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VOORWOORD
SEIZOEN 2019-2020
Een nieuw seizoen met nieuwe gezichten en oude bekenden. Wij zijn trots om u ons aanbod 
te presenteren voor het seizoen 2019-2020. Samen gaan we er weer een geweldig seizoen 
van maken. Wij nemen het aanbod graag met u door en kijken er naar uit om een geschikte 
datum te vinden in uw planning. 
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JAVIER GUZMAN
TITEL:    Guzmán (reprise)
GENRE:    Cabaret
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020
PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 2.150,- 
AUTEURSRECHTEN:   10% 

JAVIER GUZMAN - Guzmán

GUZMÁN
Na Ga-Bie-Jer komt Javier met Guzmán. Het is het tweede programma in een trilogie, die afgesloten zal worden 
met Francisco. In Guzmán kijkt Guzman terug op zijn grillige leven, zijn stormachtige carrière en vertelt hij 
dingen die je nog niet van hem wist. Dingen die wellicht herkenbaar zijn, dingen die op zijn minst opmerkelijk 
zijn, dingen die opzienbarend zijn. Zijn het ontboezemingen? Wie weet. Het zijn onder andere juist die dingen 
waar je normaal gesproken misschien niet eens om moet lachen, maar vanavond wel. Dat staat nu al vast. De 
levensloop van Javier heeft ridicuul veel gelijkenissen met het land waar hij al vanaf zijn 17e op de planken 
staat. 

OVER JAVIER 
Javier Guzman (1977) is cabaretier, stand-up comedian en acteur. Hij is geboren op Gran Canaria en is op 
jonge leeftijd met zijn moeder en broertje Emilio naar Nederland geëmigreerd. In 1998 studeerde hij aan de 
Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. In het derde jaar van deze opleiding (2002) won hij zowel de jury- als 
publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. 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 
theaterscene. Guzmán is alweer zijn negende avondvullende programma.
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. 9 avondvullende theaterprogramma’s 

. 6 sinterklaasconferences

. 1 oudejaarsconference
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MARJOLIJN VAN KOOTEN
TITEL:    Ongestoord
GENRE:   Psychiatrisch cabaret
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020
PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 1.500,- 
AUTEURSRECHTEN:   10% 

MARJOLIJN VAN KOOTEN - ONGESTOORD

ONGESTOORD 
Met een zaalbezetting van ruim 80% tourt Marjolijn van Kooten al jaren door Nederland. Haar psychiatrisch cabaret wordt ongelofelijk goed 
ontvangen. Een trouw, enthousiast en deels nieuw theaterpubliek dat zich herkent in Marjolijn en zich getroost en verbonden voelt door haar 
kleine liedjes en relativerende humor.

In ‘Geen paniek’ vertelde Marjolijn over paniek, in ‘Ik zie de bui al hangen’ over depressie en de angst voor een terugval. Wat is hier het 
logische vervolg op? ‘Ongestoord’.

Luctor et emergo. Worstel en kom boven. Maar daarna? Wat blijft er van je over als je geen patiënt meer bent? Wat is dan je plaats in het 
leven? En mag je dan echt nóóit meer in je slachtofferrol kruipen? Want het gaat nu al een paar jaar zo goed met Marjolijn, dat het bijna 
eng wordt. Hoe kan dat? In hemelsnaam? En hoe zorgen we ervoor dat ze haar medicatie blijft slikken?

Als je de wereld met argusogen bekijkt, valt er genoeg te zeiken. Als je de wereld milder beschouwt, valt er genoeg te genieten. Maar ja, de 
humor zit toch vaak in de tragiek en ellende. Dus kom maar op met die tegenslag; met de moed der wanhoop zet Van Kooten haar hangende 
schouders eronder en maakt er denderende grappen over. Want humor blijkt nog altijd het allerbeste medicijn. En Van Kooten heeft de lach 
aan haar kont hangen!

Deze avond is 100% anti-depressief.

Bijwerkingen: lachstuipen en troost. 
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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.”
. DE VOORSTELLING ‘GEEN PANIEK’ HAD EEN BEZETTINGSGRAAD VAN MAAR LIEFST 82%



NABIL AOULAD AYAD
TITEL:    Monopoly (reprise)
GENRE:   Cabaret
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020
PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 1.500,-
AUTEURSRECHTEN:   10% 

NABIL AOULAD AYAD - MONOPOLY

MONOPOLY
Geld. We kunnen niet meer zonder. Maar maakt geld ons gelukkig, gemeen, gemakzuchtig of gewoon gek? 
Maak kennis met Nabil. Deze talentvolle en veelzijdige theatermaker komt in zijn tweede programma tot de 
kern. Deze Brabantse dropout uit een bijstandsgezin, leidt het publiek over de straten van Monopoly langs de 
wijze lessen van zijn moeder. In zijn eigen Monopoly van pianospel, stand-up, zang en typetjes vertelt hij een 
prachtig verhaal waarin zijn zwakte uiteindelijk zijn kracht is geworden. Pak je kans; je kan tenslotte je geld maar 
één keer uitgeven. Met een beetje geluk is het nog vrij parkeren ook! 

OVER NABIL 
Nabil Aoulad Ayad werd geboren op 7 juni 1984 te Waalwijk en is inmiddels een veelzijdige cabaretier. Hij wist 
al vrij snel dat hij entertainer wilde worden. Hij was vroeger niet weg te slaan bij de talentenjachten op school 
en groeide op met de grappen van Hans Teeuwen en Theo Maassen, die later zijn grote inspiratiebron werden 
op het gebied van cabaret. Naast cabaret ontwikkelde Nabil zich ook op het gebied van beatboxen. In 2006 won 
hij zelfs het Nederlandse Kampioenschap Human Beatboxing wat zijn doorbraak betekende in de Nederlandse 
entertainmentwereld. In 2015 was hij finalist bij het Leids Cabaretfestival. De jury roemt Nabil’s vermogen om 
zijn kwetsbaarheid om te zetten naar goede grappen en ziet in hem een innemende, veelbelovende cabaretier 
met een toekomst in het theater. Kort hierna ging hij het theater in met zijn eerste avondvullende programma 
‘Tijdmachine’. Zijn nieuwe show ‘Monopoly’ is sinds september te zien in de Nederlandse theaters.

Naast het theater kent u hem wellicht ook van tv-series als ‘ONM’ en ‘De Coassistent’ en tv-programma’s als 
‘Baas Raymann’ en de ‘Alpaca’s’.
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. VEELZIJDIGE CABARETIER

. WON IN 2006 HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HUMAN BEATBOXING

. IN 2015 WAS HIJ FINALIST BIJ HET LEIDS CABARETFESTIVAL
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ROOVERS & VAN LEEUWEN
TITEL:    Alone Together (reprise)
GENRE:   Cabaret / sketch
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020
PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 950,- 
AUTEURSRECHTEN:   10% 

ROOVERS & VAN LEEUWEN - ALONE TOGETHER

ALONE TOGETHER 
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 lachen! 
In hoog tempo zullen de sketches, types, 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. Leun vooral niet te snel achterover, want één 
ding weet je bij deze heren zeker: je kunt nergens van op aan. Meeuw Roovers en Robert van Leeuwen bouwen 
op om af te breken en niemand weet precies waar de ene sketch begint en waar de andere ophoudt. Zelfs zij 
niet.
 
OVER MEEUW & ROBERT
Als cabaretduo dagen Meeuw en Robert elkaar en hun publiek uit in een achtbaanrit vol absurditeit en keiharde 
schakels waarin verschillende werelden samen lijken te komen en alles opeens aan de hand kan zijn. In 2015 
studeerden Roovers & van Leeuwen af aan de Koningstheateracademie en wonnen in datzelfde jaar het 
Griffioen/Zuidplein Cabaret Festival. Daarnaast stonden zij in de finale van het Groninger Studenten Cabaret 
Festival 2015
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. Juryrapport van het Griffioen/Zuidplein CabaretFestival:
“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 vergelijkingen te doen met andere cabaretduo’s, 
zou dat Roovers & van Leeuwen ernstig tekort doen.”



VICTOR LUIS VAN ES
TITEL:    Stille Strijd (reprise)
GENRE:   Cabaret
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020
PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 950,-
AUTEURSRECHTEN:   10% 

VICTOR LUIS VAN ES - STILLE STRIJD

STILLE STRIJD
Victor is niet makkelijk in een hokje te plaatsen. Hij vertelt over zijn leven en durft daarin persoonlijk, eerlijk en 
ook grappig te zijn. Hij is open over zijn eigen onkunde, zijn twijfels en zijn dromen. Met veel zelfspot weet hij 
te ontwapenen. Over zijn biseksuele gevoelens, zijn jeugd, zijn Chileense moeder en zijn misstappen kan Victor 
vertellen, dat doet hij dan ook zonder rem en schaamte. 

Hij gaat voorbij aan de simpele vooroordelen tussen mannen en vrouwen, Neder- of buitenlanders. Het is niet 
goed of fout. Stille Strijd is nu.

OVER VICTOR
Victor behaalde in 2016 de finale van het Cameretten Festival. De Volkskrant zei hierover: “In al zijn eenvoud het 
mooiste en meest gedurfde verhaal van de avond”. Deze lijn trekt hij door in dit programma en hij wil nog veel 
meer kwijt! 

In 2015 won hij de publieksprijs op het Amsterdams Studenten Cabaret Festival waarna hij ook het 
voorprogramma verzorgde voor de Sinterklaasconference 2015 Lief & Laf van cabaretier Javier Guzman.
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. WINNAAR PUBLIEKSPRIJS AMSTERDAMS STUDENTEN CABARET FESTIVAL 2015

. SPEELDE IN HET VOORPRGRAMMA VAN DE SINTERKLAASCONFERENCE 2015 LIEF & LAF VAN JAVIER GUZMAN

. FINALIST CAMERETTEN 2016

. VAST LID BIJ HET COMEDY CAFÉ IN AMSTERDAM

. DE VOLKSKRANT: “IN AL ZIJN EENVOUD HET MOOISTE EN MEEST GEDURFDE VERHAAL VAN DE AVOND”.
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SAMIR FIGHIL
TITEL:    Feniks
GENRE:   Cabaret
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020
PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 750,-
AUTEURSRECHTEN:   10% 

FENIKS
De volkswijk verlaten voor een Vinex wijk en een leven vol verantwoordelijkheden. Hoe kan Samir terug gaan 
naar zijn oude ik? De Samir die stressbestendig was en kon genieten van het leven? Kan dat überhaupt nog wel 
in een wereld waarin je 24 uur ‘connected’ bent? Een (online) wereld die je dwingt overal iets van te vinden, 
omdat je anders niet relevant bent. De reizende avonturier, de fitte lifestyle-guru, de geordende superpapa, de 
politiek geëngageerde Marokkaan en de creatieve geest die hartjes in je latte kan toveren; in elk instagram-
hokje wil ik passen. Hoe lang kan hij dat volhouden? In zijn solo voorstelling ‘Feniks’ probeert Samir 
antwoorden te vinden op deze vragen, maar wil hij bovenal stoom afblazen. En dat is misschien niet altijd 
even genuanceerd. Wel grappig.

OVER SAMIR
Samir Fighil is een geboren entertainer. Getogen (met twee zachte G’s!) in keizerstad Nijmegen, komt hij van 
jongs af aan in aanraking met alle lagen van de samenleving. Een uitstekende inspiratiebron, blijkt later, als 
Samir zich de kunst van het imiteren meester maakt. Als mede-organisator en host van East Side Comedynight 
in Nijmegen, slaat Samir namelijk een brug tussen de theaterwereld en mensen die van lachen houden, maar 
zelden naar het theater gaan. Met succes: elke editie is tot nu toe stijf uitverkocht. Samir Fighil is een comedian 
die in een geheel eigen stijl zijn toehoorders keer op keer weet te raken, als zichzelf of als één van zijn vele 
typetjes. Met een breed scala aan herkenbare situaties en verfrissende grappen, weet hij de buikspieren van een 
zeer divers en nog altijd groeiend publiek te trainen.

SAMIR FIGHIL - FENIKS

. Exceptioneel talent met een bijzonder verhaal

. WORDT GESTEUND DOOR VERSCHILLENDE FONDSEN
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JIM SPEELMANS
TITEL:    Huppethee
GENRE:   Cabaret
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020 

PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 1.500,- 
AUTEURSRECHTEN:   10% 

JIM SPEELMANS - HUPPETHEE

HUPPETHEE 
Jim Speelmans staat bekend om zijn bijzondere gedachten. Het leven wordt door hem ten zeerste betwijfeld. 
Op hilarische wijze tovert hij vanzelfsprekendheden om tot absurditeiten. Als tekstschrijver stond hij aan de wieg 
van een aantal bekende namen. Zonder dat u het wist heeft u op radio en televisie ongetwijfeld al eens hard om 
hem gelachen. ‘Huppethee’ is een voorstelling met vindingrijke humor en een hoge grapdichtheid verpakt in 
sketchjes, muziek en alterego’s.   

OVER JIM
Jim zijn schrijf- en speelstijl zijn al jaren toonaangevend in de comedywereld. Er gaat geen dag voorbij dat Jim 
niet uren zit te schrijven. Zijn nieuwe materiaal test hij voor publiek. Keer op keer, tot hij tevreden is. “Ik sta in 
mijn atelier”, zegt hij dan. Als een echte kunstenaar heeft hij meer met het ambacht dan met de showbizz erom-
heen. Als geen ander is Jim een productief schrijver, ook voor bekende Nederlandse cabaretiers. Daarnaast geeft 
hij elk jaar een solo, waar mensen uit het vak voor uitlopen om zich te laten inspireren.

. VOLGENS DE KENNERS DE BESTE COMEDIAN VAN NEDERLAND

. SCHRIJVER VOOR TAL VAN TELEVISIEPROGRAMMA’S EN CABARETIERS 

(maximaal 10 speelbeurten)
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BRAM BAKKER
TITEL:    Abraham Gerrit
GENRE:   Theaterspecial
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020
PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 1.250,-
AUTEURSRECHTEN:   10% 

ABRAHAM GERRIT
Als puber in Friesland las ik ‘Wie is van hout’ van psychiater Jan Foudraine. Zijn boodschap, voor zover ik die 
begreep: gek bestaat niet, als je je er maar genoeg in verdiept. Ik luisterde naar de Nederpop van Bram 
Vermeulen: ‘Onzin’ en ‘Politiek’. “Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien, kunnen ze mij niets maken. Dus ik kijk 
niet.” Een satirische tekst, haaks op mijn opvoeding. Wij keken wel. 

Foudraine is roemloos gestorven en ook Bram leeft al lang niet meer. Ik heb dode vrienden genoeg, en wat is de 
boodschap die rest? Welk gevoel schuilt er in de redelijke man, die ik ben geworden? 

In deze persoonlijke zoektocht probeert Bram Bakker twee werelden bijeen te brengen die ooit voor hem 
vlakbij lagen: de psychiatrie en Bram Vermeulen. De psychiater schrijft pillen voor vanwege een nooit bewezen 
serotoninetekort of andere neurotransmittersproblemen, maar is psychische nood een ziekte? Besloot Bram 
Vermeulen terecht zijn loopbaan als volleybalinternational op te geven? Wat zou de mens Vermeulen hebben 
gevonden van de hedendaagse GGZ? En waar sta ik dan met mijn idealen? En met het verschijnen van de 
Neerlands Hoop-box is de artiest Vermeulen definitief begraven, toch? Ik ben een vijftiger die op zoek is naar 
zijn wortels. 

OVER BRAM
Bram is uitgever bij Uitgeverij Lucht en Uitgeverij Water. Daarvoor was hij onder andere psychiater bij Sitagre en 
Zorg van de Zaak. Nog eerder was hij medisch directeur bij Rodersana en Vitaalpunt. Als publicist schrijft Bram 
over zijn vak, de gezondheidszorg en over zijn passie hardlopen. In 2015 stond hij in het theater met Marjolijn 
van Kooten met het programma ´Geen paniek´. Daarna ontstond het theaterprogramma ´Wat beweegt de 
hardloper?’ en nu is het tijd voor een soloprogramma

BRAM BAKKER - ABRAHAM GERRIT

. NA EEN SUCCESVOLLE TOURNEE MET MARJOLIJN VAN KOOTEN NU EEN UNIEK EIGEN SOLOPROGRAMMA
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FAJAH LOURENS
TITEL:    Als ik het kan, kan jij het ook
GENRE:   Theaterspecial
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020
PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 4.750,-
AUTEURSRECHTEN:  10%

ALS IK HET KAN, KAN JIJ HET OOK
Deze 100% selfmade women gaat het theater in. Ze maakt een theaterprogramma over haar verleden, haar 
succes en ze kijkt even naar de toekomst.

OVER FAJAH
Fajah verwierf nationale bekendheid door haar rol Yasmin Fuentes in Goede tijden, slechte te tijden. Meerdere 
rollen volgden. In 2011 maakte Lourens haar debuut in de dancewereld, waarin ze als DJ werkte. In juli 2016 
ontving zij voor haar track ‘Squat’ een gouden plaat. Vanaf 2017 treedt zij op onder de naam Hanna Black.
Naast haar carrière als actrice ontwikkelde Fajah een liefde voor fitness en gezond eten. Ze startte in 2013 een 
Instagram-account met de naam @mykillerbodymotivation waarop zij haar progressie deelde met haar volgers. 
Wat volgde was het gelijknamige online sportplatform met trainingsvideo’s en binnen no-time groeide Fajah 
uit tot het Nederlandse boegbeeld op gebied van sport en voeding. In 2016 lanceerde Fajah haar eerste boek 
‘Killerbody dieet’. Het boek was al een bestseller voordat het in de winkels lag dankzij 15.000 verkochte 
exemplaren in de voorverkoop. Het boek kwam dan ook binnen op nummer één in ‘De Bestseller 60-lijst’. 
‘Killerbody dieet’ stond 78 weken in de lijst van best verkochte boeken waarvan 26 weken in de top 5. In januari 
2017 kwam het vervolg uit: ‘Killerbody 2’. Ook ‘Killerbody 2’ kwam binnen op nummer één met direct 
daaronder ‘Killerbody dieet’ op nummer twee. Nooit eerder is het een schrijver gelukt om twee boeken op 
nummer één en twee in de bestsellerlijst te hebben. ‘Killerbody 3: Back in Shape’ ligt inmiddels in de winkels. 
Het derde boek is geschreven voor vrouwen die na de zwangerschap weer back in shape willen komen. Ook 
lanceerde Fajah haar eerste e-book om van cellulitis af te komen: ‘De Cellulite Guide’.

FAJAH LOURENS - ALS IK HET KAN, KAN JIJ HET OOK

. 175.000 volgers op instagram

. drie bestsellers op haar naam 

. platina plaat met het nummer ‘squat’

. Verkozen tot de meest krachtige vrouwelijke BN’er van het jaar 2017 door magazine Vrouw 
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TITEL:    Masters Of Comedy
GENRE:    Comedy 
SPEELPERIODE:  November 2019 

PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 3.450,- 
AUTEURSRECHTEN:   10% 

MASTERS OF COMEDY

MASTERS OF COMEDY 
De beste line-up comedyshow van Nederland. Niemand minder dan Javier Guzman, Jim Speelmans en Nabil 
Aoulad Ayad laten de zaal bulderen van het lachen. Daarnaast nodigen zij ook elk een bevriende comedian uit. 
In totaal dus zes comedians op één avond, aangevuld met een spreekstalmeester ofwel een MC. Exceptioneel 
grote namen hebben reeds toezeggingen gedaan, maar ook de meest verassende talenten krijgen de kans om 
op het hoofdpodium te rocken. Een nieuw, fris comedyconcept in de Nederlandse theaters. 
 
Javier, Jim en Nabil knallen samen met speciale gasten het dak eraf deze avond. 

Exclusief en slechts 15 keer te boeken.

. NIEUW EN VERFRISSEND CONCEPT

MASTERS OF COMEDY

(drie achtereenvolgende weken)



SPOOR12 | 24

LEONARD COHEN TRIBUTE
TITEL:    Leonard Cohen Tribute
GENRE:   Muziek
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020
PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 7.950,- 
AUTEURSRECHTEN:   7% 

LEONARD COHEN TRIBUTE
Internationaal wordt dit gezelschap gezien als dé enige echte Leonard Cohen Tribute band. Een fantastische 
avond, met het mooiste werk van Cohen op de playlist. Deze tienkoppige Leonard Cohen Tribute band 
presenteert een ruim twee uur durend eerbetoon aan de overleden zanger.

In een sfeervolle setting zullen onvergetelijke songs zoals ‘Suzanne’, ‘So Long Marianne’ en ‘Hallelujah’ ten 
gehore worden gebracht. Ook is er ruimte voor minder bekend materiaal van de grootmeester. Voor de echte 
Cohen-fan is dit een niet te missen avond!

. tienkoppige band 

. absoluut nummer ÉÉN leonard cohen tribute band van europa

. TOURT internationaal 

LEONARD COHEN TRIBUTE
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THE DOORS ALIVE
TITEL:    The Doors Alive
GENRE:    Muziek
SPEELPERIODE:  Januari en februari 2020 

PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 5.750,- 
AUTEURSRECHTEN:   7%

THE DOORS ALIVE - THe doors tribute

THE DOORS ALIVE  
Deze Britse top act imiteert naadloos het geluid, de look en de magie van een Doors-concert uit de jaren ‘60. 
Tijdens deze theatertournee nemen ze je mee naar de tijd van flower-power, revolutie en de herkenbare sound 
van The Doors. In de show van The Doors Alive kun je genieten van de hits ‘Light My Fire’, ‘When The Music’s 
Over’, ‘Riders On The Storm’ en ‘The End’, maar ook het onbekendere werk wordt niet geschuwd.  

Leadzanger Mike lijkt in zijn voorkomen, houding en rijke stem sprekend op cult-held Jim Morrison. Toetsenist 
Norbert verbaast je met zijn perfecte interpretatie van de virtuositeit van Ray Manzarek. Drummer Buzz Alan is de 
drijvende kracht achter de drums, die net als de legendarische Doors-slagwerker John Densmore een Jazzy stijl 
weet samen te smelten met de pop van toen. Barrington Meyer vervult met glans de rol van Robbie Krieger, die 
de vuige Rock-sound in de Doors bracht. 

. Uitverkochte Nederlandse popzalen vestigde de reputatie van deze band in ons land

. De band tourde over de gehele wereld, vooruitgesneld door hun reputatie als beste 
Doors-tribute op aarde
. Een psychedelische videoshow zorgt ervoor dat deze show niet alleen voor het oor een lust is

(maximaal 8 speelbeurten)
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JETT REBEL
TITEL:    Theatertour Jett Rebel
GENRE:   Muziek

Deze tour is reeds geboekt. Het is nog niet bekend of er 
meerdere data beschikbaar komen.

OVER JELTE TUINSTRA
Jelte Tuinstra werd op 24 januari 1991 in Den Haag geboren. In zijn kinderjaren zong hij in het jeugdkoor van 
Majel Lustenhouwer en op plaatopnames van onder anderen Rob de Nijs en Jochem van Gelder. In 2003 deed 
hij met zijn band The Edge mee aan het eerste Junior Songfestival. Na zijn middelbareschoolopleiding verhuis-
de hij naar Amsterdam om aan het conservatorium piano en gitaar te studeren. Hij versterkte in die periode 
onder meer de popgroepen The Souldiers en Valerius. In september 2012 besloot Jelte Tuinstra onder de naam 
Jett Rebel zijn eigen muziek te gaan maken. In het voorjaar van 2013 verscheen zijn eerste ep met de titel 
‘Venus’, aan het einde van datzelfde jaar gevolgd door ‘Mars’. De drie singles van deze ep’s werden enthousiast 
ontvangen en gedraaid door 3FM en andere radiozenders. Inmiddels is deze zanger, componist en 
multi-instrumentalist niet meer weg te denken uit de popscene. In 2018 werd zijn single ‘Good Boy’ 
in week 25 dan ook de nieuwe 3FM Megahit.

. Won in 2014 3FM Serious Talent Award, 3FM Beste Nieuwkomer, Edison Beste Nieuwkomer

. Won in 2015 3FM Beste Live act en Zilveren Notekraker

. Sleepte in 2017 de Elle Personal Style Award binnen

. Inmiddels 7 albums op zijn naam staan

JETT REBEL - THEATERTOUR JETT REBEL
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MAD SCIENCE
TITEL:    Theatershow 2019: het grote 
   Mad Science theaterfeest 
SUBTITEL:   Omdat een feest moet knallen
GENRE:   Jeugd / familie
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020
PARTAGE:   80/20
GARANTIE:  € 4.150,-
AUTEURSRECHTEN:   10% 

MAD SCIENCE - het grote mad science theaterfeest

HET GROTE MAD SCIENCE THEATERFEEST
Zijn de professoren van Mad Science nu helemaal gek geworden? Het ziet er wel naar uit. Tijdens deze energieke 
kindervoorstelling wordt het publiek getrakteerd op het leukste en meest spectaculaire uit de wereld van de 
wetenschap.

De makers van Mad Science verbazen kinderen, dagen ze uit én maken ze slimmer. Deze interactieve 
voorstelling neemt kinderen mee op een ontdekkingstocht langs de wetten van Newton en de 
ontdekkingen van Albert Einstein. Houd je vast en bedek je oren, dit gaat knallen! 

OVER MAD SCIENCE 
Mad Science Nederland is een gevestigde naam onder basisscholen en heeft een groot bereik onder kinderen in 
de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Meer dan 200 professoren brengen jaarlijks 300.000 kinderen door heel Nederland 
in aanraking met het leukste van de wetenschap en techniek. Veelal op scholen, maar nu ook in het theater!   

. Actief in Nederland sinds 2004

. Aantal vestigingen in Nederland: 9

. Aantal basisscholen waarop wij jaarlijks terugkomen: 2400

. Aantal kinderen wat wij jaarlijks bereiken met een live presentatie: ruim 300.000

. Aantal medewerkers in Nederland: 220

. Aantal nieuwsbrief abonnees: 65.000

. Aantal Facebook abonnees: 17.500



THE BACKSTAGE
COMEDY TOUR
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THE BACKSTAGE COMEDY TOUR

TITEL:    The Backstage Comedy Tour
GENRE:   Comedy
SPEELPERIODE:  mei en juni 2020 

De financiële condities en data zijn in overleg met Senf Theaterproducties

THE BACKSTAGE COMEDY TOUR

(maximaal 15 speelbeurten)

THE BACKSTAGE COMEDY TOUR 
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, mysterieuze plek. Welke artiest staat daar? Welke act? En waar? Een nieuw fenomeen dient zich aan in 
de Nederlandse theaters; The Backstage Comedy Tour. 

. UNIEK CONCEPT IN NEDERLAND 

. Meerdere mini-optredens op ÉÉN AVOND

. KOM OP DE MEEST SPANNENDE PLEKKEN IN HET THEATER
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VROUWENKWAALTJES
TITEL:    Mijn man begrijpt me niet
GENRE:   Komedie
SPEELPERIODE:  Oktober 2019 t/m maart 2020

De financiële condities en data zijn in overleg met Senf Theaterproducties

VROUWENKWAALTJES - Mijn man begrijpt me niet

Leef ik met de ideale man? Herstelt mijn lijf ooit van de bevalling? Is dit eigenlijk alles? Zal ik op Second Love of 
Tinder gaan? En trek ik die tweede fles wijn nog open of niet?
 
Zomaar wat intieme vragen van drie sterke vrouwen onder elkaar...

Bomvol vrouwen-onder-elkaar-humor, sarcasme en ontroering.
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. SUCCES VERZEKERD  

. DÉ VROUWENVOORSTELLING VAN HET JAAR

ANOUK MAAS VICTORIA KOBLENKO TANJA JESS



A TRIBUTE TO STREISAND
ARTIEST:   Simone van den Eertwegh & Band
TITEL:    A Tribute to Streisand
GENRE:   Muziek
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020

De financiële condities en data zijn in overleg met AT Next

A TRIBUTE TO STREISAND

A TRIBUTE TO STREISAND 
Het theaterconcert ‘A Tribute to Streisand’ staat in het teken van La Streisand. 
Je hoort en voelt de bewondering voor de zangeres en de liefde voor haar 
stem. Zangeres Simone van den Eertwegh zal Streisands’ mooiste hits 
vertolken op haar eigen, unieke manier: sprankelend, vol emotie en met 
een vleugje humor. Laat je meevoeren met hits als ‘Evergreen’, ‘Somewhere’, 
‘People’, ‘Guilty’, ‘What kind of Fool’ en ‘The Way We Were’.

WAT BEWEEGT DE HARDLOPER?
ARTIEST:   Bram Bakker, Hans Koeleman en   
   running friends
TITEL:    Wat beweegt de hardloper?
GENRE:   Theaterspecial
SPEELPERIODE:  September 2019 t/m mei 2020

De financiële condities en data zijn in overleg met Senf Theaterproducties

WAT BEWEEGT DE HARDLOPER?

WAT BEWEEGT DE HARDLOPER?  
Voortbordurend op het succes van het voorjaar 2018 gaan psychiater Bram 
Bakker en Olympisch atleet Hans Koeleman onverstoord verder met het 
verkondigen van het hardloopevangelie. En iedere keer met een derde 
artiest erbij, literair, cabaret of muzikaal. 

. Prijswinnares bij Concours de la Chanson
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CONTACT
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DRIES FLORIS
BOEKINGEN & MANAGEMENT  

DRIES@SPOOR12.NL

06 290 575 86

MEREL SENGERS
BOEKINGEN & MARKETING  

MEREL@SPOOR12.NL

0497 57 13 18 (KEUZE 3)

MAAIKE VINCK
BOEKINGEN & MARKETING

MAAIKE@SPOOR12.NL

06 512 447 40

NIENE VAN DER MEIJDEN
MARKETING

NIENE@SPOOR12.NL

0497 57 13 18 (KEUZE 3)

JOB JANSEN
TECHNIEK  

JOB@SPOOR12.NL

06 373 022 37



www.spoor12.nl


