
aangepast corona-proof theateraanbod SPOor12 voor seizoen 2020-2021

Dries floris
dries@spoor12.nl

06 29 057 586

Maaike Vinck
Maaike@spoor12.nl

06 51 244 740

Merel Sengers
Merel@spoor12.nl

06 29 743 988

Geachte collega, programmeur en/of directeur,

Gehoor gevend aan het advies van de Commissie van Wijzen tref je hierbij het aangepaste aanbod aan. We hebben in een korte tijd 
toch uitermate interessante voorstellingen aan ons weten te binden. Bovendien hebben we ervoor gekozen om toch drie nieuwe 
voorstellingen te produceren. Dit aanvullend op het aanbod waar je reeds mee bekend was.
 
Tot onze spijt zijn ook wij genoodzaakt om enkele producties niet te spelen in de periode september-december. Het gaat om de 
succesreprise van 'Mijn man begrijpt me niet', de productie van de 'Neil Diamond Memories Band', de jeugdproductie 'Mad Science' 
en de tournee van Jett Rebel. Deze vier producties worden bij voorkeur doorgeschoven naar het seizoen 2021-2022.
 
Lees met aandacht en plezier!

Team Spoor12

bram bakker
Opgebrand
Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 19,50

de cabaret club
Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 21,50

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 25,00

javier guzman
oudejaarconference

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 25,00

javier guzman
guzmán

juli 2020 t/m juni 2021

juli 2020 t/m juni 2021

september t/m december 2020

eind januari t/m mei 2021

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 19,50

jeroens clan
tere zieltjes

hele seizoen 2020-2021

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 18,50

Judy blank
hele seizoen 2020-2021

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 18,50

leonard cohen 
tribute band

hele seizoen 2020-2021

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 21,50

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 17,50

victor luis van es
plan b

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 17,50

samir fighil
schwung

hele seizoen 2020-2021

september t/m december 2020

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 19,50

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 24,50

victoria koblenko
ze leefden nog lang en 
doodongelukkig

hele seizoen 2020-2021

manon kroezen
rudy hoort er ook nog bij
Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 18,50

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 21,50

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 21,50

marjolijn van kooten
ongestoord

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 16,50

mark waumans
nadeel van de twijfel

hele seizoen 2020-2021

hele seizoen 2020-2021

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 17,50

marlon kicken
draadloos

hele seizoen 2020-2021

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 21,50

nabil
absurd

hele seizoen 2020-2021

hele seizoen 2020-2021

marco lopes
wees blij
Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 16,50

hele seizoen 2020-2021

Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 21,50

puck pomelien busser
after lola
Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 19,50

september t/m december 2020

trappen & grappen
juni, juli en augustus 2020

neil4real
Schone borderel | 70-30
Adviesentree: € 19,50

september t/m december 2020

De Cabaret

Schone borderel | 70-30
Min. afrekenprijs: € 15,-

Kees vriend & bas Bons
Mooier wordt het niet

hele seizoen 2020-2021
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De Cabaret



Bram Bakker is psychiater en eerste geneeskundige bij Trubendorffer Verslavingszorg en 
uitgever bij Uitgeverij Lucht. Hij werkte daarvoor op veel uiteenlopende plekken in de 
GGZ. Als publicist (o.a. voor Plus Magazine) schrijft Bram over zijn vak, de gezondheidszorg 
en over zijn passie hardlopen. Over zijn ervaringen als patiënt schreef hij ‘De dokter als 
patiënt’. Hij stond twee seizoenen in het theater met cabaretière Marjolijn van Kooten met 
het succesvolle programma ‘Geen paniek’. 
Daarna was het tijd voor een soloprogramma. ‘Opgebrand’ is zowel een persoonlijke als 
een professionele zoektocht. Soms treurig en emotionerend, maar ook hilarisch en lach-
wekkend. Er worden geen pillen gepromoot, mindfulness staat ook niet op het recept, maar 
wellicht word je zelf op ideeën gebracht in dit wervelende, interactieve theatercollege van 
de burn-outdeskundige die zelf ook vast liep.
 
Bram is zonder enige twijfel de bekendste en meest opzienbarende psychiater van 
Nederland. Bram heeft een indrukwekkende schare volgers en weet telkens de juiste noot 
te raken. Tevens is Bram met grote regelmaat te gast als deskundige bij diverse talkshows. 
Hij heeft op sociale media nogal wat volgers. Mede hierdoor heeft hij een krachtig marke-
tinginstrument in handen als het gaat om het promoten van zijn theatercolleges.
Aanknopingspunten marketing: Beroepsbeoefenaars. In Nederland zijn 89.000 
mensen werkzaam in de GGZ-instellingen. Deze medewerkers verlenen aan meer dan een 
miljoen patiënten per jaar zorg. Nog eens 90.000 mensen werken in de sector als 
vrijgevestigde, zoals basispsychologen, psychiaters, haptonomen, ergotherapeuten, 
huisartsen, bedrijfsartsen, etc. Allemaal doelgroep.

Paul Tolenaar

BRAM BAKKER - opgebrandTheater
college

Wat bekt dat lekker, nietwaar? De Cabaret Club!
Haal het terras naar jouw podium en laat bezoekers genieten van een super leuke, 
te gekke line-up. Creëer met verschillende zitjes op veilige afstand een andere 
theaterbeleving voor je publiek die ze nooit zullen vergeten. Laat ze ondertussen 
genieten van een lekker drankje en ben in staat om iedereen alsnog een avond 
uit te bieden! Door de enthousiaste reacties is besloten dit concept het hele 
seizoen aan te bieden.
De Cabaret Club hoeft natuurlijk niet perse in een Club setting gespeeld te 
worden. Maar een lekker nachtclubsfeertje is nooit weg, toch? Dus als het kan, 
erg graag. Een gezellige intieme setting is wel zo leuk. Maar als het niet anders 
kan is een traditionele theaterstand ook de bom. Op een avond spelen ten minste 
drie verschillende cabaretiers. Een ervaren spreekstalmeester kletst de avond 
vakkundig aan elkaar. Spoor12 werkt samen met andere impresario’s om telkens 
weer de beste en leukste line-up te realiseren. Dus ook andere grappige broeders 
en zusters spelen mee in De Cabaret Club!
Aanknopingspunten marketing: Cabaretiers die eerder succesvol avondvullend in 
het theater speelden. Bezoekers van andere avondvullende cabaret of comedy line-up 
varianten. Wellicht heb je ideeën om een lokale artiest aan de line-up toe te voegen.

DE CABARET CLUB
cabaret

De Cabaret

Speelduur: 80 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg  
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 19,50  |  Speelperiode: juli 2020 t/m juni 2021

Speelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 3 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg  
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 21,50  |  Speelperiode: juli 2020 t/m juni 2021



Anke van der Meer

cabaret

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

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. Hij is ondertussen 
niet meer weg te denken uit de Nederlandse en Vlaamse theaterscene. Inmiddels 
heeft hij maar liefst zes sinterklaasconferences, twee oudejaarsconferences en 
negen avondvullende theaterprogramma’s op zijn naam staan.

Aanvankelijk zou Javier geen Oudejaarsconference maken. Maar dit jaar verloopt 
dusdanig  exceptioneel dat hij geen andere keuze heeft. Deze editie wordt anders. 
Niet alleen vanwege het nu al memorabele jaar, maar ook vanwege de beoogde 
werkwijze. Javier zal met andere cabaretiers sessies organiseren ter voeding en 
inspiratie. 

javier guzman - raspopulist
oudejaarsconference 2020

Speelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 3 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 25,00  |  Speelperiode: september t/m december 2020

Chloé Leenheer

cabaret

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

Vanaf eind januari 2021 zal Javier zijn avondvullende voorstelling Gúzman 
spelen. In Gúzman legt Javier op unieke wijze een verband tussen zijn grootste 
familiegeheim en de huidige politieke ontwikkelingen. Een persoonlijk, ragfijn 
topprogramma. Javier als vanouds speelt een absolute topvoorstelling.

javier guzman - Guzmán

Speelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 3 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 25,00  |  Speelperiode: Eind januari t/m mei 2021



Jeroens Clan is een cabaretgroep, nieuwe stijl! Bestaande uit Bram Kroon, Jip de 
Poorter en Matthias Tuns. Ze kennen elkaar sinds de brugklas, waar ze samen voor 
het eerst op het podium stonden. In 2018 stonden ze in de finale van het Leids 
Cabaret Festival. De jury prees de jongens van Jeroens Clan om hun vermogen 
om ongelooflijk slim de zaal te bespelen met hun snelle scènes en liedjes. Na een 
succesvolle finalistentournee van het Leids Cabaret Festival komen Bram, Jip en 
Matthias nu met hun debuutvoorstelling ‘Tere zieltjes’. Een programma vol snelle 
scènes, rauwe liedjes en scherpe grappen die jij op je werk gaat proberen na te 
vertellen. De kenners zijn het er allemaal volmondig over eens: Deze jongens 
gaan het he-le-maal maken! Nederland is toe aan Jeroens Clan en Jeroens Clan is 
er he-le-maal klaar voor!
Aanknopingspunten marketing: Laat de jongens een preview spelen en diezelfde 
dag nog ontstaat er een run op de kassa. Zijn de jongens al bij je langs geweest tijdens de 
finalistentournee? Dan is er reeds een voorsprong waar gebruik van gemaakt kan worden.

Merel van Dooren

cabaret

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

jeroens clan - tere zieltjes

Speelduur: 90 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 19,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021

Als Judy Blank je zou vertellen dat ze uit een of ander gehucht in Louisiana 
zou komen, zou je haar op d’r blauwe ogen geloven. Maar ze komt gewoon uit 
Utrecht, al ligt ze flink op koers om de wereld te veroveren met haar groovy 
americanaliedjes. De singer-songwriter brak in 2018 door met het in Amerika 
opgenomen coming-of-age album ‘Morning Sun’, een wonderschone mix van 
eigenwijze indiefolk, vernuftig gitaarwerk en een ontwapenende stem, die niet 
alleen in Nederland goed in de smaak bleek te vallen. Vorig jaar debuteerde ze 
op SXSW in Austin, ze toerde Europa rond met Susto (US) en in september stond 
ze als eerste Nederlander ooit op AmericanaFest in Nashville, het grootste 
showcasefestival in het genre. Afgelopen najaar zag ook EP ‘Morning After’, het 
rauwere broertje van ‘Morning Sun’, het licht. Puurder dan dit ga je het niet 
krijgen.
Aanknopingspunten marketing: Judy Blank behaalde de finale van het 
televisieprogramma ‘Beste Singer-Songwriter van Nederland’. Mede door haar 
finaleplaats is er bijzonder veel herkenbaar promotiemateriaal beschikbaar.

muziek

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

judy blank 

Speelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 18,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021



Michiel Bosch

theater
concert

Nu niks is wat het ooit was, vieren Kees Vriend en Bas Bons in de muziektheatervoorstelling ‘Mooier wordt het niet’ alles wat wel mag en kan. 
Singer-songwriters en verhalenvertellers Vriend en Bons trokken vlak voor de coronacrisis optimistisch door het land met de theatervoorstelling 
‘Loftrompet’, waarin zij de liefde voor het leven hoog van de toren bliezen en het leven vierden. Zoals bij iedereen kwam hier een abrupt eind 
aan, maar nu is het wat hen betreft tijd voor een nieuw sprookje met een happy end.
Over de liefde, over onderweg zijn om altijd weer thuis te komen. Over mateloosheid, over dat het misschien allemaal zo slecht nog niet is. 
Over dat het allang is gelukt en het alleen nog maar hoeft te gebeuren! De tijd van bezorgdheid is voorbij, Er is altijd iemand slechter af dan jij!
‘Mooier wordt het niet’ is een opwindend positieve remake van ‘Loftrompet’ rond liedjes uit hun eigen repertoire en dat van anderen. Denk Bram 
Vermeulen, hoor Harrie Jekkers en geniet Maarten van Roozendaal.
Een ontmoeting rond gitaar, piano en... de loftrompet.
‘Mooier wordt het Niet’ wordt ondersteund door de gelijknamige zomerse single (release juni 2020). De bijpassende clip zorgt voor een brok in 
de keel door een kleine held die op wel heel creatieve wijze een oplossing vindt voor wat hij het meeste mist in deze verwarrende tijden.
Aangeboden in samenwerking met ProActs

Kees vriend en bas bons - mooier wordt het niet

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSpeelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  min. afrekenrpijs: € 15,-  |  Speelperiode: september t/m december 2020



Jon Bauer

muziek

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

Hester Doove

CABARET

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSpeelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 18,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021

Internationaal wordt dit gezelschap gezien als dé enige echte Leonard Cohen 
tributeband. Na een tour door Ierland en Portugal worden nu de Nederlandse 
theaters aangedaan. Een fantastische avond, met het mooiste werk van Cohen 
op de playlist. De tienkoppige Leonard Cohen Tribute Band presenteert een 
ongekend 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!
LET OP: Met volledige bezetting

Leonard Cohen tribute band -
i can’t forget tour

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSpeelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 18,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021

Manon Kroezen (1992) studeerde af aan de Koningstheateracademie. Haar werk als 
muzikaal begeleider bij een kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie 
inspireerde haar tot het schrijven van een boek getiteld; Rudy hoort er ook nog bij. Dit 
boek kreeg erg veel aandacht. Zo was Manon te gast bij meerdere televisie programma’s. 
Alzheimer Nederland ging pal achter Manon staan. In woord, maar ook in daad. Meerdere 
publicaties in vakbladen volgden waar haar boek aanbevolen werd.

Aankomend seizoen zal Manon met haar muzikale cabaretvoorstelling voor het eerst op 
tournee gaan. Door haar samenwerking met Alzheimer Nederland is ze nu al verzekerd 
van een enorme marketingslagkracht. In haar voorstelling ‘Rudy hoort er ook nog bij’ 
legt Manon een aantal aspecten van de dodelijke ziekte bloot. Niet alleen gevoelens van 
warmte en genegenheid spelen een rol in haar voorstelling. Nee, ook het lelijke, het nare 
aan dementie wordt feilloos behandelt. De voorstelling ontroert naast dat er gelachen 
wordt enorm. Op onvoorspelbare wijze zullen Manon Kroezen en haar medespelers het 
publiek verrassen. Tijdens deze voorstelling laat dementie zijn ware gezicht zien, puur en 
schaamteloos. Het is een eerlijke poging om de hersenziekte definitief uit de taboesfeer te 
halen.
Aanknopingspunten marketing: 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. Een 
onwaarschijnlijke grote groep mensen krijgt hier direct of indirect mee te maken. 
Alzheimer Nederland heeft hierdoor een enorm groot bereik. In bijna iedere Nederlandse 
gemeente zit een Alzheimer café. Ga de samenwerking aan en zorg voor een volle zaal! 
Neem een kijkje op www.alzheimer-nederland.nl.

manon kroezen -
rudy hoort er ook nog bij



Anne van Zantwijk

cabaret

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

Richard Zandberg & Buro Rust

CABARET

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

Marco Lopes is cabaretier, theatermaker en acteur. In 2015 won Marco de juryprijs 
tijdens de Comedyhuis Comedy Competitie en in 2016 stond hij in de finale 
van het VARA Leids Cabaret Festival. Na zijn goed ontvangen debuutvoorstelling 
‘Moedt’ is Marco terug van nooit weg geweest met zijn tweede voorstelling 
‘Wees blij’. Ook dit keer weer met een flinke dosis zelfspot, humor en 
verrassingen. Marco was nog voor Corona begonnen aan de try-outs van zijn 
nieuwe voorstelling. Een prachtige première in ‘t verschiet in Diligentia, 
november 2020. ‘Wees Blij’ geeft zoals de titel al aangeeft sturing aan een 'state 
of mind' die door Marco uitgedragen wordt. Een positieve, leuke, vindingrijke 
voorstelling. Deze gast verdient het te spelen!

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

marco lopes - wees blij

Speelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 16,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021
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Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 16,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021
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Marjolijn van Kooten leed jarenlang aan een zware angststoornis. In therapie ontdekte ze 
haar grootste passie: cabaret. Ze volgde een theateropleiding en won in 2010 zilver bij het 
Amsterdams Kleinkunst Festival. Haar angst is onder controle. “Nu wil ik andere mensen 
met angstklachten laten zien dat er hoop is”, aldus Van Kooten. Ze schreef eerder al het 
boek ‘Schijtluis’ over haar angsten en die van enkele bekende Nederlanders.

Marjolijn introduceerde de term 'psychiatrisch cabaret' en haar voorstellingen worden 
sindsdien ongelofelijk goed ontvangen. Tussen de lachbuien door voelt haar publiek zich 
getroost en verbonden door haar relativerende humor en ontroerende liedteksten. Na het 
succes van ‘Geen paniek’ en ‘Ik zie de bui al hangen’ is er nu ‘Ongestoord’, alweer 
boordevol zwarte humor. Marjolijn heeft definitief een stevige plek verovert in de 
Nederlandse theaters met betekenisvol cabaret.
Aanknopingspunten marketing: Marjolijn heeft meerdere filmpjes en liedjes die erg 
succesvol zijn op sociale media. Bovendien weet haar publiek haar blindelings te vinden. 
Waar Bram Bakker voornamelijk beroepsbeoefenaars naar zijn theatercolleges trekt. Trekt 
Marjolijn voornamelijk lotgenoten naar het theater. De marketing dient zich vooral te 
richten op (ex)cliënten en aanverwanten. 

marjolijn van kooten -
ongestoord



Rik Engelgeer

cabaret

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

Dave van Hout

marlon kicken - draadloos
CABARET

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

Mark Waumans stond zeven jaar geleden voor het eerst op het podium om 
stand-up comedy te proberen en onmiddellijk was hij verkocht. In de periode 
die daarop volgde won hij de publieksprijs van het Griffioen/Zuidplein Cabaret 
Festival, behaalde hij de finale van Cameretten met zijn programma 
’Spiegelbeeld’ en speelde hij op grote festivals als Lowlands, Paaspop en Oerol. 
Inmiddels is Mark Waumans een bekende naam in de Nederlands comedyclubs 
waar hij dan ook veel te zien is. Ook is hij regelmatig te horen in de ochtendshow 
van Giel Beelen (Radio Veronica) en schrijft hij voor meerdere bekende 
cabaretiers. Mark is de veertig gepasseerd en is erachter gekomen dat hij de ene 
na de andere boot gemist heeft. Geen wonder dat hij het leven door een cynische 
bril bekijkt. In zijn eerste avondvullende programma ‘Nadeel van de twijfel’ 
neemt hij zijn eigen leven kritisch onder de loep en schroomt hij niet om de 
maatschappij op de hak te nemen. Zeuren was nog nooit zo grappig.
Aanknopingspunten marketing: Mark is veelvuldig te gast bij Radio Veronica, de 
ochtendshow van Giel Beelen. Ook is Mark vaak te zien geweest in alle denkbare 
comedy-clubs.

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

mark waumans - 
nadeel van de twijfel

Speelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 16,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021

Marlon Kicken, een zeldzaam gouden combinatie: lange dreadlocks, 
skateboardend, pratend met een zachte ‘g’ en ontzettend grappig. Marlon werd 
geboren in Willemstad op Curaçao, groeide op in Aarle-Rixtel in Zuid-Brabant 
en wordt geprezen om zijn zelfspot, herkenbare verhalen en improvisatietalent! 
Hij werd bekroond met de jury- en publieksprijs van de Culture Comedy Award 
(beste stand-up comedian van de Benelux) en treedt sinds 2009 veelvuldig op in 
de Nederlandse theaters. Marlon Kicken komt met zijn vierde show weer naar het 
theater om zijn vreugde voor het leven, zijn gekke visie en zijn kromme inzichten 
met veel humor met jou te delen. Hij staat bekend om zijn geweldige relaxte stijl 
en de interactie met zijn publiek. Geen zaal is te groot of te klein voor deze 
cabaretier die ieder publiek meeneemt en een geweldige avond bezorgt. Marlon 
is in carnaval vierende gebieden ook bekend als een top kletser op 
zittingsavonden. 
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Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 17,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021

bekend van veronica



Siciliani Texel

cabaret

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

muziek

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

Nabil Aoulad Ayad werd geboren op 7 juni 1984 te Waalwijk en is inmiddels een 
gigantisch veelzijdig cabaretier. Hij wist al 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. Hij begon als humanbeatboxer 
bij theatergezelschap ISH. In 2006 werd hij Nederlands kampioen en werd kort 
daarna gevraagd om op te treden voor de troepen in Afghanistan. Na de 
voorstellingen ‘Tijdmachine’ (te zien op Videoland en KPN) en ‘Monopoly’ komt 
Nabil in 2020 met zijn derde avondvullende show ‘Absurd’. 
De pers schrijft over Nabil: “En alweer een toptalent uit Brabant”.
 

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

nabil - absurd

Speelduur: 80 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 21,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

De Nederlandse Neil Diamond, Marcel Mulders, is vanaf zijn jeugd geïnspireerd 
door Neil Diamond en weet dat gevoel in zijn stem en performance te leggen. 
Marcel is ook de leadzanger van De Neil Diamond Memories Band en weet als 
geen ander een gevoelige snaar te raken bij mensen die de muziek van Neil 
waarderen, maar ook mensen die weinig van Neil Diamond kennen zullen 
aangenaam verrast zijn door de songs die Marcel ten gehore brengt. Ook zoekt 
hij interactie met het publiek en hij treedt op in de stijl zoals we Neil Diamond 
kennen, met zijn prachtige overhemden uit de 70’s en zijn flinke haardos.

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

neil4real

Speelduur: 80 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 21,50  |  Speelperiode: september t/m december 2020



Patrice Gerressen 

toneel

Puck Pomelien Busser (28) studeerde in 2017 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie met de solovoorstelling Anti-Gone in 
de kelders van de Stadschouwburg. Puck Pomelien was de afgelopen jaren te zien in diverse tv-series. Ze behoorde tot de hoofdrolspelers in de 
series ‘De Mannentester’ en ‘Lois’, speelde in ‘Flikken Rotterdam’ en kwam meerdere malen terug in de serie ‘Meisje van Plezier’. Een bekende 
snuit dus!
In 1955 werd het wereldberoemde boek Lolita van Vladimir Nabokov in het Engels uitgegeven. Gelijk na publicatie werd dit boek één van de 
meest controversieelste romans ooit. Niet alleen vanwege het manisch-erotische perspectief van het hoofdpersonage, maar met name ook 
vanwege de leeftijd van Lolita. Inmiddels is het boek de schandaalsfeer ruimschoots ontstegen en wordt het door de critici omschreven als één 
van de beste boeken die de 20e eeuw heeft voortgebracht.
Lolita vertelt de geschiedenis van de gecultiveerde literaire wetenschapper Humbert Humbert, een doorsnee persoon, die als een blok valt voor 
Lolita, het 12-jarige nymfachtig dochtertje van zijn hospita. Om haar in zijn macht te krijgen trouwt hij met de moeder. Als deze echter achter zijn 
intenties komt raakt ze in shock, wordt in haar paniek geschept door een auto en overlijdt. Humbert vertrekt vervolgens per auto met Lolita uit 
het dorp waar ze wonen. Ze reizen van motel naar motel en er ontspint zich een relatie tussen hen, ook seksueel. Niets lijkt Humberts geluk meer 
in de weg te staan. Lolita blijkt echter een eigen wil te hebben en bevecht gaandeweg het boek steeds meer haar eigen geluk. Gaandeweg het 
verhaal wordt ook duidelijk dat Lolita en Humbert als door een schaduw gevolgd worden, door een man die later de obscure Quilty blijkt te zijn, 
een oude bekende die ooit het schooltoneelstuk schreef waarin Lolita een hoofdrol vervulde. Humbert wordt steeds meer geplaagd door 
gevoelens van paranoia waardoor een schier onwerkelijke sfeer ontstaat. Eind van het lied is echter dat Lolita hem toch verlaat (‘ontvlucht’) voor 
Quilty. Als Humbert Lolita later opnieuw op het spoor komt (inmiddels is ze zeventien) blijkt ze ineens getrouwd met een onbeduidende 
arbeider, is ze zwanger en woont ze ergens in een onderkomen arbeiderswoning. Humbert probeert haar nog te overreden naar hem terug te 
keren, maar ze weigert. Als ze Humbert vervolgens vertelt over haar affaire met Quilty en hoe deze geprobeerd heeft haar te misbruiken, leidt 
dat er uiteindelijk toe dat Humbert zich naar Quilty’s woning begeeft en hem vermoordt. Het boek eindigt ermee dat Humbert Lolita het beste 
wenst.
In 1997 kwam voor de tweede keer de verfilming uit. Een knalharde blockbuster! 'After Lola' gaat over Lolita die inmiddels 28 is en haar leven 
aan zich voorbij ziet gaan. Ze is een aan lager wal geraakte jonge vrouw die getekend is door het leven. Ze vindt haar toevlucht in drugs en 
mannen die haar misbruiken om haar vrouwelijkheid. Ze blikt terug op haar tijd met Humbert en realiseert zich dat hij meer kapot heeft gemaakt 
dan dat hij haar heeft gegeven. Er is niets meer dat haar leven bindt en ze voelt de levenslust wegebben uit haar kapotte lichaam.
'After Lola' is een tekstbewerking van het toneelstuk 'Onverdeeld' van Rob de Graaf en heeft als inspiratiebronnen de films Monster uit 2003 van 
Patty Jenkins, Lolita uit 1962 van Stanley Kubrick en Lolita uit 1997 van Adrian Lyne.

Aanknopingspunten marketing: Wie heeft de film niet gezien? Wie is er niet 
benieuwd naar het leven van Lolita na Humbert Humbert? 

Puck pomelien busser - After lola

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSpeelduur: 65 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 19,50  |  Speelperiode: september t/m december 2020

Lolita 1977

Uit de film Lolita 1977

blockbuster



Anouk van Tiel

cabaret

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

Samir Fighil is een geboren entertainer en de kersverse winnaar van Cameretten 
2019! Getogen in keizerstad Nijmegen, komt hij van jongs af aan in aanraking 
met alle lagen van de samenleving. Een uitstekende inspiratiebron, als Samir 
zich de kunst van het imiteren meester maakt. Als medeorganisator van East Side 
Comedynight in Nijmegen, slaat Samir 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 met een 
eigen, unieke stijl 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  groeiend publiek te trainen. In 
zijn debuutvoorstelling ‘Schwung’ geeft Samir zich bloot op het toneel. Met veel 
eigentijdse en herkenbare humor kan de uitermate grappige Samir in meerdere 
typetjes duiken.
Aanknopingspunten marketing: Prijwinnaar Cameretten 2019! 
Winnaar persoonlijkheidsprijs. 

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

samir fighil - schwung

Speelduur: 80 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 17,50  |  Speelperiode: september t/m december 2020

cabaret

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

Vanaf 1 juli is het toegestaan om 100 bezoekers te ontvangen. Wat is leuker dan 
actief bezig te zijn én te genieten van fantastische acts? Wij presenteren twee 
concepten; één om te gieren van het lachen en de andere variant is met muziek! 
Er zijn vier verschillende locaties waar je met de fiets naar toe moet. Het theater 
verkoopt dus 100 startbewijzen per locatie, per speelplek. De bezoeker vertrekt 
vanuit thuis op de fiets naar de eerste locatie om te genieten van de eerste show. 
Daarna weer door naar de volgende plek. Welke artiest staat daar? Welke act en 
waar? Zo gaat een bezoeker in een groep van maximaal 100 personen genieten 
van een middag fietsen in combinatie met theater in de buitenlucht! Bij 
speellocaties kun je denken aan bedrijventerreinen in jouw omgeving. Jullie 
zorgen voor de locaties en de route, wij voor de acts. Betrek de lokale horeca erbij 
en de dag is compleet!

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

trappen & grappen

Speelduur: 80 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 19,50  |  Speelperiode: juni, juli en augustus 2020

winnaar cameretten



Rik Engelgeer

cabaret

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

In 2015 won Victor de publieksprijs van het Amsterdams Studenten Cabaret 
Festival. Vervolgens behaalde hij in 2016 de finale van Cameretten. De 
Volkskrant tipte Victor als verreweg de meest interessante cabaretier van de finale. 
Hij kwam op het podium uit voor zijn biseksualiteit. Vorig seizoen ging Victors 
eerste avondvullende voorstelling ‘Stille Strijd’ in première en ontving hij de 
Cabaret Future Generation Award.
 
‘Plan B’. Verhalend, grappig en gedurfd. Victor is een dromerige zachtaardige 
jongen die prachtig verteld. Zelden gehaast altijd beeldend. Hij verwerkt zijn 
grappen doorgaans in een lopend verhaal, dat zowel iets zegt over de wereld als 
over zijn eigen karakter. Hij stelt zichzelf de vragen: Hoe mooi is deze wereld nu 
echt? Was dit altijd al het plan? Wat was plan A en wat is in godsnaam plan B?

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 min

Victor luis van es - plan b

Speelduur: 80 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 17,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSpeelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg 
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 16,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021

SCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 19,50     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSCHONE BORDEREL     |     partage: 70/30     |     TOEGANGSPRIJS: € 25,-     |     meerdere keren spelen op één dag     |      60-75 minSpeelduur: 75 min  |  Maximaal te spelen: 2 maal per dag  |  Meereizend technicus: in overleg
Schone borderel  |  Partage 70-30  |  adviesentree: € 24,50  |  Speelperiode: hele seizoen 2020-2021

Victoria Koblenko speelt Sanne; Sanne en haar vriend Richard kennen elkaar via een auto 
ongeluk. Sanne werd op haar fiets door hem aangereden en sindsdien hebben ze een 
relatie. Ze zijn nu 3 jaar samen en Sanne wil graag de volgende stap zetten, samenwonen, 
trouwen en kinderen krijgen. Ze waren het huwelijk al aan het plannen maar Richard is 
vlak voor het uitbreken van het coronavirus naar Italië gegaan en zit daar nu al weken vast 
in een Airbnb. Ze communiceren met elkaar via skype. Als Richard  per ongeluk vergeet 
om zijn skype af te sluiten volgt Sanne op de voet wat hij doet en ontdekt dat Richard heel 
iemand anders is dan zij denkt. 

Sanne (eind 30) is altijd haar studentenbaantje blijven doen (horeca). Door het 
Coronavirus zit ze werkeloos thuis en probeert ze online yogales te geven maar eigenlijk 
weet ze ook wel dat er niemand kijkt. Na jaren vrijgezel geweest te zijn is ze tegen Richard 
op gebotst en smoor verliefd geworden, daar probeert ze nu haar geluk aan op te hangen.
Richard (begin 40) verkoopt zonnepanelen maar zou liever sportauto’s verkopen.
Zijn relatie met Sanne is hij begonnen uit schuldgevoel, omdat hij haar heeft aangereden.
Daarna is hij wel gek op haar geworden maar is ook zeer gesteld op zijn eigen vrijheid.
Hij heeft Sanne wijsgemaakt dat hij voor zijn werk naar italië moest maar eigenlijk heeft hij 
hele andere plannen.  
Let op: Richard speelt mee via Skype. 
Aanknopingspunten marketing: Victoria is een Instagram kanon! Ze heeft maar liefst 
165.000 trouwe volgers op haar Instagram account.

victoria koblenko - 
ze leefden nog lang en 
doodongelukkig

komedie


