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VOORWOORD
 
Hierbij presenteren wij u met trots ons aanbod voor theaterseizoen 2018-2019. Op de 
website www.spoor12.nl kunt u uitgebreide informatie over alle producties terugvinden. 

Wij nemen het aanbod graag samen met u door en kijken er naar uit om een geschikte 
datum te reserveren in uw agenda. 

Dries Floris

Merel Sengers

Dries Floris

Maaike Vinck
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JAVIER GUZMAN

Sinterklaasconference Lief & Laf 2

Sinterklaasconference Lief & Laf 2 
 
 

september 2018 t/m  
december 2018 

 
 

80-20 
 
 

€ 1.650,00 
 
 

10%

Titel:   
 
 
Speelperiode: 
 
 
 
Partage: 
 

Garantie:
 
 
Auteursrechten: 

Javier maakte al eerder zes  
Sinterklaasconferences

Javier maakte al eerder zes Sinterklaasconferences (2002, 2003, 2004, 2009, 2015 en 2016) 
en één Oudejaarsconference (2017). 

Vorig jaar speelde hij zijn eerste 
Oudejaarsconference
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JAVIER GUZMAN

Guzmán
 

Guzmán  
 
 

februari 2019 t/m mei 2019
 
 

80-20 
 
 

€ 1.650,00 
 
 

10%

Titel:   
 
 
Speelperiode: 
 
 
Partage: 
 

Garantie:
 
 
Auteursrechten: 

Inmiddels staan er al acht avondvullende  
 theaterprogramma’s op zijn naam

Javier Guzman (1977) is cabaretier, stand-up comedian en acteur. Hij is geboren in Gran Ca-
naria en op jonge leeftijd met zijn moeder en broertje Emilio naar Nederland geëmigreerd. 
In 1998 gaat hij aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam studeren. In het derde jaar 
van deze opleiding (2002) wint hij zowel de jury- als publieksprijs op het Leids Cabaretfes-
tival. In 2003 studeerde hij af en zette hij zijn carrière voort op de planken, televisie en het 
witte doek. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de Nederlandse en Vlaamse thea-
terscene. Hij komt in 2019 met alweer zijn negen avondvullende programma.
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JOEL BORELLI

THE WEDDINGCRASHER 

The Weddingcrasher 
 
 

september 2018 t/m mei 2019
 
 

80-20 
 
 

€ 1.450,00 
 
 

10%

Titel:   
 
 
Speelperiode: 
 
 
Partage: 
 

Garantie:
 
 
Auteursrechten: 

Samen met zijn royals of party schopt hij het theater omver. Geen heilig muziekhuisje is 
heilig. Zijn performance begint rustig en ‘volgens het boekje, maar het ware talent blijft niet 
lang verborgen. De madness kicks in. Zijn gevatte humor en prachtige anekdotes gebracht 
door de meest geboekte B-artiest van Nederland. 

Er zijn veel artiesten die bestaande nummers mooi kunnen brengen, er is maar één die er 
zo’n sfeervolle chaos van kan maken.

Joel is begonnen bij en een van de gezichten geweest van de bekende pianobar Crazy Pia-
no’s in Scheveningen.

Joël (zang en piano)
Leo (drums en backingvocals) 
Benjamin (sax en backingvocals)
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Meest geboekte B-artiest van Nederland

Maakte ooit zijn debuut bij Crazy Piano’s samen 
met Roel van Velzen 

Inmiddels 150 keer shows in binnen- en  
buitenland  

Vanaf begin oktober wekelijks te zien op 
verschillende online kanalen, waar hij op ludieke 

wijze verschillende typetjes speelt
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MARJOLIJN VAN KOOTEN

IK ZIE DE BUI AL HANGEN

Ik zie de bui al hangen 
 
 

september 2018 t/m mei 2019
 
 

80-20 
 
 

€ 1.150,00 
 
 

10%

Titel:   
 
 
Speelperiode: 
 
 
Partage: 
 

Garantie:
 
 
Auteursrechten: 

Psychiatrisch cabaret (ook voor normale mensen)
Twee seizoenen lang trok Marjolijn samen met Bram Bakker langs de theaters met de suc-
cesvolle voorstelling ‘Geen paniek’. Met een bezettingsgraad van 82% werd de voorstelling 
ongelooflijk goed bezocht. Marjolijn heeft met haar psychiatrisch cabaret een heel nieuwe 
doelgroep aangeboord. 

In haar solovoorstelling ‘Ik zie de bui al hangen’ gaat Marjolijn verder met waar ze met ‘Geen 
paniek’ gebleven is. Gezellige onderwerpen als depressie, moedeloosheid, zelfkritiek en 
angst passeren de revue. Hoopvol gaat Marjolijn bij coaches, yogadocenten, ervaringsdes-
kundigen en psychologen te rade. Maar of het helpt... 

Dit is een heerlijke avond zwarte humor om van te smullen. U knapt er echt van op.

Geestige conferences afgewisseld met mooie kleine liedjes die getuigen van een grote lief-
de voor taal, Hollandse nuchterheid en een scherp gevoel voor humor. Een combinatie van 
Kaandorp en Dorrestijn. 
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De Volkskrant: “Van Kooten heeft de lach 
aan haar kont hangen”

De jury van het Amsterdams Kleinkunstfestival: 
“Marjolijn is een originele theaterpersoonlijkheid; 

een genot om naar te kijken. Ze weet te ontroeren in 
kleine liedjes en weet haar grappen goed te 

plaatsen.”

Trouw: “De ironie en zelfspot druipen er vanaf”.

Vorige voorstelling ‘Geen paniek’ had een 
bezettingsgraad van maar liefst 82%
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BRAM BAKKER, ABDELKADER BENALI EN HANS KOELEMAN

WAT BEWEEGT DE HARLOPER? 

Wat  beweegt de hardloper? 
 
 

september 2018 t/m mei 2019
 
 

80-20 
 
 

€ 3.200,00  
 
 

10%

Titel:   
 
 
Speelperiode: 
 
 
Partage: 
 

Garantie:
 
 
Auteursrechten: 

Bram Bakker, de psychiater, Abdelkader Benali, de literaire schrijver en Hans Koeleman, de 
voormalige Olympische topatleet, drie mannen met een hele verschillende achtergrond. 
Maar alle drie hebben ze van hardlopen een bezigheid gemaakt die een cruciale plaats 
inneemt in hun leven. Drie mannen die hardlopen alleen al om het hardlopen zelf. Samen 
vormen ze een sportieve drie-eenheid: de geest, de verbeelding en het lichaam. 

Het programma dat ze gaan maken, speelt op die drie-eenheid in. Zoals een gezonde geest 
in een gezond lichaam een voorwaarde is voor sportieve topprestaties. Zo is de zuivere ver-
beelding een voorwaarde voor literatuur en theater van de bovenste plank.

Ze bieden de theaterbezoeker een negentig minuten durend en buitengewoon inspirerend 
literair hardloopspektakel vol woorden, gelardeerd met muziek, beeld en beweging. Een 
meeslepende avond van drie doorgewinterde schrijvende atleten. 
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Zaandam
Dam tot Damloop

Utrecht
Singelloop Utrecht

Eindhoven
Marathon Eindhoven

Nijmegen
Zevenheuvelenloop Nijmegen

Egmond aan Zee
Dam tot Damloop

Schoorl
Dam tot Damloop

Den Haag
CPC Loop

Venlo
Venloop

Enschede
Marathon Enschede

Leiden
Marathon Leiden

Tilburg
Tilburg Ten Miles

Breda
Singelloop Breda

Amsterdam
Marathon Amsterdam

‘s Heerenberg
De Pfixx Solar Montferland Run

Apeldoorn
Dam tot Damloop

Alphen aan den Rijn
Dam tot Damloop

Zandvoort
Zandvoort Circuit Run

Rotterdam
Marathon Rotterdam

Haarzuilens
De Halve van De Haar

Haarlem
Letterenloop Haarlem
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VICTOR LUIS VAN ES

STILLE STRIJD

Stille Strijd 
 
 

september 2018 t/m mei 2019
 
 

80-20 
 
 

€ 850,00 
 
 

10%

Titel:   
 
 
Speelperiode: 
 
 
Partage: 
 

Garantie:
 
 
Auteursrechten: 

In zijn eerste avondvullende programma vertelt Victor Luis van Es over zijn oorsprong, over 
zijn moeder die naar Nederland is gekomen als politiek vluchteling, over zijn Rotterdamse 
vader en over hoe hij de man is geworden die hij nu is. Van klein naar groot analyseert en 
fileert hij het leven, de maatschappij, maar vooral ook zichzelf.

Victor is een autodidact. Geïnspireerd door Amerikaanse stand-up comedy en opgevoed 
met Nederlands cabaret is Victor een boeiende verteller met harde humor.
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De Volkskrant: “In al zijn eenvoud het mooiste en 
meest gedurfde verhaal van de avond.”

Winnaar publieksprijs Amsterdams Studenten 
Cabaret Festival 2015

Speelde in het voorprogramma van de 
Sinterklaasconference 2015 Lief & Laf van 

Javier Guzman

Vast lid bij het Comedy Café in Amsterdam

Finalist Cameretten 2016
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GERS PARDOEL

GERS PARDOEL NEEMT JE MEE DE THEATERS IN!

Gers Pardoel neemt je mee de 
theaters in! 

 
september 2018 t/m mei 2019 

 
 

30 
 
 

80-20 
 
 

€ 4.150,00 
 
 

10%

Titel:   
 
 
Speelperiode: 
 
 
Maximaal aantal 
speelbeurten:

Partage: 
 

Garantie:
 
 
Auteursrechten: 

Recent was Gers Pardoel één van de smaakmakers van het vtm-programma ‘Liefde voor 
muziek’. In het voorjaar heeft Gers zijn eerste theatertour in Vlaanderen succesvol afgesloten! 
Nu hij de smaak van de theaters geproefd heeft, weet hij dit smaakt naar meer. Nu komt hij 
ook met zijn theatershow naar de Nederlandse theaters. 

Samen met zijn band brengt Gers zijn grootste hits, maar ook andere liedjes waar hij een 
sterke band mee heeft en uiteraard exclusief nieuwe songs. Gers vertelt openhartig hoe hij 
van keukenboer doorgroeide naar artiest. Het wordt een eerlijke, ontwapenende avond, 
waarbij Gers uit de school klapt en voor het eerst ook het verhaal vertelt achter onder andere 
de nummers ‘Louise’ en ‘Bagagedrager’. 

“De intieme sfeer van het theater brengt mij dichter bij mijn gasten en de gezellige setting 
zorgt ervoor dat ik hen kan meenemen in mijn verhaal. Een eigen theatershow is één van 
mijn dromen, die eindelijk afgevinkt kan worden. Ik heb er ontzettend veel zin in”, aldus Gers.
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Theatertour Lotto Arena Antwerpen  
Razendsnel uitverkocht

Bereikte met zeven nummers de Ultratop 100

Scoorde drie top 10-hits in België

‘Ik neem je mee’ stond 32 weken onafgebroken
in de top 40
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ROOVERS & VAN LEEUWEN

ALONE TOGETHER

Alone Togheter 
 
 

september 2018 t/m mei 2019 
 
 

80-20 
 
 

€ 850,00 
 
 

10%

Titel:   
 
 
Speelperiode:

Partage: 
 

Garantie:
 
 
Auteursrechten: 

Cabaretduo Roovers & van Leeuwen bestaat uit Meeuw Roovers en Robert van Leeuwen. In 
hun voorstelling ‘Alone Together’ gaan zij de strijd aan: Met elkaar. Met u. Met elkaar tegen u. 
Met u tegen elkaar. Spannend, dat vinden zij zelf ook. 

Maar het moet wel leuk blijven toch? Jazeker! Daarom valt er gelukkig ook genoeg te la-
chen! In hoog tempo zullen de sketches, typen, a capella liederen en poëzie u om de oren 
vliegen. Soms zachtjes, soms grof, maar altijd met de humor die Roovers & van Leeuwen 
eigen is.

Meeuw en Robert studeerden in 2015 af aan de Koningstheateracademie in Den Bosch en in 
datzelfde jaar stonden zij in de finale van het Groninger Studenten Cabaretfestival en won-
nen zij het Griffioen/Zuidplein Cabaret Festival..
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Juryrapport van het Griffioen/Zuidplein Cabaret 
Festival:“Met hun absurdistische benadering en 

onverwachte wendingen weet het duo Roovers en 
van Leeuwen het publiek te boeien. Hun timing is 

vanavond erg sterk, en het geheel zit strak en 
professioneel in elkaar.”

Cabaret.nl: “Roovers & van Leeuwen is goed op  
elkaar ingespeeld en scoort de ene lach na de  

andere... Ze staan garant voor een half uur puur 
 vermaak en oogsten terecht een enthousiast  

slotapplaus.”

8Weekly: “Hoewel het verleidelijk is om allerlei ver-
gelijkingen te doen met andere cabaretduo’s, zou dat 

Roovers & van Leeuwen ernstig tekortdoen.”
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BERT BARTEN

TALKING TREES

Talking Trees 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel:   
 
 
Speelperiode: 
 
 
Maximaal aantal 
speelbeurten:

Partage: 
 

Garantie:
 
 
Auteursrechten: 

Talking Trees geeft bomen een stem
Kunstenaar Bert Barten is de enige man ter wereld die bomen letterlijk een stem geeft door 
hun sapstromen, vochtigheid en fotosynthese om te zetten naar muziek. 

De kick-off vond plaats op 19 augustus 2017 in Landschapspark Mien Ruys in Bergeijk. Ruim 
1800 bezoekers werden ontroerd door de verbondenheid die ze letterlijk voelden met de 
natuur.

Vanaf het najaar van 2017 worden er optredens gepland in binnen- en buitenland Talking 
Trees zal de stemmen laten horen van allerlei soorten bomen ter wereld; van Nederland tot 
Japan en van de Verenigde Staten tot Australië. Kunstenaar Bert Barten werkt nauw samen 
met boswetenschappers uit de hele wereld, die dagelijks informatie verzamelen over ons 
milieu. “Bomen produceren trillingen die niet hoorbaar zijn voor het menselijk gehoor, maar 
die er wel zijn”, legt Barten uit. “Door die geluiden toegankelijk te maken voor mensen wil ik 
iedereen laten ervaren dat we in verbinding staan met de natuur.”
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JINEK: “Te gek toch! Tussen alle vreselijke dingen 
die gebeuren in de wereld even een stukje magie” 

De Telegraaf: “Alsof de natuur tot je spreekt”

Frank Sterck, bosonderzoeker universiteit Wagenin-
gen: “Bomen lijken statisch, maar ze reageren voort-

durend op wat er gebeurt in hun omgeving.”
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MET ONDER ANDEREN:

JAVIER GUZMAN EN VELE ANDEREN

COMEDY
TOUR

BACK
STAGE
BACK
STAGE

THE BACKSTAGE COMEDY TOUR

THE BACKSTAGE COMEDY TOUR

mei en juni 2019 
 

Speelperiode:

De financiële condities en data zijn in overleg 
met Senf Theaterpartners.

De gang, de kleedkamers, het zijtoneel, de werkplaats, de kantoren, die plekjes die hoekjes, 
die ruimten in het theater, die niet getoond worden. Juist daar wordt het publiek deze avond 
uitgenodigd. In groepjes worden er op tal van plaatsen in Uw theater kleine, unieke, ludieke 
voorstellingen aangeboden. Op de meest onverwachte plaatsen in het gebouw, wachten 
artiesten het publiek op. Een kwartiertje, hooguit. Daarna weer door naar de volgende, mys-
terieuze plek. Welke artiest staat daar? Welke act? En waar? 

Een nieuw fenomeen dient zich aan in de Nederlandse Theaters; The Backstage Comedy 
Tour. Met onder andere Javier Guzman en vele anderen. Letterlijk een tour waarbij het hele 
gebouw gebruikt wordt. Exceptioneel leuk voor het publiek en ook exceptioneel leuk voor 
de artiest! Het publiek komt op plaatsen waar `t nooit komt, de kleedkamers, de artiesten-
foyer en de laad en los ruimte. 

Het publiek wordt ontvangen in de theaterzaal, waarna de grote groep opgedeeld wordt in 
meerdere groepen met verschillende samenstelling. Er worden 10 verschillende voorstel-
lingen gepresenteerd. De groepsgrote wordt continu aangepast aan de beschikbare ruimte 
waar de voorstelling plaatsvindt.

Slechts twee maanden op tournee, bijzonder complexe, unieke productie en vernieuwende 
productie.
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Slechts twee maanden op tournee, bijzonder  
complexe, unieke productie en  

vernieuwende productie.

Zes mini-optredens op één avond

Kom op de meest spannende plekken 
in het theater
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SHOWBIZZ SUMMER WEEK

SHOWBIZZ SUMMER WEEK

 zomervakantie 2018 Speelperiode: 
 
 
De financiële condities en data zijn in overleg 
met Senf Theaterpartners.

Beroemd worden, de droom van menig kind. Schitteren op het witte doek, poseren voor 
tientallen camera`s, de sterren van de hemel zingen, interviews afnemen, de catwalk op, je 
kleden als een ster. Je een ster voelen, een echte ster zijn. Daar draait The Showbizz Summer 
Week om.

In navolging op een overduidelijke maatschappelijke ontwikkeling waarbij de jeugd graag 
kijkt en participeert op het gebied van showbusiness. Denk aan ‘Moeder ik wil bij de revue, 
Holland’s Got Talent, The Voice of Holland’ etc. Echter ook in navolging van de social media 
cultuur. Vloggers zijn de nieuwe celebrities. Youtube, Instagram en Facebook zijn hip. Daar 
wil iedereen bij horen en een graantje van meepikken.   

Gedurende een hele werkweek ondergaat een deelnemer de mooiste facetten van de show-
bizz. Denk aan acteren, zingen, presenteren, interviewen, dansen en natuurlijk poseren.

Ouders kampen met uitdagingen betreffende het onderbrengen van de kinderen geduren-
de de zomerperiode. Temeer zij geen zes achtereenvolgende weken vrij kunnen zijn. Derhal-
ve kan er ingespeeld worden op een behoefte om kinderen op een memorabele manier een 
dagbesteding te bieden. 

Kinderen worden voor de periode van minimaal één werkweek ingeschreven. Het program-
ma begint dagelijks om 09.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Echter vanaf 08.00 uur kunnen de 
deelnemers al naar binnen en tot 18.30 uur kunnen zij opgehaald worden. De organisatie 
gaat ervan uit dat de deelnemers thuis reeds ontbeten hebben. Voor eten en drinken gedu-
rende de Showbizz Summer Week wordt gezorgd. Er wordt derhalve vijf keer geluncht en 
tussendoortjes, fruit en drankjes zijn in de prijs inbegrepen.
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Spel-, zang- en dansles

Interviewen en 
jezelf presenteren

Catwalk lopen Poseren

Limousine ervaring Gala beleving

BN’ers ontmoeten Voorstelling bezichtigen Gefotografeerd worden
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MASTERS OF COMEDY

MASTERS OF COMEDY

 september 2018 t/m mei 2019Speelperiode: 
 
 
De financiële condities en data zijn in overleg 
met Senf Theaterpartners.

Een wervelende, afwisselende en bovenal hilarische show door de top uit de Nederlandse 
comedy wereld. In een hooptempo wisselen de grappen, actualiteiten, sketches en hilarische 
verhalen elkaar af door de meesterlijke kunsten van de beste comedians. Festivalwinnaars, 
ervaren cabaretiers en de toppers van de toekomst, zorgvuldig uitgekozen uit een pool van 
de besten door Master of Comedy Bob Maclaren! Gegarandeerd een hilarische avond waar 
de lachspieren stevig gekieteld worden.
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Bob Maclaren is sinds 2014 eigenaar van 
het Comedy Café Amsterdam

Hij deed de theaterregie voor o.a. Javier Guzman,  
Jandino Asporaat, Guido Weijers, Arie en Silvester

en Beau van Erven Dorens

Deed de regie bij programma’s als De Lama’s, 
In Goed Gezelschap en de Dino Show

Bedenker en producent van tv-series Grimassen, 
Suriname en 5 jaar later
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FUNNY TALENTS

FUNNY TALENTS

3x cabaret op één avond 
 

september 2018 t/m mei 2019 
 

€ 1.450,00 
 
 

80-20 
 
 

€ 1.150,00  
 
 

10%

Titel:   
 

Speelperiode: 
 
 
Uitkoop: 
 
 
Partage: 
 

Garantie:
 
 
Auteursrechten: 

Manon Kroezen
Manon Kroezen geeft toe. Ze geeft toe dat ze zich beter voordoet dan dat ze eigenlijk is. 
Maar doen we dat niet stiekem allemaal? Kroezen hoopt van wel. Ze maakt cabaret over hoe 
zij zich verhoudt tot u, zichzelf en de rest. Over hoe ze door het leven gaat met al haar strug-
gles terwijl de wereld en de maatschappij allemaal dingen van haar verlangen waarvan ze 
vermoedt dat ze er helemaal niet toe in staat is. Tijdens de voorstelling van Kroezen komt u 
terecht in een rollercoaster van emotie vol humor, ongemakkelijkheid en ontroering.

Victor Luis van Es
Victor Luis van Es behaalde in 2016 de finale van Cameretten en won in 2015 de publieks-
prijs van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival. In zijn eigen theaterprogramma vertelt 
hij over zijn oorsprong, over zijn moeder die naar Nederland is gekomen als politiek vluchte-
ling, over zijn Rotterdamse vader en over hoe hij de man is geworden die hij nu is. Van klein 
naar groot analyseert en fileert hij het leven, de maatschappij, maar vooral ook zichzelf.

Geïnspireerd door Amerikaanse stand-up comedy en opgevoed met Nederlands cabaret is 
Victor een boeiende verteller met harde humor.

Roovers & van Leeuwen
Cabaretduo Roovers & van Leeuwen bestaat uit Meeuw Roovers en Robert van Leeuwen.  
Meeuw en Robert studeerden in 2015 af aan de Koningstheateracademie in Den Bosch en in 
datzelfde jaar stonden zij in de finale van het Groninger Studenten Cabaretfestival en won-
nen zij het Griffioen/Zuidplein Cabaret Festival.

Zij gaan de strijd aan: Met elkaar. Met u. Met elkaar tegen u. Met u tegen elkaar. Spannend, 
dat vinden zij zelf ook. Maar het moet wel leuk blijven toch? Jazeker! Daarom valt er gelukkig 
ook genoeg te lachen! 

Team
Onze contactpersonen:

WWW.SPOOR12.NL
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Team
Onze contactpersonen:

Dries Floris 
Boekingen en management

dries@spoor12.nl

0497 - 57 13 18

Merel Sengers 
Boekingen en Marketing & Communicatie

merel@spoor12.nl

0497 - 57 13 18 (keuze 3)

Maaike Vinck 
Vormgeving

maaike@spoor12.nl

0497 - 57 13 18 (keuze 3)

WWW.SPOOR12.NL
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