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Vr 6 sept

18.30 uur · de Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Maarn · gratis - 4+
En niemand wist waarom Simone Vertelt
kindervoorstelling
‘Ergens in een land hier niet zo ver vandaan leefden eens
een koning en een koningin. Op een dag begint de
FOTO
koningin te huilen en kan er niet meer mee stoppen.
JOYCE DJO
De koning is radeloos en gaat met behulp van de
kinderen op zoek naar manieren om de koningin op
te vrolijken. Alleen is er één ding dat hij daarbij over het
hoofd ziet…’ Een interactieve vertelvoorstelling omlijst
met prachtige live muziek. Een modern sprookje over
verdrietig mogen zijn zonder dat je weet waarom, iemand
heel graag willen helpen en de moed om voor jezelf op te
komen en uit te spreken wat je voelt.

Di 10 sept

20.15 uur ·Allemanswaard Amerongen · € 7,50
Wie Durft?! De Spraakversterker
interactieve voorstelling, Week van de Alfabetisering
Theatermaker Timo komt optreden, maar zijn collega’s komen
niet opdagen. Kan het publiek de voorstelling redden? Een
humoristisch en herkenbaar programma van 50 minuten over
solliciteren, inburgeren, vaktaal en nog veel meer… Met leuke
taalliedjes en theater voor en door het publiek. Een interactieve
programma om van te genieten en gelijk Nederlands te
oefenen. Met aandacht voor integratie. En het publiek speelt de
hoofdrol…

Za 28 sept

20.15 uur ·Allemanswaard Amerongen · € 21,50

Vr 11 okt

Het eenzame beroep van een arbiter · Bas Nijhuis
theatercollege
Wat doet het met je als scheidsrechter tijdens een UEFA
Champions League-wedstrijd door een hele tribune (en
natie) wordt uitgejoeld? Hoe ga je om met de druk
van publiek, spelers, de bond en media tijdens zo’n
belangrijke wedstrijd? Bas Nijhuis vertelt. Over het
spel, het getouwtrek, de uitlokkingen en het oordelen
achteraf.
Een optimist en een geboren leider, laat zich niet
gauw uit het veld slaan. Dat je jezelf daarmee niet altijd
populair maakt, weet hij. Met charme en luchtigheid weet
hij de boel naar zijn hand te zetten. Een portret van een
bijzonder persoon.

FOTO
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10.45 uur · De Binder Leersum · € 7,50 6+
Het Nieuws van Gisteren Laros & De Jong
Beeldmakerij kindervoorstelling, Kinderboekenweek
Vroeger komt tot leven. En raakt verward! In een
levensgrote tv-studio worden tijd en schaal gemixt.
Een kijkje achter de schermen van het nieuws! Hoe
wordt het nieuws gemaakt? Waar bewaren ze al het
FOTO
oude nieuws? En wat gebeurt er als het nieuws van JITSKE
SCHOLS
gisteren opeens het nieuws van vandaag wordt ....
Ridders veroorzaken file op de snelweg? Napoleon
Bonaparte op station van Maarn? O jee, als dat maar
goed komt ... Irene Laros schittert in deze voorstelling
waarin geschiedenis op een bijzondere manier tot leven
komt.

Vr 18 okt

20.15 uur · Allemanswaard Amerongen · € 12,50
Maar nog niet helemaal Klaas Prins cabaret
Klaas Prins verrast met energieke humor en absurde
wendingen. Ontwapenend, muzikaal en verhalend, maar
altijd onvoorspelbaar. Klaas won de publieksprijs van het
Leeuwarder Cabaret Festival, schrijft voor tv-programma’s
als Beste Kijkers en de Quickest Quiz en was te zien bij
Hufterproef en als presentator bij Humor TV. Klaas neemt
je in ‘Maar nog niet helemaal’ mee naar de beste versie van
zichzelf. Een wereld waarin je leven zin zou krijgen door
Engelse teksten aan de muur te hangen, een wereld waarin
Tinder een Utopiaanse Fata Morgana blijkt te zijn en een
wereld waarin Rotterdammers gewoon de Efteling in mogen.

Za 9 nov

16.00 uur · Cultuurhuis Doorn · € 36,- inclusief diner
Selamat Makan - Smakelijk Eten Roy en Hedy
Grünewald · vertelling en dineren
Een belevenis voor iedereen die van verhalen en Indisch eten
houdt. Over Indië, tempo doeloe en de Indo’s in Nederland.
Historie afgewisseld met persoonlijke belevenissen.
Humoristisch en soms een tikje pikant: ‘…want er schuilde
nog een geheim ónder de gordel van smaragd…’ Roy (verteller)
en zijn zus Hedy (kok) nodigen u uit voor een ‘kumpulan’,
een Indische familiebijeenkomst. Resultaat: een authentieke
Indische maaltijd. Kom aan tafel, de verhalen komen vanzelf.
Over Indische roots, een Indische schoonvader, of toeristische
belevenissen.

Zo 17 nov

14.00 uur · Boek & Koek Maarn · € 10,Griet op de Beeck lezing
Griet op de Beeck (’73) debuteerde in 2013 met ‘Vele
hemels boven de zevende’ en in hetzelfde jaar ontving
ze De Bronzen Uil Publieksprijs. In 2016 was het boek
toe aan de 45ste druk en werd het door Op de Beeck
zelf bewerkt tot filmscenario. Haar tweede roman
‘Kom hier dat ik u kus’ betekende haar grote doorbraak
in Nederland. In 2016 verscheen ‘Gij nu’, een boek over
eenzaamheid, vluchten en ontsnappen vanuit het
perspectief van vijftien verschillende mensen.
Naast romancier werkte Op de Beeck als dramaturg in het
theater en als journaliste. Daarnaast is zij af en toe te gast
bij ‘De Wereld Draait Door’ en ‘Koffietijd’. In 2016 was ze één
van de Zomergasten.
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D0 21 nov
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20.15 uur · Allemanswaard Amerongen · € 17,50

Midair Lavalu · theaterconcert

‘Vastpakken. Doen. Dit is mijn leven. Ik doe wat ik ermee
wil. Midden in de lucht. Liefhebben. Niet terughouden.
Niet bang. Geen schaamte. Adem. Adem diep. Ga!’
Het nachtelijke dromen van haar vorige programma
‘Solitary High’ zet pianiste en zangeres Lavalu nu om
in léven. Satie maakt plaats voor Bach. En Debussy
voor Pärt. Sommige songs kabbelen als een
beekje. Andere stormen de piano door om je op te
laten springen uit je stoel en te roepen: ‘Ik wil ook
liefhebben, nú!!’ Lavalu haalt de hekken voor je hart
weg met haar ‘Kamermuziek voor nu’. Zit achterover.
Ogen dicht. Droom weg met beide voeten op de grond. De
muziek kronkelt en streelt. Lavalu straalt.

Zo 24 nov

15.00 uur · Theater Maitland Driebergen · € 10,- · 3+

Sinterklaas Instrumentenfeest Theater van Santen

kindermuziektheater
Sinterklaas Instrumentenfeest is een feest voor én door
kinderen. Onder begeleiding van Theater Van Santen meespelen
en zingen, dus breng gerust je eigen muziekinstrument mee!
Een mooie tekening gemaakt? Lever die dan in en misschien
bedenkt de band er wel een liedje bij. Bovendien krijgen
kinderen de kans om een zelfgeschreven Sinterklaasgedichtje
van 8 regels voor te dragen.
Theater Van Santen staat bekend om de verhalende manier van
liedjes brengen, doorspekt met humor. Samen spelen en zingen
is het uitgangspunt. Kortom: 45 minuten feest voor kinderen en
volwassenen.

Do 12 dec

20.15 uur · Allemanswaard Amerongen · € 10,Rachel Croft Singer-Songwriter uit York
theaterconcert
De Engelse Rachel Croft, uit York, is een onafhankelijke
muzikant en songwriter. Combineert moeiteloos rijke,
complexe vocalen met uitstekend gitaarspel. Haar
liedjes zijn vaak geïnspireerd door Keltische melodieën
en de doordachte teksten van Joni Mitchell, Sandy Denny
en Matt Corby, die vertellen over haar ervaringen in
deze historische stad York. Met de woorden van radio-DJ
Jonti Willis: ‘Zelden heb ik zo’n moeiteloos krachtige stem
gehoord.’ Kom luisteren en oordeel zelf.

Z0 26 jan

15.00 uur · Theater Mailland Driebergen · € 7,50 4+
Eureka! Theatergroep Knars kindervoorstelling
De uitvindingen vliegen uit de bocht… Eureka wil buiten
spelen - rennen en springen, maar vooral: Vliegen. Ze droomt
ervan om astronaut te worden. Dat heeft ze niet van een
vreemde. Haar vader is namelijk de handigste uitvinder die
je je kunt voorstellen. Maar hij gebruikt zijn talent vooral om
zijn dochter te beschermen tegen de boze buitenwereld. Zo
wordt Eureka ingepakt in een Op-blaas-regenjas om botsingen
te verzachten en draagt ze verplicht Goede-weg-schoenen die
na school meteen naar huis lopen. Haar vriendje Mo is de enige
die begrijpt dat Eureka ECHT wil vliegen. Samen bedenken ze
een list om te kunnen spelen en zelf te bouwen aan een eigen
Fladder-raket. Bestemming: Gevaar! Als dat maar goed afloopt…
Een wonderlijk verhaal over een jong meisje dat de wereld zélf
wil ontdekken.

za 1 feb

10:00 uur · de Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Driebergen
(nieuwe locatie) · € 7,50 2+
De Mopperwolk Marianne van Houten
kindervoorstelling, Nationale Voorleesdagen
Dag Haas. Dag Hond. Dag Haan. Ach... wie zien we daar gaan?
Een eend. Een wolk. Een zwaar gemoed. Komt dat nog wel
goed? ‘De Mopperwolk’ is een interactieve voorstelling over
emoties, verschillende karakters en jezelf zijn. Met prachtige
beelden en verrassende muziek. We beleven een dag op de
boerderij en kruipen letterlijk in de huid van de dieren. Haan
kraait een lied, Haas en Schildpad spelen een spel en Geit maakt
gekke grappen; Eend laat zich maar niet opvrolijken. Soms is het
wel even fijn een moppereend te zijn!

Ma 17 feb
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11.00 uur · Allemanswaard Amerongen · € 7,50 6+

Ik heb een heel vies woord geleerd en dat
rijmt op stoep Jasper Smit kindervoorstelling

Kinderen hebben genoeg dingen aan hun hoofd die grote
kleinkunstliedjes verdienen. En dus zingt Jasper over
iedereen moeten zoenen op verjaardagen (getver). Over
doen alsof je slaapt wanneer je vader je ’s nachts uit de
auto naar bed draagt. En over moeders die hun chocolade
voor je verstoppen. Jasper maakt al ruim twintig jaar liedjes
voor volwassenen (winnaar Utrechts Cabaret Festival, finalist
Cameretten Festival) en richt nu al zijn energie, blijheid en
podiumervaring op een jong publiek. Met een vlijmscherp
randje en een enorm hart. Met de liedjes van Jasper mag je
meteen meezingen. En je onthoudt ze de rest van je jeugd. En
natuurlijk leer je wat er rijmt op ‘stoep’! Zoals… soep! En snoep!
En YouTube! En hoelahoep! Enzo.

Vr 13 mrt

20.15 uur · Allemanswaard Amerongen · € 12,50
Heimweeën Spruijt & Oppermans cabaret
‘Wat heeft de jeugd het toch goed.’ True! Maar
of we daar nou zo blij mee moeten zijn... We
baden niet alleen in luxe, néé, we verdrinken
erin. En daarom heimweeën we. We verlangen
naar een tijd waarin we niet lijden onder keuze,
maar waarin wij onze keuzes leiden. Want als je
voortdurend wordt geconfronteerd met de hipste
gadgets, jaloersmakende killerbody’s en andermans
droomcarrières, gaat er vanzelf iets knagen als jij in
je eentje, met een knot op je hoofd en een pizza op
schoot naar de zoveelste Netflix-serie zit te kijken. We
FOTO
GERARD-JAN
voelen ons deelnemer van de wereldkampioenschappen
VLEKKE
succesvol, strak en leuk zijn. Wij heimweeën naar een tijd
waarin diskwalificatie weer hip is. Een tijd waarin wij zélf de
regie in handen hebben, zelf het startschot lossen en zelf de
eindstreep bepalen.

Wo 18 mrt

19.30 uur · de Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Doorn · € 7,50

Boek&Bal

Feestelijke afsluiting van de 85ste Boekenweek.
De jaarlijkse afsluiting van de Boekenweek met rebellen en
dwarsdenkers van de literatuur die onze blik verruimen en
ons voorstellingsvermogen vergroten. Een literaire avond
rondom het boek. Met o.a. de bekendmaking van de Z-O-U-T
schrijver 2020! Kijk te zijner tijd op www.bibliotheekzout.nl voor
het programma.

Vr 27 mrt

15.00 uur · de Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Maarn · € 7,50 3+
Loet en De jongen in de zeepbel Ruth Bakker
kindermuziekvoorstelling, Nationale KinderMuziekweek
Voel jij je wel eens verlegen? Loet is verlegen als ze moet praten
in de klas. Of als er grote mensen in de buurt zijn. Dan durft ze
niets meer te zeggen en kruipt ze het liefst onder de tafel. Op
een dag ontmoet ze een kleine jongen die zo verlegen is, dat hij
zich verstopt in een supergrote zeepbel. Loet gaat samen met de
jongen en de kinderen mee op reis in de zeepbel.
De voorstelling is gebaseerd op het boek van Valerie Eyckmans
en Stephanie Dehennin.

!!

Vr 27 mrt

FOTO
JAAP
REEDIJK

Wo 1 apr
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Vr 3 apr
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20.15 uur · Allemanswaard Amerongen · € 17,50
De Duivelsbrug Mannen van Naam theaterconcert
Met hun sympathieke presentatie creëren de Mannen van
Naam een huiskamersfeer waarin ze moeiteloos schakelen
tussen hilarische grappen en kleine persoonlijke liedjes. Net
zo gemakkelijk zetten ze een opzwepende Keltische folk in.
En brengen daarvoor een keur aan instrumenten mee.
Tussen de nummers door vertelt zanger Ton Smulders het
verhaal van De Duivelsbrug, muzikaal ondersteund door
zijn kompanen Ad Grooten en Wilbert van Duinhoven. Een
oude sage die nog steeds actueel is en dient als spiegel:
was alles wel zo anders vroeger? Gaat het nu beter of juist
slechter? En hoe staat het met ons morele kompas? Zal dat ons
wel veilig over de Duivelsbrug leiden?
10.00 uur · Cultuurhuis Doorn · € 7,50 2+

Gonnie en Gijsje samen op stap Kira Kool

kindermuziektheater, Nationale KinderMuziekweek
Gonnie is een gansje en zit bij de hooiberg. Een klein geel
gansje met knalrode lievelingslaarsjes. Op een dag zijn haar
lievelingslaarsjes weg… Gonnie gaat op zoek en ontmoet Gijsje.
Ze gaan op ontdekkingstocht. Welke dieren komen ze allemaal
tegen? Welke geluiden horen ze? En zien ze de laarsjes nog
terug? Een muzikaal avontuur gebaseerd op de prentenboeken
van Olivier Dunrea. De wereld verandert in een muzikale
speeltuin waar iedereen welkom is. Ga je mee?
In deze voorstelling worden geen poppen gebruikt maar
worden de gansjes Gonnie en Gijsje symbolisch verbeeld.

De Binder Leersum · € 7,50 per voorstelling zie leeftijd en tijd
Hé, wie zit er op de wc? Krul Muziek
kindermuziektheater, Nationale KinderMuziekweek
09.30 uur: Dreumesconcert 1,5 tot 2,5 jaar
10.15 uur Babyconcert 0 tot 1,5 jaar
11.15 uur Peuterconcert 2,5 tot 4 jaar
Dreumesconcert: Samen zingen we liedjes over
poesje mauw en je neus en spelen we kiekeboe
op de muziek van Beethoven. Dansen en spelen op
betoverende strijkmuziek. Aan het einde mogen
ze meedoen in de vioolspeeltuin en zelf op een écht
viooltje spelen! Een concert voor verwonderde oortjes,
dansende voetjes en wiebelende kontjes!
Babyconcert: Een rustgevende én actieve ervaring voor
de allerjongsten. Je wiebelt en wiegt samen op zwierende
walsjes en de brommende beer van de cello maakt je aan het
lachen. Je baby speelt met de rammelaar mee op de vrolijke
vioolmuziek en valt in een heerlijke slaap op de zachte tonen
van het toverspeeldoosje.
Peuterconcert: Beer moet heel nodig. Hij loopt naar de wc.
Maar de deur is op slot. Wat moet hij daar nu mee? Gebaseerd
op het prentenboek van Harmen van Straaten. Zing, dans
en speel mee op de muziek, laat je betoveren door prachtige
vioolklanken en wiebel als een aapje. Maar… pas op voor het
wc-papier! Na het concert mogen de kinderen zélf spelen op
een echte viool of cello in de vioolspeeltuin.

Za 4 apr

Ma 13 apr

15.00 uur · De CultuurHoek Driebergen · € 7,50 8+
De Balts Mirthe Dokter en Tim Hammer
jeugdmuziektheater, Nationale KinderMuziekweek
Vallen en opstaan, opnieuw proberen om uiteindelijk
met volle overgave te imponeren. Omdat je leven ervan
af hangt. De Balts is een Waltz, maar dan voor dieren.
Dieren halen alles uit de kast in hun zoektocht naar
de meest geschikte partner. Tim Hammer en Mirthe
Dokter onderzoeken via muziek, mime, maskers en
illustraties dit dierlijke gedrag. En de verwantschap
met de mens. In deze montagevoorstelling tonen zij
eigen versies van de dierlijke baltstaal. Hebben we in de
verleiding nog iets te bepalen? Of bepalen de hormonen
alles? Een cross-over tussen kunst en wetenschap.
Ook leuk voor volwassenen.
20.15 uur · Cultuurhuis Doorn · € 24,50 avondvullend concert

De Mattheus Passie

Sharon Kips, Job Hubatka, Jan Rot en Tango Extremo
De Mattheus Passie in een gedurfde en verfrissende bewerking,
waarin klassieke muziek en Latijns-Amerikaanse muziek elkaar
ontmoeten. Theatermaker Jan Rot maakte de Nederlandse
hertaling en vertelt op indrukwekkende wijze het verhaal van
de evangelist. De populaire zangeres Sharon Kips en bariton
Job Hubatka nemen de beroemde recitatieven en aria’s van
het lijdens- en sterfverhaal voor hun rekening. De muziek
wordt verzorgd door het orkest Tango Extremo, welke sinds
de oprichting een ontwikkeling heeft meegemaakt die op zijn
minst opmerkelijk te noemen is. Het orkest heeft op praktisch
alle concertpodia van Nederland en daarbuiten gestaan.

