
 

   Persbericht 

 
Programma overzicht  
Januari 2019 
 
  
Klassiek 
TenToon Ensemble 
Nieuwjaarsconcert 
Net als voorgaande jaren komt het TenToon Ensemble het nieuwe jaar in Haarlem inluiden met bijzondere 
gasten en een programma dat een verrassing blijft. Het zal een kleurrijke samenwerking worden van de acht 
jonge blazers, een bassist en een slagwerker. Fantasie, prachtige lijnen en spannende improvisaties, daar 
draait het om bij deze geweldige sfeermakers. Een goed begin van het nieuwe jaar. Na afloop wachten u 
oliebollen en bubbels in de Grote Foyer! Dit concert wordt live uitgezonden in zorgcentra via een live 
verbinden vanuit de Philharmonie! Uitvoerenden: Judith Geevers, fluit Sandra Simón Monje, hobo Ryanne 
Hofman, klarinet Nadine van de Merwe, fagot Aukelien Kleinpenning, saxofoon Ramon Wolkenfelt, trompet 
Margreet Mulder, hoorn Johan Noothout, trombone Laurens Knoop, contrabas Mervyn Groot, slagwerk  
di 1 januari 2019 - 15.30u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 20,00 / CJP € 17,00 / HaarlemPas € 17,00/ Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 
20,57/ CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019)  € 17,48/ HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019)€ 17,48  
 
Cabaret & kleinkunst 
Patrick Nederkoorn 
Kleintje Cabaret: Ik betreur de ophef 
Wat bezielde hem? Welke abjecte standpunten heeft hij verdedigd? Wat liep er zo grandioos mis? En met wie 
belandde hij in de bezemkast? ‘Ik betreur de ophef’ is een grappig en pijnlijk inkijkje in een wereld van valse 
beloftes en oprechte leugens.  
Regie: Pieter Bouwman 
di 8 januari 2019 - 20.00u Extern Toneelschuur Kleine Zaal  
Normaal € 18,50 / Vrienden Toneelschuur € 16,50 / CJP € 14,50 / Student€ 14,50  
 
Dans 
Isabelle Beernaert 
Le Temps perdu 
Vier koppels, die de seizoenen vertegenwoordigen, laten de schoonheid van het alledaagse zien in pure 
bewegingen. Met het oplopen van de leeftijd, als bij het verstrijken der seizoenen, worden de koppels 
fragieler, maar sterker in hun samenzijn. Vier fases in de liefde, vier coupletten, vier duettenVier fases in de 
liefde, vier seizoenen, vier coupletten, vier duetten. "Choreograaf Isabelle Beernaert heeft als geen ander het 
vermogen om het alledaagse, gewone leven om te zetten in een buitengewone 
choreografie."(ILoveTheater.NL)  
Choreografie, scenografie en artistieke leiding: Isabelle Beernaert | regie: Isabelle Beernaert en Rudolf 
Polderman 
di 8 januari 2019 - 20.15u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 35,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 29,00 / CJP € 32,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 26,00 / 
HaarlemPas€ 32,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 26,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 35,99 | € 33,93 | 
€ 31,88 | € 29,82/ CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 32,91 | € 30,85 | € 28,79 | € 26,74/ HaarlemPas 9% 
BTW (vanaf 1 januari 2019) € 32,91 | € 30,85 | € 28,79 | € 26,74 



 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen 
met Karlijn van Oirschot, afdeling marketing, communicatie en kaartverkoop 
E-mail k.vanoirschot@theater-haarlem.nl of telefonisch via 023 512 11 73. 

 

 
Klassiek 
Prazák Quartet & Isabelle van Keulen 
Strijkers Plus: Vier Bohemers en een Hollandse 
Het Praagse Pražák Quartet is de gedroomde pleitbezorger voor de klassieke kwartetmuziek uit Oost-Europa, 
met name Bohemen. Het kwartet geeft bejubelde concerten over de hele wereld. Het is te gast op alle 
belangrijke festivals in Europa. Hier verandert het kwartet in een kwintet samen met ‘onze’ Isabelle van 
Keulen als altiste. Zo kan er licht schijnen op het intrigerende ´Strijkkwintet´ van Bohuslav Martinů, de 
Tsjech die zijn vaderland verliet en niet meer terugkwam. Daarna Brahms’ zomerse schildering van zonnige 
Alpenweiden.    
wo 9 januari 2019 - 20.15u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 30,00 | € 27,00 / Serieprijs € 24,00 | € 23,00 / CJP € 27,00 | € 24,00 / HaarlemPas
 € 27,00 | € 24,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 30,85 | € 27,76 / CJP 9% BTW (vanaf 1 
januari 2019) € 27,76 | € 24,68 / HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 27,76 | € 24,68 / 
Serieprijs 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 24,68 | € 23,65  
 
Cabaret & kleinkunst 
Johan Goossens 
Vlam 
Het vuur van de liefde, de passie, en natuurlijk: seks. Daarover gaat de nieuwe show van Johan Goossens. En 
waar je het over seks hebt, heb je het natuurlijk over schaamte. Daarom deed hij zijn eerste try-outs in 
Engeland, waar hij niemand kent. Toen een paar voorzichtige avonden in Amsterdam. Maar de reacties waren 
zo unaniem lovend dat hij niet meer terug kon. Hij vindt het ook belangrijk: ‘Seks is een lastig onderwerp, 
waar eigenlijk niemand eerlijk over durft te praten. Dat ga ik proberen te doorbreken.’  
Regie: Jessica Borst | piano: Eelco Menkveld 
wo 9 januari 2019 - 20.15u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 21,00 | € 19,00 | € 17,00 | € 15,00 / CJP € 18,00 | € 16,00 | € 14,00 | € 12,00 / HaarlemPas
 € 18,00 | € 16,00 | € 14,00 | € 12,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 21,59 | € 19,54 | € 
17,48 | € 15,42 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 18,51 | € 16,45 | € 14,40 | € 12,34 / 
HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 18,51 | € 16,45 | € 14,40 | € 12,34  
 
Klassiek 
De ontmaskering van Peter de Grote, van tsaar tot timmerman 
BarokOpera Amsterdam 
BarokOpera Amsterdam bouwt een muzikaal feest rond tsaar Peter de Grote die driehonderd jaar geleden ‘als 
timmerman’ in Amsterdam verbleef. U hoort muziek uit opera’s van Lortzing, Donizetti en Grétry. In de 
voorstelling gaan vijf zangers op zoek naar ‘de ware Peter’. Door de drie verschillende talen ontstaat er een 
komische spraakverwarring, aangevuld met verkleedpartijen, snorren en mutsen, theatraal vuurwerk en 
muzikale hoogstandjes. Een avond met knipoog en luchtig vermaak.    
Uitvoerenden: BarokOpera Amsterdam Frédérique Chauvet, artistieke en muzikale leiding Nynke van den 
Bergh, regie Varvara Tishina, sopraan Falco van Loon, tenor Jacques de Faber, tenor Pieter Hendriks, bariton 
Marc Pantus, bas-bariton    
Normaal € 33,00 | € 31,00 | € 29,00 | € 27,00 / Serieprijs € 28,00 | € 27,00 / CJP € 30,00 | € 
28,00 | € 26,00 | € 24,00 / HaarlemPas € 30,00 | € 28,00 | € 26,00 | € 24,00 / HaarlemPas € 
30,85 | € 28,79 | € 26,74 | € 24,68 / HKK Normaal € 32,00 | € 31,00 | € 29,00 | € 27,00 / Normaal 9% 

mailto:k.vanoirschot@theater-haarlem.nl


 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen 
met Karlijn van Oirschot, afdeling marketing, communicatie en kaartverkoop 
E-mail k.vanoirschot@theater-haarlem.nl of telefonisch via 023 512 11 73. 

 

BTW (vanaf 1 januari 2019) € 33,93 | € 31,88 | € 29,82 | € 27,76 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019)
 € 30,85 | € 28,79 | € 26,74 | € 24,68 / Serieprijs 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 28,79 | € 27,76  
 
 
 
Toneel- Première 
Gonzo 
Abattoir Fermé 
Terwijl buiten de koortsige werkelijkheid aan hoge snelheid voorbijdendert, hebben Frank, Tom, Charlene en 
Tanja zich samen met gids Amy veilig teruggetrokken in een bunker, diep onder het aardoppervlak. Ze staan 
aan het begin van een spannende innerlijke reis. Een zoektocht naar zichzelf en naar elkaar. Naar structuur, 
houvast en rust in tijden van onzekerheid, chaos en overprikkeling… 
Tekst en regie: Stef Lernous, geïnspireerd door leven en werk van Hunter S. Thompson |  
spel: Steve Geerts, Kirsten Pieters, Anneke Sluiters, Chiel van Berkel en Tine Van den Wyngaert | Decor- en 
lichtontwerp: Stef Lernous & Sven Van Kuijk |  
Techniek: Sven Van Kuijk, Thomas Vermaercke, Bram Geldhof 
vr 11 januari 2019 - 20.15u Première Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 25,00 | € 23,00 | € 21,00 | € 19,00 / CJP € 22,00 | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 / HaarlemPas
 € 22,00 | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 25,71 | € 23,65 | € 
21,59 | € 19,54 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 22,62 | € 20,57 | € 18,51 | € 16,45 / 
HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 22,62 | € 20,57 | € 18,51 | € 16,45  
 
Muziek 
René Froger 
Favourites in Concert 
‘Favourites in Concert’ wordt weer een avond lang (mee)zingen, swingen en genieten van de sympathieke 
rasentertainer. Tijdens dit heerlijke feest der herkenning komen alle Engelstalige powerballades, swingende 
evergreens en Nederlandstalige meezingers voorbij. Met deze bijzondere theatertournee weet de muzikale 
smaakmaker opnieuw te verrassen en laat Froger zien en horen – uiteraard in de rug gesteund door zijn 
orkest en de Frogettes – waarom hij al ruim dertig jaar aan de top staat.      
vr 11 januari 2019 - 20.15u Philharmonie Grote Zaal  
Normaal € 40,00 | € 37,00 | € 34,00 / CJP € 37,00 | € 34,00 | € 31,00 / HaarlemPas € 37,00 | € 
34,00 | € 31,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 41,13 | € 38,05 | € 34,96 / CJP 9% 
BTW (vanaf 1 januari 2019) € 38,05 | € 34,96 | € 31,88 / HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 
38,05 | € 34,96 | € 31,88 / Korting Rabobank € 34,00  
 
Ali B.  
Deze voorstelling is verplaatst naar 26 en 27 februari 2020 dus in nieuwe seizoen 19/20), wegens 
persoonlijke redenen (za 12 januari 2019 - 20.15u Stadsschouwburg Zaal) 
 
Jazz 
Wolfert Brederode trio 
Jazz Club Phil: Nieuws achter de horizon 
Pianist en componist Wolfert Brederode is een van de meest authentieke musici van de jongere Nederlandse 
generatie. Verfijnd toucher, natuurlijke ‘flow’ en een onvermoeibaar zoeken naar nieuws achter de horizon. En 
daar vond hij de wereld van optredens, tournees en opnamen in Europa, de VS, Canada, Australië, Afrika en 

mailto:k.vanoirschot@theater-haarlem.nl


 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen 
met Karlijn van Oirschot, afdeling marketing, communicatie en kaartverkoop 
E-mail k.vanoirschot@theater-haarlem.nl of telefonisch via 023 512 11 73. 

 

Azië. Met zijn in 2014 opgerichte pianotrio bracht hij een eerste enthousiast onthaalde album 'Black Ice' uit. 
De hoogste tijd voor een tussenlanding in Haarlem.  
Uitvoerenden: Wolfert Brederode, piano Gulli Gudmundsson, contrabas Jasper van Hulten, drums  
za 12 januari 2019 - 21.00u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 20,00 / Serieprijs € 17,00 / De Vishal € 10,00  
 
Klassiek 
Cellokrijgers (6+) 
Cello Octet Amsterdam 
Hoe klinkt moed? Ken je de acht Cellokrijgers? Ze zijn sterk, soepel en vingervlug. Gewapend met cello en 
strijkstok trekken ze ten strijde. Ze gaan elke uitdaging aan en laten hun strijkstokken als zwaarden kletteren. 
Welke kracht heb jij nodig om een krijger te zijn? Een muzikaal drieluik over stoer doen, winnen en verliezen, 
kwetsbaar zijn en de kracht van muziek.   
Uitvoerenden: Cello Octet Amsterdam: Sanne Bijker, Claire Bleumer, Sanne van der Horst, Rares Mihailescu, 
Marcus van den Munckhof, René van Munster, Esther Torrenga, Geneviève Verhage Pim Veulings, Jochem 
Stavenuiter, Josephine van Rheenen, choreografie Caecilia Thunnissen, Sanne Bijker, artistieke leiding Erin 
Coppens, dramaturgie  
zo 13 januari 2019 - 14.30u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 | € 14,00 / Serieprijs € 17,00 / Kind t/m 12 jaar € 18,00 | € 
16,00 | € 14,00 | € 12,00 / Serieprijs Kind € 15,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 
20,57 | € 18,51 | € 16,45 | € 14,40 / Kind t/m 12 jaar 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 18,51 | € 
16,45 | € 14,40 | € 12,34  
 
Klassiek 
Combattimento & Bram Kreeftmeijer 
Tapasconcert Het andere Italië 
Energiek, vurig, stijlbewust: zo kan men de speelstijl van Combattimento omschrijven. Samen met hoboïst 
Bram Kreeftmeijer doken de musici pittige en zangerige werken uit Italië op van Vivaldi en tijdgenoten. Ernst 
en geestigheid wisselen elkaar af, van een aanschouwelijke ‘Kattenfuga’ van Scarlatti tot de ‘Vier seizoenen’ 
van Vivaldi’s collega uit Napels, Francesco Durante.  
zo 13 januari 2019 - 15.15u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 28,00 | € 25,00 / Serieprijs € 22,00 | € 21,00 / CJP € 25,00 | € 22,00 / HaarlemPas
 € 25,00 | € 22,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 28,79 | € 25,71 / CJP 9% BTW (vanaf 1 
januari 2019) € 25,71 | € 22,62 / HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 25,71 | € 22,62  
 
 
Academy 
Joris Luyendijk 
Theatercollege Het Zijn Net Mensen - 2.0 
Nu dik tien jaar later zijn de nieuwsmedia, mede door alle nieuwe technologie, in ongelofelijk tempo 
veranderd. Hoe ziet de toekomst van ons medialandschap eruit? En welke rol zal het spelen in onze 
democratie waar de journalistiek een cruciaal onderdeel van is? 'Geloof niet alles wat je in de media ziet' is 
veranderd in 'Geloof niets meer van wat de media zeggen.’ Hoe terecht is dit wantrouwen? Hoe kom je aan 
goede informatie en hoe leer je door filters en manipulaties heen kijken? In een theatercollege vol 
verrassende video’s maakt Joris Luyendijk de journalistieke balans op en leert je op een nieuwe manier kijken 
naar nieuwsmedia.    

mailto:k.vanoirschot@theater-haarlem.nl


 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen 
met Karlijn van Oirschot, afdeling marketing, communicatie en kaartverkoop 
E-mail k.vanoirschot@theater-haarlem.nl of telefonisch via 023 512 11 73. 

 

ma 14 januari 2019 - 20.15u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 26,00 | € 24,00 | € 22,00 | € 20,00 / CJP € 23,00 | € 21,00 | € 19,00 | € 17,00 / HaarlemPas
 € 23,00 | € 21,00 | € 19,00 | € 17,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 26,74 | € 24,68 | € 
22,62 | € 20,57 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 23,65 | € 21,59 | € 19,54 | € 17,48 / 
HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 23,65 | € 21,59 | € 19,54 | € 17,48  
  
Dans 
Scapino Ballet Rotterdam 
TWOOLS 
Met zo veel afwisseling in makers, stijlen, muziek en kostuums is de voorstelling een feest voor iedere 
dansliefhebber én een perfect instapmoment voor mensen die dat willen worden. Al bijna twintig jaar is deze 
dans-zap-avond in thuishaven Rotterdam een groot succes en gelukkig mag de rest van Nederland nu ook 
meegenieten. Artistiek directeur en choreograaf Ed Wubbe heeft voor deze achttiende editie vijf grote 
talenten uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Zoals Joeri Dubbe, een eigenzinnige en veelgeprezen 
Nederlandse choreograaf, en de Spaanse dansmaker Marcos Morau, die vorig jaar met het enerverende 
‘Pablo’ voor uitverkochte zalen bij Scapino zorgde.  
wo 16 januari 2019 - 20.15u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 35,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 29,00 / CJP € 32,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 26,00 / HaarlemPas
 € 32,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 26,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 35,99 | € 33,93 | € 
31,88 | € 29,82 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 32,91 | € 30,85 | € 28,79 | € 26,74 / 
HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 32,91 | € 30,85 | € 28,79 | € 26,74  
  
Klassiek 
Nederlands Kamerorkest 
Mozart & Rachmaninoff 
Mozart schreef concerten voor de meest uiteenlopende instrumenten, van piano tot fagot, van (alt)viool tot 
fluit. Maar niet voor de cello. Voor cellisten is dat natuurlijk een groot gemis. Gelukkig weet Quirine Viersen 
daar wel een mouw aan te passen: ze speelt het ‘Fluitconcert nr. 2’ gewoon op de cello. Daarnaast klinkt 
Mozarts stralende laatste ‘Symfonie nr. 41’, genoemd naar de Romeinse oppergod Jupiter.    
do 17 januari 2019 - 20.15u Philharmonie Grote Zaal  
Normaal € 38,00 | € 34,00 | € 30,00 / Serieprijs € 30,50 | € 27,75 | € 24,50 / CJP € 34,00 | € 
30,00 | € 26,00 / HaarlemPas € 34,00 | € 30,00 | € 26,00 / Postcodeloterijvoordeelagenda € 
28,50 | € 25,50 | € 22,50 / Korting € 30,50 | € 27,00 | € 24,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019)
 € 39,08 | € 34,96 | € 30,85 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 34,96 | € 30,85 | € 26,74 / 
HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 34,96 | € 30,85 | € 26,74 / Online korting 9% BTW (vanaf 
1 januari 2019) € 31,36 | € 27,76 | € 24,68  
 
Muziek 
Edsilia Rombley 
The Piano Ballads & More 
Pop, soul, R&B, jazz en een fantastische stem en ontwapenende performance: Edsilia Rombley heeft het 
allemaal in huis. Voor haar nieuwe theatershow ‘The Piano Ballads & More’ vormt haar nieuwe album ‘The 
Piano Ballads Volume II’ – dat dit najaar uitkomt – de basis. Het programma bestaat uit een 
aaneenschakeling van prachtige liedjes, gebracht vanuit een verrassend kleine setting, waarbij eigen 
nummers afgewisseld worden met geweldige covers. Persoonlijke anekdotes, gevoel voor humor en 
interactie met het publiek maken het geheel af tot een intense show die ontroert en vermaakt.    

mailto:k.vanoirschot@theater-haarlem.nl


 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen 
met Karlijn van Oirschot, afdeling marketing, communicatie en kaartverkoop 
E-mail k.vanoirschot@theater-haarlem.nl of telefonisch via 023 512 11 73. 

 

Normaal € 26,00 | € 24,00 | € 22,00 | € 20,00 / CJP € 23,00 | € 21,00 | € 19,00 | € 17,00 / HaarlemPas
 € 23,00 | € 21,00 | € 19,00 | € 17,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 26,74 | € 24,68 | € 
22,62 | € 20,57 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 23,65 | € 21,59 | € 19,54 | € 17,48 / 
HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 23,65 | € 21,59 | € 19,54 | € 17,48  
 
Klassiek 
Rosanne Philippens, Camille Thomas & Zoltán Fejérvári 
De Keuze van...: Van Parijs naar Wenen 
Goede muziekvrienden hield Rosanne Philippens over aan haar verblijf in Boedapest. Ze beginnen met 
expressieve muziek van Ravel voor viool en cello. Dan minzame noten van Fauré, waarin de geboorte van het 
impressionisme te horen is. En tenslotte naar het Wenen van Franz Schubert, waar viool en cello zich 
nestelen rond de piano in een zinderend en ontroerend trio uit zijn laatste jaren.   Wegens omstandigheden 
zal cellist István Vardai op 18 januari 2019 niet spelen. Hij wordt vervangen door Frans-Belgische celliste 
Camille Thomas.    
vr 18 januari 2019 - 20.15u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 30,00 | € 27,00 / Serieprijs € 24,00 | € 23,00 / CJP € 27,00 | € 24,00 / HaarlemPas
 € 27,00 | € 24,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 30,85 | € 27,76 / CJP 9% BTW (vanaf 1 
januari 2019) € 27,76 | € 24,68 / HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 27,76 | € 24,68  
 
Academy 
Isa Hoes & Medina Schuurman 
Isa en Medina halen het ouder worden en de overgang uit de taboesfeer. Met open vizier onderzoeken zij niet 
alleen de veranderingen in lijf, hoofd, hart, rimpels, opvliegers en stress maar ook die op het terrein van 
vriendschap, seksualiteit, zingeving, moederschap en werk. Isa en Medina delen persoonlijke inzichten, 
ervaringen, kennis van specialisten en tips & trics waar iedere vrouw van 40+ haar voordeel mee kan doen. 
In dit theatercollege zeggen de dames waar het op staat en doorbreken ze taboes. De avond, waarin Isa en 
Medina ook zichzelf en hun omgeving op de hak nemen, is niet alleen interessant voor vrouwen. ‘De mannen 
zijn heel welkom,’ zegt Medina. ‘Na vanavond hebben ze meer inzicht en begrip voor vrouwen in deze fase 
van hun leven.’    
za 19 januari 2019 - 20.15u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 25,00 | € 23,00 | € 21,00 | € 19,00 / CJP € 22,00 | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 / HaarlemPas
 € 22,00 | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 23,65 | € 25,71 | € 
21,59 | € 19,54 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 22,62 | € 20,57 | € 18,51 | € 16,45 / 
HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 22,62 | € 20,57 | € 18,51 | € 16,45  
 
Jeugd & familie 
De Kleine Zeemeermin De Musical (4+) 
Sita Vermeulen, Michael van Hoorne, Esther van Santen e.a. 
Vaar mee op de swingende muziekgolven naar de kleurrijke onderwaterwereld. Kom verkleed naar het 
theater en maak kans op een sprookjesachtig prijzenpakket. Na afloop van de voorstelling kun je met alle 
acteurs op de foto en kun je nog even lekker dansen bij het Onderwaterbal.      
Regie: Bas Groenenberg | spel: Sita Vermeulen, Michael van Hoorne, Esther van Santen e.a. 
zo 20 januari 2019 - 13.30u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 19,00 | € 17,00 | € 15,00 | € 13,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 19,54 | € 
17,48 | € 15,42 | € 13,37 / Kind t/m 12 jaar 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 17,48 | € 15,42 | € 
13,37 | € 11,31  

mailto:k.vanoirschot@theater-haarlem.nl


 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen 
met Karlijn van Oirschot, afdeling marketing, communicatie en kaartverkoop 
E-mail k.vanoirschot@theater-haarlem.nl of telefonisch via 023 512 11 73. 

 

 
Dans 
Talkshow Scapino Ballet Rotterdam 
In een intieme setting gaat de Scapino Talkshowhost en drie verschillende gasten samen met het publiek in 
gesprek over dans. Dit gebeurt aan de hand van diverse dansfragmenten. De focus ligt op het creëren van 
een eigen manier van kijken naar dans vanuit verschillende invalshoeken en persoonlijke referenties, vrij en 
zonder oordeel. Welke gasten zullen aanschuiven is nog een verrassing!  
ma 21 januari 2019 - 20.15u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 10,00 / Serieprijs € 5,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 10,28  
  
Cabaret & kleinkunst 
Youp van 't Hek 
Met de kennis van nu 
Samen met zijn vaste muzikant Rens van der Zalm komt hij langs om jou en zichzelf bij te praten over alles 
waar het volgens hem echt om gaat in het leven. Vol zachte weemoed en keiharde actualiteit. En boordevol 
grappen natuurlijk.    
Tekst en spel: Youp van ’t Hek | compositie: Ton Scherpenzeel | muziek: Rens van der Zalm 
di 22 & wo 23 januari 2019 - 20.15u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 37,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 29,00 | € 27,00 / CJP € 37,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 26,00 | € 
24,00 / HaarlemPas € 37,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 26,00 | € 24,00  
   
Klassiek 
Luc Panhuysen en Saskia Törnqvist 
Phil Academy: Vernieuwers in tijden van hoogspanning 
Zelden vielen zulke harde woorden als toen Gustav Klimt zijn eerste erotische schilderijen tentoonstelde. 
Kunst werd in het verhitte Wenen een domein dat de geesten verdeelde, ook op het gebied van de muziek. 
Neem Gustav Mahler, die ondanks stormachtige successen altijd de schaduw voelde van de antisemitische 
burgemeester, wiens kliek elke kans greep hem te belasteren. Toch knokte Mahler zich als bekeerde jood 
omhoog tot directeur van de hofopera en ontwikkelde hij zich tot een componist die de smeltkroes van 
Midden-Europa verklankte in zijn allesomvattende muziek. In deze lezing niet alleen aandacht voor de 
componist maar ook voor Klimt en zijn ‘Sezession’ en voor nieuwe inzichten over de menselijke geest van 
Sigmund Freud.  
wo 23 januari 2019 - 20.15u Philharmonie Van Warmerdam Zaal  
Normaal € 12,00 / Serieprijs € 10,00  
 
Academy 
Dichtersontbijt 
Hester Knibbe en Tonnus Oosterhoff 
Hester Knibbe en Tonnus Oosterhoff geven acte de présence. Zij dragen voor uit eigen werk en dat van 
favorieten. De presentatie is net als voorgaande seizoenen in handen van puntdichter Jan J. Pieterse en 
Johan Hoogeboom verzorgt de muzikale omlijsting. De beste start van de Nationale Gedichtendag.    
do 24 januari 2019 - 08.30u Philharmonie Blauwe Zaal  
Normaal € 18,00 / CJP € 15,00 / HaarlemPas € 15,00  
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Muziek 
Alex Roeka 
En toen ineens 
In dit jubileumconcert komen lang niet gespeelde parels voorbij uit zijn omvangrijke oeuvre, zoals ‘Vuur En 
IJs’, ‘Kermis In Ravenstein’ en ‘Lege Ochtendkroeg’. Written in Music over het album ‘EN TOEN INEENS’: 
“Kleinkunst, Nederlandstalige pop, nederblues, nedersoul, onder welke noemer je de muziek van Alex ook wil 
scharen, dit is vooral weer erg mooi.”    
Zang en gitaar: Alex Roeka | gitaren, piano, bas, samples en zang: Reyer Zwart | drums en percussie: Jeroen 
Kleijn 
do 24 januari 2019 - 20.15u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 21,00 | € 18,00 / CJP € 18,00 | € 15,00 / HaarlemPas € 18,00 | € 15,00 / Normaal 9% 
BTW (vanaf 1 januari 2019) € 21,59 | € 18,51 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 18,51 | € 
15,42 / HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 18,51 | € 15,42  
 
Toneel 
Haarlemse Theatermakers 
De dertiende rij 
Haarlem kent een lange traditie van fameuze amateurtoneelgezelschappen, die allemaal wel eens op het 
podium stonden in de Stadsschouwburg. Stichting Haarlemse Theatermakers zet deze amateurs in de 
spotlight met een bijzonder 100-jarig jubileumproject. Regisseur en toneelschrijfster Marijke Kots heeft 
speciaal voor het jubileum een nieuwe voorstelling geschreven, waarin zij een brug slaat tussen 30 
september 1918 en 30 september 2018. Het Haarlemse amateurtoneel is met liefde voor het toneel in al die 
tijd over deze brug gegaan. Van de oudste Rederijkerskamer Trou moet Blycken tot de allernieuwste 
theatergroep in Haarlem. De geschiedenis herhaalt zich in deze opmerkelijke fabel. Alleen, waarom de 
dertiende rij...?    
vr 25 t/m zo 27 januari 2019 - 20.15u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 18,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 18,51   
 
Muziek 
Anneke van Giersbergen 
Inchecken 
Met haar kraakheldere stem betovert ze zowel liefhebbers van akoestische luisterliedjes als metalheads. In 
het theaterconcert ‘Inchecken’ geeft ze een kijkje in haar leven onderweg en speelt ze akoestische 
uitvoeringen van songs uit haar 25-jarige carrière. Vanavond zingt ze en speelt ze gitaar, waarbij ze 
ondersteund wordt door gitarist Ferry Duijsens (VUUR).  
Zang en gitaar: Anneke van Giersbergen | gitaar: Ferry Duijsens 
vr 25 januari 2019 - 20.15u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 21,00 | € 18,00 / CJP € 18,00 | € 15,00 / HaarlemPas € 18,00 | € 15,00 / Normaal 9% 
BTW (vanaf 1 januari 2019) € 21,59 | € 18,51 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 18,51 | € 
15,42 / HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 18,51 | € 15,42  
 
Klassiek 
Nederlands Kamerkoor 
Prachtstemmen: Een Russische tijdreis 
Stukken in de voor Westerse oren bevreemdende Strochnoe-traditie, met verbluffende harmonieën. Met 
Sayapin als voorzanger reconstrueert het Nederlands Kamerkoor een 17e eeuws requiem uit deze prachtige 
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muziekverzameling. Het Concert voor Koor van Alfred Schnittke is een toegankelijk en aangrijpend werk dat 
steunt op de traditie van het concert voor koor, zoals dat in diezelfde eeuw in Rusland werd ontwikkeld voor 
de liturgische dienst. Duistere Russische klanken uit een rijk muziekverleden.    
za 26 januari 2019 - 20.15u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 30,00 | € 27,00 / Serieprijs € 24,00 | € 23,00 / CJP € 27,00 | € 24,00 / HaarlemPas
 € 27,00 | € 24,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 30,85 | € 27,76 / CJP 9% BTW (vanaf 1 
januari 2019) € 27,76 | € 24,68 / HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 27,76 | € 24,68  
 
Klassiek 
Prinses Christina Concours 
Jong muziektalent in de finale West 2 
Het Prinses Christina Concours realiseert al vijftig jaar concoursen voor meer dan 500 muzikale jongeren. Zij 
ontmoeten en inspireren elkaar tijdens regionale voorrondes. Op deze zondag de spannende finale. Acht 
jonge muzikale talenten (12 t/m 19 jaar) verzorgen een adembenemend optreden voor jury en publiek. De 
middag wordt afgesloten met een spannende prijsuitreiking.    
zo 27 januari 2019 - 14.30u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 19,50 / CJP € 15,50 / Pas 65 € 15,50 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 
20,05 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 15,94 / HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 
2019) € 15,94 / Vrienden 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 10,03  
  
Cabaret & kleinkunst 
Lonneke Dort 
Kleintje Cabaret: Want laten we wel wezen 
De jury van de AKF Sonneveldprijs 2017 was ook zeer lovend: “Lonneke Dort staat laid-back op het toneel en 
houdt haar ijzige onverstoorbaarheid consequent vol. Ze heeft sterke liedjes die taalvaardigheid laten horen 
en die kleine verrassingen in petto hebben. Ze begeleidt die woorden met gortdroge mimiek, een opgetrokken 
wenkbrauw en soms met een blik waar je even in blijft hangen. Hoe minimaal de middelen ook zijn waarvan 
ze zich bedient, ze woekert er effectief mee en weet het steeds spannend te houden.”    
Regie: Wil van der Meer | tekst en spel: Lonneke Dort 
di 29 januari 2019 - 20.00u Extern Toneelschuur Kleine Zaal  
Normaal € 18,50 / Vrienden Toneelschuur € 16,50 / CJP € 14,50 / Student € 14,50 / 
Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 19,02 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 14,91 / 
HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 14,91 / € 16,97  
 
Cabaret & kleinkunst 
Comedytrain On Tour 
In 1990 richtte Raoul Heertje met een aantal geestverwanten Comedytrain op. In de eigen roemruchte 
Amsterdamse comedyclub Toomler kwamen de grote cabarettalenten bij elkaar. Zij die doorbraken – onder 
wie Theo Maassen, Najib Amhali, Ronald Goedemondt, Roué Verveer, Daniël Arends en Jan Jaap van der Wal 
– bespelen de grote zalen, maken succesvolle programma’s en zijn vaak op tv te zien.    
Normaal € 22,00 | € 20,00 | € 18,00 | € 16,00 / CJP € 19,00 | € 17,00 | € 15,00 | € 13,00 / HaarlemPas
 € 19,00 | € 17,00 | € 15,00 | € 13,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 22,62 | € 20,57 | € 
18,51 | € 16,45 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 19,54 | € 17,48 | € 15,42 | € 13,37 / 
HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 19,54 | € 17,48 | € 15,42 | € 13,37  
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Toneel 
De Waarheid 
Huub Stapel, Johanna ter Steege e.a. 
Michel heeft een affaire met Alice, de vrouw van zijn beste vriend. Alice wordt verteerd door twijfel en 
schuldgevoel en wil alles opbiechten, maar Michel kan goed leven met de leugens. Tijdens een stiekem 
weekend samen komt de onvermijdelijke confrontatie: moeten ze de rest van hun leven liegen tegen hun 
partners, kiezen ze voor elkaar of krabbelen ze terug? Een spannend stuk, waarin Zeller de knellende banden 
van huwelijkse trouw haarscherp laat zien.    
Tekst: Florian Zeller | regie: Gijs de Lange | spel: Huub Stapel, Johanna ter Steege, Nanette Edens en Ruurt 
De Maesschalck 
wo 30 januari 2019 - 20.15u Stadsschouwburg Zaal  
Normaal € 35,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 29,00 / CJP € 32,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 26,00 / HaarlemPas
 € 32,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 26,00 / Normaal 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 35,99 | € 33,93 | € 
31,88 | € 29,82 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 32,91 | € 30,85 | € 28,79 | € 26,74 / 
HaarlemPas 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 32,91 | € 30,85 | € 28,79 | € 26,74  
  
Klassiek 
Nuala McKenna 
Dutch Classical Talent: Verbluffend 
Dutch Classical Talent Tour and Award presenteert aanstormend muziektalent. De in Duitsland geboren 
celliste Nuala McKenna (1993) heeft als jong talent al op de grote festivals en podia van de wereld gespeeld. 
Ze studeerde onder meer bij Jean-Guihen Queyras en was vanaf 2013 ‘academist’ bij het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Dit wordt een spannende muzikale reis, met McKenna en haar prachtige Guarneri 
cello als gids.    
wo 30 januari 2019 - 20.15u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 18,00 / Serieprijs € 13,00 / CJP € 15,00 / HaarlemPas € 15,00 / Normaal 9% 
BTW (vanaf 1 januari 2019) € 18,51 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 15,42 / HaarlemPas 
9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 15,42  
 
Muziek 
Jeroen Zijlstra & Tjitske Jansen 
Nieuws van twee kanten 
Het wordt een reis door het leven van Jeroen, van Tjitske én van het publiek. Langs havens, dorpen en 
steden, waar we ons thuis voelen, of juist niet. “Zijlstra maakt als voormalig zeeman mooi gebruik van 
maritieme metaforen en schept met zijn fonkelende trompet een bluesy sfeer. (NRC Handelsblad **** over 
Jeroen Zijlstra) “Het is poëzie die er inhakt als een bijl, en die riskant is zoals maar weinig poëzie dat durft te 
zijn.” (De Groene Amsterdammer over Tjitse Jansen)  
do 31 januari 2019 - 20.15u Philharmonie Kleine Zaal  
Normaal € 17,00 | € 14,00 / CJP € 14,00 | € 11,00 / normaal € 17,48 | € 14,40 / HaarlemPas
 € 14,00 | € 11,00 / CJP 9% BTW (vanaf 1 januari 2019) € 14,40 | € 11,31 / HaarlemPas 9% BTW 
(vanaf 1 januari 2019) € 14,40 | € 11,31 
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