10-03-23 20.00 uur €29,00

Koninklijke BDU-Zaal Special

Omdenken
ZOALS VERWACHT LOOPT ALLES 
ANDERS

Had je net alles een beetje op de rails, je 

vakantiegeld was binnen, de zon scheen, werd 

opeens je gloednieuwe fiets gestolen. Of erger, 

gingen ze fuseren op het werk, werd je partner 

hopeloos verliefd op iemand anders en zaten we ook 

nog eens met z’n allen in een wereldwijde pandemie. 

Het is leuk, dit leven, maar waarom gaan de dingen 

zo vaak anders dan we zouden willen? Waarom 

is elk verlangen onlosmakelijk verbonden met 

een potentiële teleurstelling? Niets willen, niet op 

Facebook zitten, gewoon single blijven en vooral niet 

aan de lijn doen, is dat dan de oplossing?!

In een wervelende mix van pijnlijk herkenbare 

humor, filosofische bespiegelingen en tragikomische 

zelfonthullingen deelt Berthold Gunster zijn nieuwste 

visie op het omdenken van problemen.

Kleine Zaal Cabaret

Schaffelaartheater 2022 | 2023      34
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100% Hollandse Hits Live 
Eindelijk in het theater: de grootste hits uit 75 jaar muziek 

van eigen bodem. Hoe gevarieerd kan een landje zijn! 

Tijdens deze avond geniet je van het beste repertoire van 

muzikale helden als Boudewijn de Groot, Andre Hazes, 

Miss Montreal, Danny Vera, Frank Boeijen, BLØF, Doe 

Maar, Stef Bos, Herman Brood, Suzan & Freek, Anouk en 

Normaal. 

vr 24-03-23 20.00 uur €29,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

Fa
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Brandweerman Sam Live! (2+)
DE VERLOREN P IRATENSCHAT

Wegens groot succes komt Brandweerman Sam samen 

met zijn trouwe brandweerwagen Jupiter, brandweerjeep 

Venus, reddingsboot Neptunes en al zijn vrienden 

opnieuw in actie in deze familievoorstelling. 

za 18-03-23 13.30 uur €20,50

Koninklijke BDU-Zaal Familie

M
uz

ie
k

M
uz

ie
k

The Bootleg Sixties
OVERTURES

“This band is amazing! They’re just the best band of their 

kind in the world”, zegt Elton John over The Bootleg 

Sixties. Nu komt deze succesvolle Britse groep naar ons 

theater met een nieuwe setlist van vertrouwde hits uit de 

jaren ’60. Je hoort wereldberoemde nummers van onder 

meer The Beatles, The Doors, Simon & Garfunkel, The 

Beach Boys, en The Rolling Stones.

za 25-03-23 20.00 uur €29,00

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

do 30-03-23 20.00 uur €28,00

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret

Cabaret In de spotlight

Yentl en de Boer
MODDERKRUIPERS

Modderkruipers. Vissen die zich, bij het 

eerste teken van gevaar, diep in de modder 

verstoppen. Wordt er gevochten? Weg is de 

modderkruiper. Ingewikkelde gesprekken? 

“Duiken”, zegt de vette aal. Er wordt gevraagd 

naar politieke overtuigingen? “Blup blup” 

klinken de zuurstofbelletjes al door de dikke 

derrie. Yentl en de Boer en hun muzikanten zijn 

terug met een nieuwe muzikale voorstelling, 

vol grappige en ontroerende liedjes. Over 

heldenmoed en vluchtdrang. Het comfort van 

de warme blubber, terwijl de grimmige wereld 

juist om helden roept.
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Tineke Schouten
DUBBEL (REPRISE)

Vorig seizoen genoot een uitverkochte zaal van dit 

fantastische programma. Daarom komt Tineke nogmaals 

terug naar ons theater met haar voorstelling ‘Dubbel’ 

om jullie weer hartelijk te laten lachen om haar typetjes! 

Uiteraard ontbreken ook de mooie gevoelige liedjes niet. 

Eén ding is zeker: Vanavond is het leven mooi.

vr 31-03-23 20.00 uur €39,50

Koninklijke BDU-Zaal Show
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Eric Vaarzon Morel & Jonge 
Virtuoze Amigos 
CADANZA 

De ritmische, intrigerende muziek van de flamenco vindt 

zijn oorsprong in Andalusië. Eric Vaarzon Morel heeft 

zijn muzikale leven gewijd aan deze vorm. Tegelijkertijd 

heeft zijn muzikale ontwikkeling altijd in het teken van de 

ontdekking van andere muziekculturen gestaan. Hierbij 

hebben de ontmoetingen met jonge muzikanten hem, 

tijdens de stilte van corona, tot een nieuw begin gebracht.

do 30-03-23 20.15 uur €22,50

Muziek

Sh
ow
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Bas Birker
IN  BL IJDE VERACHTING

Nederbelg Bas Birker is best sympathiek. Voor een Hollander. 

Maar schijn bedriegt. ‘In blijde verachting’ is een reisverslag 

van de zoektocht naar Bassies diepste binnenste, te 

beginnen bij de ruggengraat. Een roadtrip langs ziekenhuizen, 

doodsangsten en onhebbelijkheden, om uiteindelijk de 

schoonheid te vinden in een grote berg lelijkheid. Een beetje 

zoals België, maar dan minder verdeeld. 

vr 31-03-23 20.15 uur €19,50

Kleine Zaal Cabaret

Jandino in Judeska 
Airlines 

Nadat Judeska weer is ontslagen, krijgt ze 

nog één kans van het uitzendbureau: ze 

mag als stewardess aan de slag. Judeska 

ziet het helemaal zitten. Verre reizen, dure 

hotels en cocktails drinken aan zwembaden. 

Met andere woorden: glamour. Maar dat 

zit er tot haar ongenoegen allemaal niet 

in, want ze blijft aan de grond. Ze wordt 

namelijk grondstewardess… Haar realiteit is 

dealen met overvolle koffers, ongeduldige 

passagiers en krijsende kinderen. Judeska 

kent maar één manier om hier mee om te 

gaan. Alles moet tegen de vlakte. 

Te midden van al deze hectiek en chaos is 

iedereen op zoek naar geluk. Het is maar 

goed dat grondstewardess Judeska daar is 

om ze in de juiste richting te wijzen. Of niet?

Stef Bos
BITTERLIEF

vr 14-04-23 20.00 uur €30,00

Koninklijke BDU-Zaal Comedy

vr 07-04-23 20.00 uur €32,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

Een voorstelling rond de laatste cd van Stef Bos

BITTERLIEF

Nieuwe songs van een oude ziel

Die op avontuur ging met een paar muzikale 

kornuiten

En de studio indook met alleen stem, piano en gitaar 

als vertrekpunt

Op die fundamenten werd gebouwd

Met woorden over de tijd

De liefde

De vechtlust

De schoonheid

De weemoed

De verlichting

Niet zoekend naar waarheid

Maar iets dat daar op lijkt

Waarachtigheid

C
om

ed
y

M
uz

ie
k

Kleine Zaal
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Pieter Derks 
UIT HET NIETS

Daar is hij weer! In zijn vorige voorstelling 

wist hij het publiek met zijn persoonlijke 

rode draad te ontroeren, maar ook met 

scherp engagement bij de les te houden. 

Niet voor niets werd deze voorstelling 

genomineerd voor de prestigieuze 

cabaretprijs: de Poelifinario. In deze 

voorstelling stelt hij wederom verrassend 

simpele vragen. Omdat je in ingewikkelde 

tijden de dingen niet moeilijker moet maken 

dan ze zijn. Pieter heeft zin om weer los 

te gaan, met verhalen, grappen, muziek 

- en wie weet wat er allemaal nog meer 

tevoorschijn komt…

Buurman & Buurman gaan 
verhuizen (4+)

do 20-04-23 20.00 uur €28,00

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret

za 15-04-23 13.30 en 15.30 uur €19,00

Koninklijke BDU-Zaal Familie

Buurman & Buurman wisten in een mum van tijd de 

harten van vele kinderen en hun ouders te stelen. 

Daarom komen de twee onhandige klussers terug naar 

Barneveld! In deze show besluiten de buurmannen te 

verhuizen en dan moet er natuurlijk van alles gebeuren. 

Meubels sjouwen, een nieuwe keuken installeren, de 

vloer schuren en er mag ook wel een nieuw behangetje 

aan de muur… Als dat maar goed gaat… 

Hun lijfspreuk: ‘A JE TO!’ (betekent: ‘voor mekaar’) roept 

straks de hele zaal luidkeels mee.
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The Mousetrap
WILLEKE VAN AMMELROOY 
E .A .

Na 20 jaar is Agatha Christie’s legendarische 

moordmysterie terug in Nederland! In 

het oude pension Monkswell Manor zit 

een aantal gasten opgesloten door de 

aanhoudende sneeuwval. Dan meldt zich 

een brigadier van de politie in verband 

met een moord die eerder die dag in de 

omgeving is gepleegd. Hij vermoedt dat 

de dader zich in het pension schuilhoudt. 

Alle gasten lijken een motief te hebben en 

de spanning loopt verder op wanneer er 

plotseling een tweede slachtoffer valt. Door 

de sneeuwstorm kan niemand het pension 

verlaten, ook de moordenaar niet...

Slagerij van Kampen
RHYTHM OF L IFE

za 22-04-23 20.00 uur €33,50

Koninklijke BDU-Zaal Toneel

vr 21-04-23 20.00 uur €28,00

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

Met de hartverwarmende energie van de bandleden, 

indrukwekkende set-ups, shows vol visuele effecten 

en de onmiskenbare kracht van de opzwepende 

drums is Slagerij van Kampen een fenomeen van 

wereldformaat geworden.

In deze nieuwe wervelende show vangen ze de 

schoonheid van de aarde in de oerdrift van de drums; 

een samensmelting van culturen, de overweldigende 

natuurelementen en de puurheid van het leven 

verwerkt in de meest prachtige ritmes. Soms groots 

en meeslepend, dan weer ragfijn en verstillend. Hoor 

de regen, het ruisen van de bomen, voel de zon en 

proef de vrijheid. 
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3JS
15  JAAR 3JS

Het is inmiddels 15 jaar geleden dat de 3JS landelijke 

bekendheid kregen. Ze vielen gelijk op met een unieke 

folk-popsound. Nu zijn ze 15 jaar en 11 albums verder 

en alleen maar beter en wijzer geworden. Daarom deze 

show waarin de heren je meenemen in een reis langs de 

afgelopen 15 jaar waarin de liedjes hun verhalen vertellen.

za 06-05-23 20.00 uur €31,50

Koninklijke BDU-Zaal Muziek

C
ab

ar
et

Ik Ga Stuk

De finalisten van dit nieuwe BNNVARA-programma 

toeren voor het eerst door Nederland. Met cabaretier 

Stefano Keizers als maandenlange steun en toeverlaat op 

hun weg naar het hoofdpodium, droomt elke finalist maar 

van één ding: een carrière als cabaretier. De drie talenten 

die het uiteindelijk tot in de finale hebben geschopt, 

vormen samen dit avondvullende cabaretprogramma in 

ons theater!

vr 28-04-23 20.00 uur €25,00

Koninklijke BDU-Zaal Cabaret
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Assepoester De Musical (4+)
VAN HOORNE ENTERTAINMENT

Met ruim 125.000 bezoekers per theaterseizoen, zijn de 

sprookjesvoorstellingen van Van Hoorne Entertainment 

al vele jaren échte publiekstrekkers. In ‘Assepoester De 

Musical’ komt het wereldberoemde verhaal tot leven 

waarin een meisje door haar gemene stiefmoeder wordt 

uitgebuit, maar met behulp van een goede fee de kans 

krijgt haar eigen dromen na te jagen. 

za 13-05-23 13.30 uur €24,50

Koninklijke BDU-Zaal Familie

In de spotlight
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Huub Stapel
ALLEEN FAMIL IE

Huub Stapel is terug. De man die Mars en 

Venus genadeloos langs de meetlat van het 

leven legde en het huwelijk tot op het bot 

ontleedde, wijdt zich nu aan een nog groter 

onderwerp: familie. Want wie is er niet groot 

mee geworden? 

Huub Stapel leidt je, persoonlijker dan ooit, 

langs feesten der herkenning en verborgen 

verledens. Een hilarische, ontroerende en 

meeslepende voorstelling over die ene 

noemer waaronder wij allemaal vallen: familie.

za 20-05-23 20.00 uur €29,50

Koninklijke BDU-Zaal Toneel
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GA VOOR GOUD!

Vorig seizoen initieerden we project GOUD. Vanwege het grote 

succes gaan we hier dit seizoen mee door.

Vanaf maandag 3 oktober kun je op de maandagochtend van 

9.30 tot 11.30 uur in ons theater aan de slag met podiumkunsten, 

begeleid door professionele docenten. De workshops zijn een 

laagdrempelige kennismaking met de podiumkunsten zang, 

toneel en dans. Gezamenlijk werken we in 10 weken toe naar een 

eindpresentatie

Ook voor mensen met een kleine beurs is het mogelijk om deel 

te nemen, omdat vanuit het gemeentelijke minimabeleid een 

tegemoetkoming in de kosten kan worden aangevraagd. 

Tevens openen wij onze deuren voor mensen met een lichte vorm 

van dementie, die graag aan zang, dans of drama doen. 

Mail voor vragen, meer informatie en/of om je aan te melden 

naar: contact@schaffelaartheater.nl. 

GOED OM TE WETEN

Meer dan een 
theater alleen

PARTIC IPATIEPROJECTEN

Naast een heerlijk theaterprogramma gaan we 

door met prachtige cultuurparticipatieprojecten 

voor senioren, te weten: het succesvolle, 

lopende project GOUD en een nieuw te 

ontwikkelen project waarover wij onze 

bezoekers later dit seizoen informeren. Houd 

onze website en social media in de gaten!

Bestelformulier 2022 | 2023
SCHAFFELAARTHEATER

Datum Aanvangstijd Voorstelling Aantal kaarten TheaterCocktail*

*Zie pagina 5 voor meer info over de TheaterCocktail

Bestellen van tickets kan op vier manieren:
1. Boek je kaarten online via www.schaffelaartheater.nl.
2. Mail je bestelling inclusief je adresgegevens naar: kassa@schaffelaartheater.nl.
3. Bel of kom langs bij onze theaterkassa. Deze is open en telefonisch bereikbaar 
op vrijdagmiddag tussen 14.30 uur en 17.30 uur. Telefoon: 0342 - 842 848.
4. Vul onderstaand formulier in en verstuur deze naar Schaffelaartheater, 
Theaterplein 1, 3772 KX Barneveld t.a.v. Het Bespreekbureau
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1  3  5  7  9  11 13 15                                  16 14 12 10 8  6  4  2

1  3  5  7  9  11                                         12 10 8  6  4  2
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3 3
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1  3                                                                       4  2
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1  3  5  7  9  11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8  6  4  2

1  3  5  7  9  11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8  6  4  2

1  3  5  7  9  11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8  6  4  2

Grote zaal

1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2 1

2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2 2

3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2 3

4 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2 4

5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2 5

6 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2 6

7 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2 7

8 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2 8

9 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2 9

10 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2 10

11 1 3 5 7 9 11 13 12 10 8 6 4 2 11

12 1 3 5 7 9 11 13 15 16 14 12 10 8 6 4 2 12
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Kleine zaal

Dhr. Mw.

Adres

Naam

Woonplaats

Postcode

E-mailadres

Telefoon

Datum

Handtekening

Opmerkingen

Slecht ter been Rolstoelplaats

Slechtziend

Ik word Vriend van Jan à € 37,50 voor seizoen 

2022-2023 (voor 2 personen). Het bedrag wordt 

in rekening gebracht bij mijn bestelling. 

Ik ontvang graag e-tickets per mail 

(boekingskosten € 2,50)

Ik kom de kaarten afhalen onder openings-

tijden bij de kassa van het Schaffelaartheater 

(boekingskosten € 1,- per ticket tot een 

maximum van € 8,- per bestelling). 

Voorkeursplaatsen:

N.B. Bij Vrienden van Jan worden geen 
administratiekosten in rekening gebracht.

Optioneel: geef rechts aan welke plaatsen in de 

Grote en Kleine Zaal uw voorkeur hebben. Dit geeft 

geen garantie op deze plek.

Meegestuurde tegoedbonnen 
(en de waarde ervan)

N.B. dit hoef je niet in te vullen als je al vriend bent 
van ons theater.

WIJ  GEVEN JE  DE RUIMTE!

Wij willen dat iedereen zich bij ons thuisvoelt, zodat je het beste uit 

jezelf kunt halen met het beleven van memorabele momenten: altijd 

samen, altijd live en altijd uniek. Daarom geven wij graag de ruimte 

aan culturele initiatieven uit onze eigen regio en andere (besloten) 

evenementen.

Jouw voorstelling of event bij ons in de spotlights?

Bel of mail gerust naar onze horeca- en eventmanager Robin Visser. 

Telefoon 0342-842848 / sales@schaffelaartheater.nl.

Cultuur is een afspiegeling van wie we zijn, daarom zijn ook wij 

voortdurend in beweging. Om podiumkunsten voor iedereen 

toegankelijk te maken zijn wij altijd op zoek naar andere 

invalshoeken en nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo dragen we 

als kloppend cultureel hart in De Gelderse Vallei bij aan een fijne 

omgeving om te werken, te wonen en te recreëren. 

Kennismaken?

Wil jij meer weten over onze samenwerkingsmogelijkheden en/

of sponsorpakketten? Aarzel niet en bel of mail met onze directeur 

Ronald de Wilde.

Telefoon 0342-842848 / contact@schaffelaartheater.nl.

SAMENWERKINGEN EN 
SPONSORPAKKETTEN

Samen maken 
wij ons podium

SCHAFFELAARTHEATER

In het hart van de Gelderse Vallei zijn wij 

een ambitieus theater. Jaarlijks ontvangen 

wij circa 50.000 bezoekers bij zeker 200 

activiteiten; bestaande uit een mooie mix van 

professionele voorstellingen, producties van 

regionale en lokale gezelschappen, cultureel-

maatschappelijke activiteiten en commerciële 

events. 



Reserveer online 
gemakkelijk jouw kaarten 

voor het hele seizoen

SCHAFFELAARTHEATER.NL

THEATERPLEIN 1
BARNEVELD


