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Luchthavenweg 10A  | 1786 PP Den Helder | The Netherlands | Phone: +31 (0) 223-635 666  
www.denhelderairport.nl | info@denhelderairport.nl

Den Helder Airport is one of the largest offshore 
helicopter ports of Northwest Europe and one of 
its kind in The Netherlands, specialized in 
offshore operations. 
Den Helder Airport is ideally situated close to the 
primary oil and gas fields in the Dutch part of the 
North Sea and near the offshore wind farms. 

Den Helder is the capital of the North Sea, the 
center of the Dutch industry offshore. 

CHARTER FLIGHTS

HANGAR SPACEFREE WI-FI

AIRLINES TO OFFSHORE CITIES

SPOTTERS PLACE

MEETING FACILITIES

OFFSHORE FLIGHTS

RESTAURANT
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Theater de Kampanje
Willemsoord 63
1781 AS Den Helder
0223 – 674 664
info@kampanje.nl
www.kampanje.nl

Restaurant Stoom
Willemsoord 60D
0223 - 674 666
info@restaurantstoom.nl
www.restaurantstoom.nl
Openingstijden: di t/m zo vanaf 
11.00 uur

Reguliere openingstijden kassa 
Ma t/m vr: 12.00 -17.00 uur
Za: 13.00 - 17.00 uur

Op voorstellingsdagen tot aanvang 
voorstelling. Op zondag vanaf een 
uur voor de voorstelling

Zomerperiode 2016
5 juni  t/m 15 juli:  
Kassa geopend ma t/m vr  
12.00 - 17.00 uur
16 juli t/m 26 aug:  
Kassa telefonisch bereikbaar  
di t/m vr 11.00 - 14.00 uur 

Vanaf maandag 29 aug:
Reguliere openingstijden

Voor overige aangepaste  
openingstijden: www.kampanje.nl

Kaartverkoop 2016-2017
Online vanaf zaterdag 7 mei, 10.00 
uur. Kassa en telefonisch vanaf 
maandag 9 mei 12.00 uur.

Parkeren 
Op het parkeerterrein van 
Willemsoord Zuid kunt u gratis 
parkeren. 

Openbaar vervoer
Vanaf het treinstation Den Helder 
CS is het 900m (+/- 10 minuten) 
lopen naar de hoofdentree van de 
Kampanje. Zie routebeschrijving op 
www.kampanje.nl.

Symbool bij voorstelling
Korting voor Vrienden van de 
Kampanje (10% Zilver, 25% Goud)
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Vrienden Van 
dE KaMPanjE

WELKOM 
In dE KaMPanjE!
Oud-directeur jan Fokkinga en nieuwe directeur arjaen Kersten spreken 
elkaar de laatste maanden vaak via de telefoon, mail, app of op kantoor.  
Zo ook over het voorwoord. 

J:  Beste Arjaen, weet jij dat je directeur wordt van het mooiste theater van 
Nederland?

A:  Ja Jan, en daar ben ik ook best trots op. Ik kijk er enorm naar uit om jou op 
te volgen. Ga je met pijn in je hart weg? 

J:  Uiteraard. Maar een nieuw theater bouwen was een prachtig einde van mijn 
carrière. Nu het allemaal staat, kan ik met een gerust hart de Kampanje aan 
jou en het team overlaten. 

A:  Heb je nog tips voor me? Moet ik nog rekening houden met speciale zaken? 

J:  Onze bezoekers zijn trouw en nuchter. Ze kijken eerst even de kat uit de 
boom. Maar als ze enthousiast zijn, gaat het dak er af. Dat vertellen we 
artiesten ook altijd van te voren als ze hier voor het eerst komen. 

A:  Komen artiesten wel graag naar Den Helder? 

J:  Zeker. Wij doen er veel aan dat zij zich welkom voelen. Dus let daar op! De 
artiesten zijn ook laaiend enthousiast over het theater. 

J:  Oh en dan hebben we ook nog veel betrokken Vrienden, sponsors en Busi-
ness Clubleden. 

A:  Dat hoorde ik ja. Wat goed, want dat is lang niet in alle theaters zo. 

A:  Ik heb ook zin om leuke grootschalige evenementen in de Stadshal te 
organiseren. 

J:  Dan kom ik ze bezoeken. Nog meer plannen of ideeën?

A:  Genoeg. Samenwerken met ondernemers en organisaties met als doel een 
grootschalig festival organiseren op Willemsoord. Maar ik ga ook genieten 
van de voorstellingen die we krijgen. En ik kijk er naar uit om het publiek te 
leren kennen. Ik schud ze graag de hand.

J:  Ik ben ervan overtuigd dat de Kampanje mooie jaren tegemoet gaat. Met een 
gerust hart laat ik mijn ‘kind’ achter. 

Foto cover: Mike Snijder (winnaar Kampanje fotowedstrijd)
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Uw evenement in de Kampanje
- Unieke industriële locatie 
- Moderne faciliteiten
-  Goed bereikbaar per auto en 

openbaar vervoer
- Gratis parkeergelegenheid
- Gratis Wifi
-  Capaciteit tot maximaal 1200 

personen
-  Restaurant en catering in eigen 

beheer
-  Mogelijkheden voor besloten 

voorstellingen

Unieke locatie te huur
Zoekt u een locatie voor een 
vergadering, verenigingsavond, 
congres, huwelijksfeest, jubileum, 
beurs of feest? Kies dan voor de 
meest inspirerende plek van Noord-
Holland-Noord! 

De Kampanje beschikt over drie 
theaterzalen, een evenementenhal 
van 1800 m2, diverse vergader-
ruimtes en foyers, een eigen café 
en een restaurant met unieke 
buitenruimtes.

Graag bespreken wij alle mogelijk-
heden met u.

Naast het theater hebben we ook 
locaties waar wij van alles voor 
u kunnen organiseren, zoals het 
ramschip Schorpioen. 

Meer informatie of een offerte?
(0223) 674 664
zaalverhuur@kampanje.nl

Zalen
Den Helder Airportzaal
De grote zaal biedt 748 comfor-
tabele stoelen met een optimale 
zichtlijn en voldoende beenruimte.

Port of Den Helder Stadshal /  
Middenzaal
De multifunctionele hal van 1800 
m2 is ideaal voor beurzen, (bedrijfs)
feesten, tentoonstellingen of 
festivals. In de hal kunnen we een 
theaterzaal maken met diverse 
opstellingen en een capaciteit tot 
270 personen.

KeyKegzaal en KeyKegcafé
De kleine zaal kent een sfeervolle 
intieme setting. In theateropstel-
ling is er ruimte voor 125 personen. 
Hiermee is deze zaal zeer geschikt 
voor kleinere voorstellingen, verga-
deringen of optredens van vereni-
gingen. De zaal is zonder tribune en 
met aangrenzend KeyKegcafé ook 
ideaal voor (dans)feesten, bruilof-
ten en partijen.

Vergaderruimtes
De Kampanje beschikt over 
moderne vergaderruimtes voor 4 tot 
200 personen. De vergaderruimtes 
zijn van alle gemakken voorzien.

Kampanje Catering
Kampanje Catering levert maatwerk. 
Zowel voor als achter de coulissen 
regelen wij alles tot in detail. 
Een uitgebreide lunch bij u op kan-
toor, een swingende band met diner 
in de tuin of een BBQ op het strand? 
De Kampanje heeft dé specialisten 
in huis om u het werk uit handen te 
nemen zodat ú alle aandacht heeft 
voor uw gasten. In de afgelopen 
jaren heeft Kampanje Catering een 
reputatie opgebouwd waar wij trots 
op zijn. 

Van feestelijke ontvangsten tot 
uitgebreide lunches of diners, (fan-
tasie)rijk belegde broodjes of uit-
gebreide feestavonden op locatie: 
alles is mogelijk! Neemt u contact 
met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken.

(0223) 674 666
catering@kampanje.nl

dE KaMPanjE, MEER dan EEn ThEaTER
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Restaurant Stoom
U bent 6 dagen per week van harte 
welkom in Stoom voor een lunch, 
diner, kop koffie, high tea of een 
lekker glas wijn.

Restaurant Stoom is gelegen in 
hetzelfde pand als het theater en de 
ideale plaats om voorafgaand aan 
uw voorstelling iets te eten of te 
drinken of om na afloop nog gezellig 
na te praten. Het restaurant heeft 
naast een à la carte menu ook 
steeds wisselende theatermenu’s. 

nageniet-arrangement
Het zo geliefde Theaterplus-
arrangement is terug, alleen in een 
nieuw jasje. U kunt nu bij uw 
voorstelling* een Nageniet-
arrangement boeken. Wij 
reserveren een tafeltje voor u in 
Stoom of het KeyKegcafé en 
zorgen dat u na de voorstelling 
kunt genieten van hapjes en een 
drankje naar keuze.
Prijs: €7,50 p.p. 
* Niet te reserveren bij: kinder-
voorstellingen, Friday Night Out, 
(sta)feesten en lunchconcerten.

Theatermenu 
Lekker eten voorafgaand aan de 
voorstelling? Reserveer een 
theatermenu, met maandelijks 
wisselende gerechten, bij Stoom. 
Als u kaartjes bestelt voor een 
voorstelling, dan kunt u ook al uw 
tafel in het restaurant reserveren.
Prijs: va. € 24,50 (2-gangen).

Serre
Naast een groot terras heeft 
Stoom een heerlijke serre, waar u 
op comfortabele zitjes of rond de 
haard kunt genieten van uw hapjes 
of drankjes. De serre is ook 
uitermate geschikt voor een 
besloten lunch, diner of 
(verjaardags)feest.

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag vanaf 11 uur

Contactgegevens
0223 – 674 666
info@restaurantstoom.nl 
www.reastaurantstoom.nl

het wordt een mooie zomer! Vanaf nu kunt u genieten op het prachtige terras van Stoom.

Uw (bedrijfs)feest bij de 
Kampanje? neem contact 
met ons op!
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Zomerdromen
De eerste zondag van september 
is het weer tijd voor ZomerDro-
men. U kunt vanaf 12.00 uur in het 
Timorpark flaneren langs bijzondere 
marktkramen, picknicken bij de 
vijver, proeven van diverse heerlijk-
heden en genieten van vele soorten 
muziek.

dancing Sunday 
Dansmiddag voor 50-plussers 
in samenwerking met Stichting 
Vrijwaard. Deze gezellige 
zondagmiddag geniet u van een 
High Wine. Twee wijnen en heerlijke 
hapjes staan voor u klaar. Een 
swingende band zorgt ervoor dat 
de voeten van de vloer gaan. Van 
stijldansen tot eigen improvisatie. 
Voor een ieder met passie voor 
dansen. Ook kunt u genieten 
van een korte dansworkshop 
aangeboden door dansschool 
Corma. Leuk om naar te kijken of 
actief aan mee te doen.

Oktoberfest
Luid met de Kampanje en Hachi 
Lounge Events op ludieke wijze 
oktober in tijdens dit Hollandse/
Duitse muziekspektakel. Kom in 
lederhosen of dirndls dansen, hos-
sen en keihard meezingen tijdens 
optredens van bekende artiesten. 

Om 24.00 uur tellen we af en vieren 
we dat het oktober is tot in de late 
uurtjes! Houd de website van de 
Kampanje en Hachi Lounge in de 
gaten voor meer informatie.

Kinderboekenweek-
feest (4-8 jr)
Zet je opa of oma in het 
zonnetje!

De 62ste editie van de Kinderboe-
kenweek is van 5 t/m 16 oktober 
2016. Tijdens de Kinderboekenweek 
2016 staan opa’s en oma’s centraal 
onder het motto ‘Voor altijd jong’. 
De Bibliotheek, Triade, het Mari-
nemuseum, het Reddingmuseum 
en de Kampanje organiseren deze 
middag. We gaan opa of oma in het 
zonnetje zetten. Dat verdienen ze 
namelijk wel! We gaan knutselen, 
dansen en nog veel meer!

vanaf 12.00 uur
Timorpark

15.00 - 17.30 uur
KeyKegzaal
€18,00 (incl. reserve-
ringskosten, 2 glazen  
wijn en hapjesbuffet)

Vanaf 20.00 uur
Port of den helder 
Stadshal

14.00-16.00 uur
Port of den helder 
Stadshal
€ 5,00 per kind

ZOndag

0409

ZOndag

1311 
ZOndag

1203

VRIjdag 

3009

WOEnSdag 

0510

14-18 - WO1 achter de hollandse Waterlinie
Ab Gietelink en Theater Nomade
Een fascinerend muziek en filmtheaterproject over de 1e Wereldoorlog op de 
forten van de Stelling van Amsterdam en de Waterlinie. Met documentaire 
zwart-wit beelden en beroemde personages als Generaal Snijders, Koningin 
Wilhelmina, Anthony Fokker, Keizer Wilhelm II,  Troelstra, en Mata Hari.
Na bijzondere locatieprojecten Deshima, Holland-Amerika Lijn, De Vliegende 
Hollander en Gijsbreght van Aemstel, komt Ab Gietelink terug naar Den Helder 
met ‘14-18’. 

Puur Passie
een culinaire en muzikale samenwerking

Puur Passie is een heerlijke avond kijken, proeven & inspiratie, passie & harts-
tocht op culinair en muzikaal gebied in een MTV Unplugged-achtige setting. U 
ontdekt de inspiratiebron achter de muzikant én de chefkok. Onder het genot 
van diverse amuses (plus bijpassende wijnen) en muziek wordt u mee op reis 
genomen en verrast! De Puur Passie-band o.l.v. Ben Kribben (o.a. Van Dik 
Hout) treedt voor u op en de band neemt ook dit keer gasten mee. Een heerlijk 
feest voor de zintuigen!

VRIjdag 

2608

ZaTERdag 

1510

dOndERdag 

2508 

VRIjdag 

1410

20.30 uur Port of den helder Stadshal
€17,50 / studenten 
en jongeren €10,00

20.30 uur
Port of den helder Stadshal
€33,50 (excl. drankjes)
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Friday night Out 
Friday Night Out: een complete 
avond uit met om 21.00 uur een 
korte voorstelling. Iedere maand 
een ander genre voorstelling voor 
een ieder die zich graag laat ver-
rassen door aanstormend talent. 
Vanaf 19.00 uur is ons gezellige 
KeyKegcafé open voor een drankje 
voorafgaand aan de voorstelling en 
ook na de voorstelling kunt u in het 
café napraten. Houd de website in 
de gaten voor meer info. Sluit de 
week af met je collega’s of vrienden. 
De vrijdagavond is nog nooit zo leuk 
geweest!

Winterdromen 

Zondag 27 november is alweer de 
vierde wintereditie van ZomerDro-
men. U kunt vanaf 12.00 uur terecht 
in onze kerststadshal om te proeven 
van diverse heerlijkheden, mooie 
spullen te kopen bij diverse kramen 
en te genieten van allerlei soorten 
muziek. Er zijn gratis kindervoor-
stellingen, winters straattheater en 
nog veel meer leuks!

21.00 uur
KeyKegzaal/café
€12,50 (incl. drankje)

12.00 uur
Port of den helder 
Stadshal
€3,00 (tot 10 jaar gratis)

Iedere laatste 
vrijdag van de 

maand 
(van oktober 

t/m mei)

ZOndag 

2711

Saturday night Live
Ons gezellige KeyKegcafé staat op deze avonden bol van de muziek. Iedere 
Saturday Night Live een andere lokale of regionale band en ander genre. Bij 
ieder genre worden er ook diverse speciale dranken aangeboden; cocktails bij 
Caribische klanken, whiskey bij Ierse muziek.  
 
Houd de website in de gaten voor meer informatie over deze gezellige muziek-
avonden.

Pubquiz
Strijd voor de eeuwige roem en een kleine prijs bij deze uitdagende quiz vol 
met algemene kennisvragen, muziekvragen en foto opdrachten. In een gezel-
lige sfeer wordt de strijd gestreden! Iedereen kan meedoen. Je kunt je indivi-
dueel inschrijven maar ook per team. Wij adviseren een team te maken van 4 à 
5 personen. Meld je aan via info@kampanje.nl o.v.v. Pubquiz en datum. Let op: 
er kunnen via de kassa en de website geen kaarten worden gekocht. Als je met 
je team van minimaal 4 personen, voorafgaand aan de quiz, gebruik maakt van 
ons 2-gangen theaterdiner in restaurant Stoom dan is deelname gratis.

20.00 uur
KeyKegcafe
gratis entree

20.00 uur
KeyKegzaal/café

ZaTERdag

1911 
2801
2904 
2705

ZaTERdag

0511
1012

 1802
2503

Inschrijving €3 per persoon, 
per avond. Teaminschrijving  
mogelijk. 

KaMPanjE EVEnEMEnTEn

WOEnSdag 

3011
Port of den helder 
Stadshal

10.00-11.30 uur  
de Peuter Pietenfabriek (2-4) met 
optreden
13.00-14.30 uur 
de Plus Pietenfabriek (vanaf 4+)
15.30-17.00 uur 
de Plus Pietenfabriek  (vanaf 4+)
€ 3,00 per kind/ouders gratis

de Pietenfabriek
In de Pietenfabriek werken heel 
veel pieten. Er wordt gebakken, 
geknutseld, gedanst en nog veel 
meer. Kortom het is er een drukte 
van belang! Nu heeft Sinterklaas 
alleen een groot probleem. Er zijn 
te weinig Pieten om alle klusjes te 
klaren. Sint vraagt de kinderen mee 
te komen helpen in de fabriek. Is dat 
niet een leuke klus?!  
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Bierproeverij 
Altijd al nieuwsgierig geweest naar 
de geschiedenis, het brouwpro-
ces, de verschillende stijlen en de 
belangrijkste trends van bier? Kom 
naar de bierproeverij en ontdek wat 
de wereld van (speciaal) bier nog 
meer te bieden heeft. Een echte 
bierkenner komt u verrassen met 
een diversiteit aan bieren van de 
tap of fles. Naast het proeven van 
diverse bieren worden er kleine 
gerechtjes geserveerd die naadloos 
aansluiten op de bieren. De live 
muziek maakt de gezellige avond 
uit compleet! De proeverij duurt 
ongeveer 2 uur. Minimale leeftijd 
vanaf 18 jaar.

Beaujolaisparty 
Het is groot feest vandaag in Frank-
rijk, want de derde donderdag van 
november is traditioneel dé dag dat 
de Beaujolais Primeur mag worden 
verkocht. En dat vieren wij. 
Wij laten u graag proeven waarom 
de Beaujolais Primeur zo populair 
is. Uiteraard serveren wij de wijnen 
met allerlei bekende en onbekende 
Franse kazen. Minimale leeftijd 
vanaf 18 jaar.

Workshop  
Cocktailshaken
Laat u verleiden door heerlijke, 
kleurrijke cocktails met gezellige 
opzwepende live muziek. Tijdens 
deze cocktailproeverij zal een 
echte bartender de fijne kneepjes 
van het vak toelichten. De diverse 
mix-technieken en de benodigde 
baruitrusting zullen worden behan-
deld, evenals de geschiedenis van 
de cocktail. Onder het genot van 
kleine hapjes zullen diverse cock-
tails gemaakt en geproefd worden. 
Leer zelf de indrukwekkende moves 
en shake it up! De proeverij duurt 
ongeveer 2 uur. Minimale leeftijd 
vanaf 18 jaar.

Whiskyproeverij 
Ga mee op een whisky-
ontdekkingsreis! Een echte 
whiskykenner geeft u gedurende 
de avond interessante informatie 
over diverse whisky’s. U proeft zes 
verschillende kwaliteit whisky’s. 

De avond wordt opgeluisterd met 
Ierse muziek en diverse hapjes. 
Voorkennis is niet nodig. Minimale 
leeftijd vanaf 18 jaar.

aanvang 20.00 uur
KeyKegcafé
€25 (bij minimaal  
15 deelnemers)

aanvang 20.00 uur
KeyKegcafé
€25 (bij minimaal 15 
deelnemers)

aanvang 20.00 uur
KeyKegcafé
€25 (bij minimaal 15 
deelnemers)

ZaTERdag

0810
ZOndag

1711
ZaTERdag 

0312
ZaTERdag 

0403
aanvang 20.00 uur
KeyKegcafé
€25 (bij minimaal 15 
deelnemers)

KaMPanjE SPECIaLS

SPECIaLE nagEnIET-aRRangEMEnTEn

Burgerz & Beer 
€8,50 p.p. 

Dit arrangement bestaat uit een biertje naar keuze (tap of fles) en 3  
verschillende mini-hamburgertjes. Te reserveren bij de voorstellingen:  
FC de Rebellen (17-12) & Bureau Sport (15-04).

Bubbles & Bites
€8,50 p.p.

Dit arrangement bestaat uit een flesje Cava (mousserende wijn) en een 
plankje met anti-pasti hapjes. Te reserveren bij de voorstellingen: Opvliegers 2 
(04-03), Ruth Jacott (14-04) & Bastiaan Ragas (12-05).Th
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Burgerz 
& BEER

BuBBles 
& BITES
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Musical/Muziektheater/Show
za 08-okt-16 Che Malambo - Een wervelend dans- en muziekspektakel
vr 04-nov-16 Vals (12+) - naar het boek van Mel Wallis de Vries
za 05-nov-16 Wim daniëls - een programma vol scherpe taalanalyses
do 10-no.-16 PURPER’s Vier Jaargetijden
za 19-nov-16 jeans - Magic
di 06-dec-16 hans Klok’s House of Horror
wo 07-dec-16 hans Klok’s House of Horror
vr 09-dec-16 Soweto gospel Choir - Faith
za 17-dec-16 FC de Rebellen - met o.a. John de Wolf en Glenn Helder
vr 30-dec-16 Wintercircus arlette hanson 13.00 & 16.00 uur 
wo 04-jan-17 Big, Black & Beautiful - Get Up And Dance
do 05-jan-17 Pants down Circus - De grote Australische hit!
do 02-feb-17 a Chorus Line - met o.a. Edwin Jonker 
vr 17-feb-17 Karin Bloemen - Volle Bloei
vr 24-feb-17 Fred delfgaauw - Minder is Meer
za 25-feb-17 de grote drie  - met o.a. Ellen Pieters 
za 04-mrt-17 Opvliegers 2 - het vervolg! Een echte vriendinnen-comedy
zo 05-mrt-17 Spirit of the dance - viert zijn 15e verjaardag!
wo 08-mrt-17 Trio giphart & Chabot - met Ronald Giphart & Bart Chabot
za 18-mrt-17 hans Liberg - Trálálálá voor iedereen!!
wo 22-mrt-17 Omdenken - De ‘Lastige kinderen? Heb jij even geluk’ show
 vr  24-mrt-17 Unforgettable - One Night In Manhattan
 vr  31-mrt-17 InTO ThE WOOdS - Dé hitmusical!!
za 22-apr-17 Razend (12+) - naar het boek van Carry Slee
 di  25-apr-17 WËRELdBÄnd - SLÄPSTICK
vr 28-apr-17 abafazi - African Sunset
do 18-mei-17 We are family - Een heerlijk concert! 

Cabaret/Kleinkunst
za 01-okt-16 nabil aoulad ayad - Tijdmachine
di 11-okt-16 Bert Visscher (reprise) - Zelden zoiets gezien
wo 12-okt-16 Bert Visscher (reprise) - Zelden zoiets gezien
za 15-okt-16 Emilio guzman - Alle mensen verzamelen!
vr 21-okt-16 Fuad hassen - Pareidolia
wo 26-okt-16 nUhR - Draai het eens om
di 01-nov-16 Plien & Bianca (reprise) - Gaat het nog door?
do 03-nov-16 Matroesjka - Eeuwig Vlees
vr 11-nov-16 Kees Torn & Onno Innemee - Eraf met het dak!
do 17-nov-16 de grote Improvisatieshow 2016-2017 
vr 18-nov-16 de Partizanen - Welkom in Partizanië 
za 19-nov-16 Yentl & de Boer - De snoepwinkel is gesloten
do 24-nov-16 Remco Veldhuis - Lang verhaal kort
vr 25-nov-16 aron Elstak - Met de moed der wanhoop
vr 02-dec-16 deng Boy - ‘teen & ‘tander
do 08-dec-16 harry Piekema - MAN WIL TRAP OP MET LAMPJE
za 10-dec-16 Komisch College met Bart Chabot en Bram Bakker
za 17-dec-16 jan Beuving - Raaklijn
za 07-jan-17 Minou Bosua - Minoux
za 14-jan-17 Thijs van de Meeberg - Er mag gedanst worden
wo 18-jan-17 Lebbis - De Paardenpoetser
vr 27-jan-17 dubbelcabaret met Anne Neuteboom en Pieter Verelst
za 28-jan-17 Fresku - Welkom bij de Fresku show
za 04-feb-17 Vrijdag & Sandifort - Vrijdag vs. Sandifort
vr 10-feb-17 henry van Loon - Sleutelmoment
do 16-feb-17 Bert gabriëls - Van mij mag het 
di 21-feb-17 ali B. - Je suis Ali
za 25-feb-17 Oldenosborn - #LIFE
do 02-mrt-17 andré Manuel - De Onzen
vr 10-mrt-17 daniël arends - De Afterparty
za 11-mrt-17 Soundos - Geboren Met Ervaring
do 16-mrt-17 VaRa Leids Cabaret Festival - Finalistentour 2017
za 18-mrt-17 Lucky Fonz III - Superlekker
do 23-mrt-17 jandino asporaat - Keihard
vr 24-mrt-17 Kirsten van Teijn - ZALF
do 30-mrt-17 Katinka Polderman - Polderman tiert welig
vr 31-mrt-17 Vrouw holland - Mannenhumor in een vrouwlichaam
za 01-apr-17 Rayen Panday - Niet Verder Vertellen
vr 07-apr-17 Ronald Snijders - WELKE SHOW
za 08-apr-17 Patrick Laureij - Dekking Hoog
do 13-apr-17 Kees van amstel - De man die ik niet wilde worden
vr 21-apr-17 nathalie Baartman - Voest
vr 19-mei-17 de Ploeg - Pilp Fuction
wo 24-mei-17 Martijn Koning - Koning van de lach
vr 26-mei-17 de jong & Van Santen (voorheen Schudden) - ARK
za 27-mei-17 Marc Marie huijbregts - Getekend
wo 31-mei-17 Sara Kroos - DOORGEFOKT
wo 28-jun-17 jochem Myjer - ADEM IN, ADEM UIT
do 29-jun-17 jochem Myjer - ADEM IN, ADEM UIT (Texel)
vr 30-jun-17 jochem Myjer - ADEM IN, ADEM UIT

dE gEnRES
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Toneel
ma 26-sep-16 hamlet - ZEP
vr 07-okt-16  Vrouwen van Later - met o.a. Ingeborg Elzevier
do 13-okt-16 de Verleiders - Slikken én Stikken
za 22-okt-16 Winterbloemen - met o.a. Anneke Blok en Susan Visser
vr 04-nov-16 de nazi en de kapper - met Van ‘t Hof & Groothof
za 05-nov-16  La voix humaine - met Halina Reijn 
za 12-nov-16  Moeders & Zonen - met o.a. Anne Wil Blankers
za 03-dec-16 BInT - met o.a. Tijn Docter en Jules Croiset 
do 15-dec-16 Indecent Proposal - met o.a. Matteo van der Grijn
di 03-jan-17  Kreutzersonate - met o.a. Angela Schijf 
do 12-jan-17 hart tegen hart - met o.a. Richard Kemper
do 26-jan-17 het Volk - VETERANEN
do 16-feb-17 Twee vrouwen - met o.a. Renée Soutendijk en Chris Tates
wo 01-mrt-17 de Vader - met o.a. Hans Croiset en Johanna ter Steege
do 16-mrt-17 harrie let op de kleintjes - met o.a. Jon van Eerd
do 30-mrt-17 Body Language - met o.a. Alfred van den Heuvel
wo 05-apr-17 nieuw geld - met o.a. Victor Löw en Vera Mann
vr 21-apr-17  Wie is er bang voor Virginia Woolf - met o.a. Carine Crutzen
za 06-mei-17  hedda gabler - Theater Utrecht met o.a. Karina Smulders
vr 12-mei-17 Bastiaan Ragas - Dan maar in therapie
wo 24-mei-17 nasrdin dchar - DAD

Klassieke Muziek/Opera/Operette
zo 02-okt-16 Een muzikale middag - met o.a. Lavinia Meijer
zo 06-nov-16 Opera nabucco - de Staatsopera van Tatarstan
zo 20-nov-16 Klassiek  Lunchconcert - met Evgeny Sviridov
zo 08-jan-17 Wiener Melange - De mooiste melodieën uit Wenen
zo 15-jan-17 Klassiek Lunchconcert - met Nil Kocamangil
zo 05-mrt-17 jan Willem Rozenboom - Theatercollege Bach
zo 19-mrt-17 jeroen van Veen speelt Erik Satie
zo 02-apr-17 a night at the Opera - de Staatsopera van Tatartstan
zo 23-apr-17 Ragazze Quartet

Theatercollege
do 27-okt-16 Maarten van der Weijden - BETER
vr 16-dec-16 andré Kuipers (reprise)
za 14-jan-17 Maarten van Rossum - Theaterlezing
vr 24-feb-17 Silvester Zwaneveld (8-88 jr)
za 15-apr-17  Bureau Sport - met Frank Evenblij 

& Erik Dijkstra
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Populaire concerten/muziek
vr 14-okt-16 The dutch Eagles - The best of…
za 15-okt-16 O’g3nE - Three times a lady
vr 21-okt-16 Bob Marley’s Reggae night - One Love & Jammin’
za 22-okt-16 Miss Molly & Me - Bonnie and Clyde
vr 28-okt-16 Van dik hout - Het Beste Van / Première
za 12-nov-16 de dijk Live met voorprogramma
vr 18-nov-16 One night of Queen - Gary Mullen & The Works
do 24-nov-16 Scrum - Single Malt Folk
za 26-nov-16 Zazi - SUPERNOVA
do 01-dec-16 Op een mooie Pinksterdag met o.a. Lone van Roosendaal
vr 02-dec-16 henny Vrienten, george Kooymans & Boudewijn de groot
za 10-dec-16 The Kik - Met de deur in huis
zo 18-dec-16 don KosakenChor Russland - A Russian Serenade
di 20-dec-16 Zijlstra / Kerst - Voor Tegen de Kerst
do 22-dec-16 Irish Christmas - Een sfeervol Kerstconcert
do 26-jan-17 dEF americans - Johnny Cash, American Recordings
vr 03-feb-17 Crazy Pianos - The best of!
di 07-feb-17 de gouden jaren - Met o.a. Cor Bakker en Danny Malando 
do 09-feb-17 Pia douwes - A Midwinter’s Tale
vr 10-feb-17 jeroen van der Boom in Concert
za 11-feb-17 johan derksen en de Pioniers van de nederpop (reprise)
zo 12-feb-17 astrid Seriese & Erwin van Ligten - SCHATTEN!
za 18-feb-17 I’m a Soulman - Authentieke soulshow
do 02-mrt-17 Liptease - Jukebox Theater / staconcert
vr 10-mrt-17 O die Zee - FABELHAFT
vr 17-mrt-17 Sjors van der Panne - Theaterconcert 2016-2017
za 01-apr-17 niels geusebroek -Wildfire
za 08-apr-17 Simon & garfunkel The Story - Tribute concert 
vr 14-apr-17 Ruth jacott - Ruth
do 20-apr-17 The doors in Concert - Staconcert
za 29-apr-17 dekoor Close harmony - Theaterconcert
do 04-mei-17 de Edwin Evers Band Theatertour
vr 05-mei-17 We Remember Elvis Presley - Tribute concert
do 11-mei-17 Theater van het sentiment 
za 20-mei-17 The american Country Legends - Met o.a. Lana Wolf 

Ballet/dans
do 20-okt-16 Introdans - TUTTI
di 27-dec-16 de notenkraker - de Staatsopera van Tatarstan
vr 27-jan-17 Isabelle Beernaert - Remake Ne Me Quitte Pas
vr 03-mrt-17 de dutch junior dance division - Ballet Blue(s)
zo 09-apr-17 ISh - Elements of Freestyle

Familie/jongeren/Kinderen
za 08-okt-16 Fiep Bus (2+) - de vrolijke dubbeldekker neemt je mee!
zo 09-okt-16 Iep (7+) - naar het boek van Joke van Leeuwen
vr 21-okt-16 Leuk (8+) - De Toneelmakerij
zo 23-okt-16 Maya Show (2+) - Beleef het avontuur live mee!
za 29-okt-16 Zebra Zebra (5+) - NTjong
vr 04-nov-16 Vals (12+) - naar het boek van Mel Wallis de Vries
za 26-nov-16 jochem van gelder en Raak! (3+) - vieren Sinterklaas 
wo 30-nov-16 de Pietenfabriek (2-4)-(4+) - (zie ook ‘Evenementen’)
vr 23-dec-16 dolfje Weerwolfje (6+) - naar het boek van Paul van Loon
wo 28-dec-16 het Zandkasteel (3+) - 14.00 & 16.00 uur
vr 30-dec-16 Wintercircus arlette hanson- 13.00 & 16.00 uur
vr 06-jan-17 de Kleine Sneeuwman (4+) - Een wintersprookje! 
vr 13-jan-17 Snorro (8+) - Ro Theater
za 28-jan-17 dummy de Mummie (6+) - naar boeken van Tosca Menten
za 04-feb-17 Roodkapje de Musical (4+)
za 11-feb-17 de grote illusionist (8+) - Kan jij een geheim bewaren?
zo 19-feb-17 Prentenboekjesfestival (2-4) - Dikkie Dik en de taart
zo 19-feb-17 Prentenboekjesfestival (2-4) - Gonnie & vriendjes  
zo 19-feb-17 Prentenboekjesfestival (2-4) - Ik zou wel een kindje lusten 
zo 19-feb-17 Prentenboekjesfestival (2-4) - Het Kleurfeest 
za 11-mrt-17 de Vliegende hollander (8+) - Theater Terra
zo 12-mrt-17 Peppa Pig (2+) - De Grote Plons!
zo 19-mrt-17 niki’s Babyconcerten - 10.00 & 11.00 & 12.00 uur
za 01-apr-17 andré het astronautje (4+) - voor alle ruimtereizigers 
za 22-apr-17 Razend (12+) - naar het boek van Carry Slee
za 20-mei-17 Brandweerman Sam Live (2+) - Sam redt het Circus
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Keukens, badkamers en renovatie.
De kracht van de combinatie.

Veelzijdig.

Grando. Koken. Baden. Genieten.

e 8.900,-

e 5.950,-

Grando Den Helder Ravelijncenter 29, tel.: 0223-668680, grando.nl
Donderdag koopavond!

“Samen komen we tot uw 
droomontwerp.”

René Tesselaar, 
Ondernemer Grando Den Helder

Maak

direct een

afspraak op

grando.nl!

Geniet vanaf het begin.

Wij ontzorgen u van A-Z.

Als ondernemer hoort u in de spotlights
       Achter de schermen staan wij voor u klaar! 

Omnyacc Huyg & Partners 
Verkeerstorenweg 1  
0223-688600

Kijk voor meer informatie op
www.omnyacc.nl

Omnyacc KREDO 
Drs. F. Bijlweg 7
0223-628284
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Zwerfabonnement den helder airportzaal 
van € 202,50 voor € 141,00
za 08-okt-16 Che Malambo
za 05-nov-16 La voix humaine / Toneelgroep Amsterdam
za 10-dec-16 Komisch College
vr 27-jan-17 Isabelle Beernaert
vr 24-feb-17 Fred Delfgaauw
vr 17-mrt-17 Sjors van der Panne
di  25-apr-17 WËRELDBÄND
vr 26-mei-17 De Jong & Van Santen (voorheen Schudden)

Zwerfabonnement KeyKegzaal & Port of  
den helder Stadshal van € 158,50 voor € 111,50
za 15-okt-16 Emilio Guzman
vr 04-nov-16 De nazi en de kapper
za 17-dec-16 Jan Beuving
vr 27-jan-17 Dubbelcabaret
vr 24-feb-17 Silvester Zwaneveld
vr 10-mrt-17 O die Zee 
vr 21-apr-17 Nathalie Baartman
za 20-mei-17 The American Country Legends

de Toneelcombinatie van € 185,50 voor € 129,50
za 22-okt-16 Winterbloemen 
za 03-dec-16 BINT  
di 03-jan-17 Kreutzersonate  
do 16-feb-17 Twee vrouwen 
wo 05-apr-17 Nieuw Geld 
vr 21-apr-17  Wie is er bang voor Virginia Woolf 
za 06-mei-17 Hedda Gabler / Theater Utrecht

Wij hebben weer een aantal speciale abonnementen samengesteld. Deze 
abonnementen zijn supervoordelig of geven u iets extra’s. Speciale abonne-
menten kunt u gewoon via onze website reserveren en betalen. 

het danskwartet van € 107,00 voor € 75,00
do 20-okt-16 Introdans
di 27-dec-16 De Notenkraker
vr 27-jan-17 Isabelle Beernaert
vr 03-mrt-17 De Dutch Junior Dance Division

de Vriendinnenserie van € 133,00 voor € 104,75 
za 22-okt-16 Miss Molly & Me
do 15-dec-16 Indecent Proposal
vr 03-feb-17 Crazy Piano’s
vr 24-mrt-17 Kirsten van Teijn

Klassieke Lunchconcertenserie van € 133,00  
voor € 125,50
zo 20-nov-16 Klassiek Lunchconcert met Evgeny Sviridov
zo 15-jan-17 Klassiek Lunchconcert met Nil Kocamangil
zo 26-feb-17 Theatercollege Bach met Jan Willem Roozenboom 
zo 19-mrt-17 Jeroen van Veen speelt Erik Satie
zo 23-apr-17 Ragazze Quartet

de Middagserie van € 90,00 voor € 70,00
zo 06-nov-16 Opera Nabucco
di 07-feb-17 De Gouden Jaren
do 11-mei-17 Theater van het sentiment  

de Theatercollegeserie van € 115,00 voor € 95,50
do 27-okt-16 Maarten van der Weijden  
vr 16-dec-16 André Kuipers- (reprise)
za 14-jan-17 Maarten van Rossum
vr 24-feb-17 Silvester Zwaneveld
za 15-apr-17 Bureau Sport

SPECIaLE  
aBOnnEMEnTEn
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Een muzikale middag met Lavinia Meijer,  
Carel Kraayenhof en Michiel Borstlap
Vanaf 14:15 uur introduceren harpiste Lavinia Meijer, bandoneonist Carel Kraayenhof (bekend van huwelijk Willem-
Alexander & Maxima) en pianist Michiel Borstlap zichzelf en hun niet altijd even alledaagse instrument. Om 15:00 uur 
vangen de concerten aan, waarbij de drie artiesten in wisselende combi’s optreden. Het publiek krijgt dus drie gezichten 
van Lavinia Meijer te zien. Lavinia is zonder enige twijfel de meest veelzijdige klassieke muzikante van haar generatie. 
Lavinia en Carel brengen een selectie van de stukken die op hun gezamenlijke album staan. Denk aan muziek van Astor 
Piazzolla, Ennio Morricone, maar ook van Carel Kraayenhof zelf. Michiel Borstlap gaat in zijn solo-optreden een hele 
andere kant op dan zijn fans van hem zijn gewend. 
De middag wordt afgesloten met een sprankelende grande finale van de drie topmusici. Lavinia Meijer trad o.a. op met 
Philip Glass, Iggy Pop en Kronos Quartet, Carel Kraayenhof met Yo-Yo Ma, Sting en Ennio Morricone, en Michiel Borstlap 
met Gino Vannelli, Nick Mason (Pink Floyd) en Ludovico Einaudi. 

Maandag 

2609
20.15 uur
den helder airportzaal 
€ 18,50

hamlet  
Shakespeares meester-
werk in een messcherpe 
remix van klassiek en 
urban door ZEP.

Hamlet staat in tweestrijd. Is hij een 
terrorist of een vrijheidsstrijder? 
Hamlet is Shakespeare’s beroemde 
verhaal over de prins die alles op het 
spel zet om zijn vader te wreken. In 
deze unieke bewerking wordt Ham-
let vertaald naar een hedendaagse 
Arabische setting. ZEP’s fysieke 
speelstijl, gecombineerd met zang 
en gesproken woord, staat garant 
voor een eigentijdse thriller vol 
humor en adrenaline. 

14.15 uur | korte introductie
15.00 uur | aanvang concerten
den helder airportzaal  / € 25,00

ZOndag 

0210

Toneel

Klassiek/Muziek

ZaTERdag 

0110
ZaTERdag 

0110
20.15 uur 
den helder airportzaal 
€ 3,50

20.30 uur 
KeyKegzaal / € 18,50

SIREnE 
SIRENE gaat over de ploeterende 
mens en zijn verlangen naar hou-
vast en noodremmen.

Yvonne van den Eerenbeemt, fina-
list Amsterdam Kleinkunst Festival 
2014, slaat u om de oren met zon-
derlinge observaties en wanhopige 
personages om u daarna weer te 
troosten met een zacht kleinkunstig 
liedje. SIRENE, omdat ook ú het 
waard bent om gered te worden.

nabil aoulad ayad 
Tijdmachine

Nabil keert 
terug naar het nostalgische gevoel 
van de jaren ‘90. Hij wil terug naar 
de tijd van onbezorgdheid 
en veiligheid. Natuurlijk is hij zich 
ervan bewust dat zo’n tijdmachine 
niet bestaat, maar dit 
weerhoudt hem er niet van om 
samen met jou terug te gluren naar 
het verleden. Wat zou jij doen als je 
terug kon naar die ‘goede oude’ tijd?

Cabaret Cabaret

Vrienden Van 
dE KaMPanjE
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Che Malambo                   
‘Che Malambo’ dat zijn machomannen met spectaculair voetenwerk, bombo-
drums, krachtige zang en wervelende boleadoras (lasso’s).  

Een wervelend dans- en muziekspektakel met duels, kracht, behendigheid 
en souplesse. De unieke Zuid-Amerikaanse cowboytradities van de gauchos 
staan centraal. De malambo is ontstaan in de 17e eeuw toen de gauchos hun 
vaardigheden vertoonden in duels. Het draait om lenigheid, kracht, behendig-
heid en zapateo (een vorm van tapdans).

Che Malambo is een sensatie op het podium met veertien Argentijnse gauchos 
(cowboys) die de sterren van de hemel dansen.

Fiep Bus (2+)

De vrolijk gedecoreerde dubbeldekker staat klaar voor 
de kleinste theaterbezoekers: de Fiep Bus! 

We beginnen met een ritje door de stad en de ouders/begeleiders mogen mee! 
Daarna kunnen de jongsten beneden in de bus door een doolhof op avontuur 
in de wereld van Fiep Westendorp. Op de bovenverdieping kunnen kinderen op 
de bankjes plaatsnemen om daar spelletjes te doen, te knutselen en nog veel 
meer. 

Deze voorstelling duurt ongeveer 45 minuten, waarvan 15 minuten voor het 
ritje. Per keer kunnen 36 kinderen meedoen (incl. ouders/begeleiders).

Iep! (7+)

Naar het boek van Joke van Leeuwen

Warre en Tine maken houten vogelhuisjes in alle maten. Dat doen ze aan de 
keukentafel en dat doen ze al jaren. Op een dag vindt Warre onder een struik 
iets vreemds. Hij weet niet of het een vogel is in de vorm van een meisje, of een 
meisje in de vorm van een vogel. Zijn vrouw Tine wil het houden, alsof het haar 
eigen kind is. Maar het heeft vleugels. 

In de voorstelling roepen twee acteurs met eenvoudige materialen uit hun 
werkplaats het vogelmeisje tot leven. Iep! is een familievoorstelling voor kinde-
ren, ouders en grootouders. Over verlangen, liefde en loslaten. 

20.15 uur
den helder airportzaal 
€ 33,50

10.00 & 11.30 & 13.00 & 14.30 & 16.00 uur
Port of den helder Stadshal
€ 5,50 per persoon 

14.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 12,50

ZaTERdag 

0810

ZaTERdag 

0810

ZOndag 

0910Show

Familie/Kinderen

Familie/Kinderen

OK
TO

BE
R

Vrouwen van Later
Met Ingeborg Elzevier, Trudy Labij & Gerrie van der Klei

Drie topactrices van boven de zeventig spelen samen in een nieuwe komedie 
van Thomas Verbogt. Een mooi verhaal over ouder worden, vitaliteit en wat er 
van het leven overblijft ‘op leeftijd’.
Gerrie van der Klei kruipt in de huid van Mimie van der Kwast, die alleen nog 
maar praat met de parkiet. Haar hele leven heeft ze zich opgeofferd aan haar 
man, die BN’er was. Nu hij dood is, kun je in haar leven een speld horen vallen. 
Zo stil. Gelukkig heeft Mimie haar zus nog; dat geeft nog een beetje aanspraak. 
Dan gaat de bel. Er staat een wildvreemde vrouw voor de deur. Deze komt met 
een opmerkelijk verhaal over de overleden echtgenoot op de proppen, dat 
inslaat als een bom….

Voorafgaand aan de voorstelling is er om 19.30 uur een gratis voorbespreking 
die wordt mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Kampanje.  

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 28,00

VRIjdag

0710 Toneel



Th
eaTergid

s d
e kam

pan
je 2016 - 2017

16

OKTOBER
O’g3nE
Three times a lady

O’G3NE wint in 2014 als eerste 
groep ter wereld The Voice. Onder 
begeleiding van een live band ne-
men de drie ladies het publiek mee 
op een reis vol unieke meerstem-
mige zang, prachtige ballads en 
uptempo nummers.

Emilio guzman
Alle mensen verzamelen!

Emilio Guzman is een dromer, 
vroeger al. Ook nu nog is hij soms 
plotseling verdwenen in zijn fanta-
sie. Vaak als Emilio hardop droomt, 
wordt hij fantast genoemd. Maar 
op het podium is alleen hij aan het 
woord. Daar gaat de fantast los! 
En met een beetje fantasie lost hij 
daarbij alle wereldproblematiek 
in een keer op. Dus: Alle mensen 
verzamelen!

Bert Visscher (reprise)               
Zelden zoiets gezien

Vliegveld Ter Haxel. Nu nog een kleine speler tussen luchthavens als JFK 
New York en Orly Parijs. Maar de baanverlenging is bijna een feit en de Hema 
is bereid gevonden de grote rode letters van het dak te halen. Niets staat 
derhalve een landing van de belangrijke prijsvechters nog in de weg. Ter Haxel 
denkt groot! Geef de natuur terug aan het asfalt. Een startbaan met onderweg 
diverse opstapplaatsen. Uniek in Europa. International Airport Ter Haxel. Nooit 
meer uit hoeven leggen waar Nederland ligt.      

Maar dan nu wel aanpakken jongens. Het gerucht gaat dat de eerste 
Boeing al onderweg is. En geen zorgen. Een beetje verloren kerosine kan 
echt geen kwaad voor uw moestuin. Borst vooruit en laat de pleuris maar 
uitbreken. Jezelf nooit sparen. Hij die zichzelf spaart krijgt geen rente.                                       
Dat kan meteen op een tegeltje.

The dutch Eagles       
The best of…

The Dutch Eagles zijn uitgegroeid tot de ultieme vertolkers van het oeuvre en 
de sound van de Eagles. Uniek en herkenbaar. Exact zoals u het kent én toch 
met een eigen gezicht. In navolging van het 40-jarige bestaan van de Eagles 
leek het de mannen een tof idee om ook bij hun eigen tienjarig jubileum stil 
te staan. Een avond vol hoogtepunten uit het werk van The Dutch Eagles 
betekent natuurlijk: veel Eagles, maar ook hoogtepunten uit door de Eagles 
beïnvloed werk én persoonlijke favorieten die afgelopen jaren zijn gespeeld.

Leo Blokhuis: “The Dutch Eagles zijn echt heel goed, ik wist al dat ze goed 
waren, maar zo goed. Ik heb de Eagles live gezien, maar deze jongens gaan ze 
voorbij.”

de Verleiders - Slikken én stikken
Met Victor Löw, George van Houts, Tom de Ket, Leopold 
Witte en Martijn Fischer

In ‘Slikken én stikken’ geven DE VERLEIDERS een second opinion over ons 
zorgstelsel. Over patenten, onbetaalbare medicijnen, draaideurpatiënten, 
prijsafspraken, faillissementen van ziekenhuizen en miljardenwinsten van 
verzekeraars en farmaceuten. Maar ook over de mens, die steeds ouder wil 
worden en zich daarmee uitlevert aan deze zorg-maffiosi. Helaas leveren we 
een gevecht dat niet te winnen is. We gaan namelijk allemaal dood. Punt. Uit.

Kortom: dit wordt een pijnlijke avond. Heel pijnlijk. 

DE VERLEIDERS zijn terug met een voorstelling zonder verdoving.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 23,00

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

ZaTERdag

1510
ZaTERdag

1510

WOEnSdag

1210  

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 26,00

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 30,50

dInSdag 

1110 

VRIjdag 

1410

dOndERdag

1310

Muziek Cabaret

Cabaret

Muziek

Toneel

20.15 uur
den helder airportzaal 
€ 27,50
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Introdans
TUTTI

Introdans bestaat dit seizoen 45 jaar en viert dat op grootse wijze met TUTTI, 
een programma waarin het ensemble maar liefst drie premières van internati-
onaal gevierde choreografen danst. 

De Vlaams-Marokkaanse Sidi Larbi Cherkaoui, de Italiaanse Mauro Bigonzetti 
en de Griekse Dimitris Papaioannou drukken ieder een heel eigen stempel op 
de hedendaagse danskunst. 

In TUTTI plaatsen zij serene schoonheid en verstilling naast hartstochtelijk 
aardse dans.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 23,50 

dOndERdag

2010
Bob Marley’s  
Reggae night
One Love & Jammin’

Voor de nieuwe theatertour kiest de 
band Rootsriders, voor een intieme, 
akoestische opzet om de kracht van 
de songteksten van Bob Marley nog 
beter tot hun recht te laten komen. 
Maar ze doen dat met een tropische 
twist, want dankzij de Caribische 
achtergrond van de band staan ze 
als altijd garant voor een swingende 
show, waarin bekende én minder 
bekende songs van Jamaica’s be-
roemdste zoon centraal staan.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 22,50

VRIjdag 

2110

Muziek

Leuk (8+) 
De Toneelmakerij

Kinderen. Ze hebben nog maar net 
hun eerste stappen gezet of de 
wedloop begint: wie is het liefst, 
stoerst of slimst? Wie heeft de 
meeste vrienden, of het meeste 
talent?

Leuk! is een cabaretesk sprookje. 
Een absurde talentenshow waarbij 
alles uit de kast wordt gehaald. Met 
een dolgedraaide presentator en 
zijn deelnemers, die eigenlijk niets 
liever willen dan zichzelf zijn.

19.00 uur 
Port of den helder 
Stadshal / € 12,50

VRIjdag 

2110

Familie/Kinderen

Fuad hassen
Pareidolia

‘Pareidolia’ gaat over waarne-
mingen, werkelijkheid en illusie 
gebracht door een innemende 
persoonlijkheid die met zijn gulle 
lach iedereen voor zich weet te win-
nen. Met een objectieve blik krijgt 
hij het voor elkaar om overal een 
logische verklaring voor te vinden. 
“Hij heeft een aantal sterke grappen 
en het gemak waarmee hij zich over 
het podium beweegt geeft de jury 
veel vertrouwen in zijn toekomst 
in het theater”, aldus  de jury van 
Cameretten ’13.

20.30 uur
KeyKegzaal 
€ 18,50

VRIjdag 

2110

Cabaret

dans

ZaTERdag 

2210
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 25,00

Winterbloemen
Theatergroep suburbia met anneke 
Blok & susan Visser e.a. 

Vier vriendinnen zijn op weg naar een luxe 
wellnessoord in de Ardennen. Ze gaan een 
feestelijke punt zetten achter een emotio-
nele periode van één van de vier. Hun auto’s 
knallen in een sneeuwstorm op elkaar en 
raken total loss. Wonder boven wonder zijn 
ze zelf ongedeerd. Nu is het wachten op 
verlossing. Als die ooit komt, tenminste. 
Het wordt een gedenkwaardige en bewo-
gen nacht waarin zo goed als niets van het 
leven onbesproken blijft. Winterbloemen 
is het nieuwe Nederlands toneelstuk van 
schrijver Peer Wittenbols, geregisseerd 
door Rob Ligthert.

Een indringende voorstelling over vriend-
schap, levensdrift en eindigheid.

Toneel



18

Plezier verzekerd!

Verzekeringen   Hypotheken   Pensioenen

de-jong.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
Openingstijden Zaterdag en Zondag zie de website

www.oranjeriedenhelder.nl

Ook prachtig als trouwlocatie!

beleef 
DE ORANJERIE!

De geheime tuinen in de binnenstad van Den Helder

           Met 

     onder 
   meer een unieke 

Japanse 
tuin

   meer een unieke 

Japanse 

De geheime tuinen in de binnenstad van Den HelderDe geheime tuinen in de binnenstad van Den Helder

     onder 
   meer een unieke 

De geheime tuinen in de binnenstad van Den Helder

           Met 

   meer een unieke 

De geheime tuinen in de binnenstad van Den Helder

           Met 

     onder 
   meer een unieke 

Voor een 
glashelder advies

Glas & Mulder Notariaat
Middenweg 113
1782 BC Den Helder
tel.: 0223 525252

WWW.LUTTERMAN.NL

Lutterman Tegels
Industrieweg 12 | Den Helder

Schilderwerk
Planmatig onderhoud

Renovatie
Bedrijfsweg 13a, 1785 AK Den Helder

Telefoon (0223) 63 14 15, Fax (0223) 66 02 75

www.hsb-schilders.nl
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Maya Show (2+)
Het is een belangrijke dag op de 
bloemenweide, want vandaag wordt 
de bij gekozen die dit jaar het eerste 
stuifmeel van de grote bloem mag 
proeven. De Koningin besluit Maya 
aan te wijzen om deze eervolle en 
belangrijke taak te vervullen. Maar 
Maya raakt verstrikt in het web van 
Thekla de spin en kan niet meer 
vliegen omdat haar vleugels door 
het spinrag aan elkaar plakken.  Alle 
vriendjes proberen te helpen, maar 
lukt het hen Maya weer te laten 
vliegen?

Beleef dit kleurrijke en spannende 
avontuur live mee met Maya en haar 
vriendjes in de allereerste Maya 
show!

Miss Molly  
& Me
Bonnie and Clyde

Volg met Miss Molly & Me de avon-
tuurlijke sporen van het meeste 
beruchte duo ter wereld: Bonnie 
en Clyde. De band liet zich door 
hen inspireren en kwam met een 
prachtige verzameling enerverende 
en hartstochtelijke liedjes. Met folky 
soulvolle muziek en harmonieuze 
zang herleeft het criminele stel dat 
zocht naar vrijheid en geluk. 

Miss Molly & Me bestaat uit zan-
geres/actrice Marlijn Weerdenburg 
(Danni Lowinski, Wie is de Mol? 
& It Takes Two) en Helge Slikker, 
bekend van zijn Gouden Kalf voor 
de filmmuziek van Kauwboy en 
onlangs te zien in Oeroeg. Samen 
met drummer Dave Menkehorst en 
bassist Lucas Dols brengen zij een 
waanzinnig muzikaal theatercon-
cert, waarbij alle gevoelens de revue 
passeren en je Bonnie en Clyde leert 
kennen zoals je ze nog niet kende.

nUhR
Draai het eens om 

Het leek hun afscheidsvoorstelling 
en wie weet is het die ook wel. In 
ieder geval werd ‘Draai het eens om’ 
vorig seizoen door de pers overla-
den met sterren en superlatieven. 
Conclusie: misschien wel hét beste 
programma dat NUHR maakte in de 
bijna 30 jaar dat ze met elkaar op 
het toneel staan. 

NUHR vertelt de keiharde waarheid. 
Ze doen wat volgens hen gedaan 
moet worden. Volgens de wetten 
van NUHR uiteraard, waar onzin 
ineens blijkt te kloppen. Want alles 
wordt tegenwoordig beoordeeld. 
Gewikt en gewogen. Afgemaakt of 
gehypet. Een oordeel is zo geveld, 
maar draai het eens om?

Maarten van 
der Weijden
BETER

Diagnose Kanker. ‘Dat overkomt mij 
niet’, denk je misschien. Dat dacht 
veelbelovend zwemtalent Maarten 
van der Weijden ook. Toch kreeg hij 
op zijn 19e de diagnose leukemie. 
Doktoren zeiden dat hij weinig kans 
had beter te worden. Zeven jaar 
later won hij echter een gouden me-
daille op de Olympische Spelen. Hoe 
kwam Maarten van het dieptepunt 
van zijn leven naar het hoogtepunt? 
Maarten heeft niet alleen een uniek 
levensverhaal, hij weet het ook op 
een unieke manier te vertellen. Hij 
neemt je mee in een rollercoaster 
aan heftige en grappige, ontroe-
rende en verrassend herkenbare 
ervaringen. 

Gelegen in zijn kenmerkende 
zuurstoftent, met lichtbril op z’n 
hoofd, zet hij je aan het denken. 
Voor de rest van je leven... Wat wil 
jij doen met de kostbare tijd die jij 
nog hebt?

ZOndag 

2310
ZaTERdag 

2210
WOEnSdag 

2610
dOndERdag 

2710
13.30 uur

den helder airportzaal
€ 25,50

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 28,50

20.30 uur
Port of den helder Stadshal

€ 21,00

Familie/KinderenMuziek Cabaret Theatercollege

Foto: Marijn Wandel, eervolle vermelding Kampanje fotowedstrijd
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Plien & Bianca (reprise)            
Gaat het nog door?

‘Gaat het nog door?’ gaat na een 
succesvol seizoen vol lovende 
recensies en uitverkochte zalen in 
reprise. In dit programma trakteren 
Plien & Bianca u op een avond lang 
van hun unieke mix van hartver-
scheurende humor en ontroerende 
hilariteit. ‘Gaat het nog door?’ zit 
weer vol met een onvergetelijke 
stoet van typeringen; van glitter-
kleuters tot sneue jazz-zangeressen 
en een ballet duo in paniek.

Matroesjka eeuwig Vlees

Jihadsletjes. Filosoferende 
slachtkoeien. Verontrustende 
speeddates. De reïncarnatie van 
een opblaaspop. Met rauwe humor, 
schrijnende sketches en sappige 
technobeats draait Matroesjka alles 
en iedereen door de gehaktmolen. 
Een bloedstollende voorstelling die 
botten kraakt, harten smelt maar 
bovenal onsterfelijk grappig is. 
Matroesjka (Lisa Loeb en Janneke 
Rinzema) is hét technocabaretduo 
van Nederland en wonnen in 2014 
de Publieksprijs op het Amsterdams 
Kleinkunst Festival.

Van dik hout 
Het Beste Van

Al twintig jaar staat Van Dik Hout aan de top van de Nederlandse muziekindu-
strie met hun pure rock en poëtische teksten. Destijds ontketenden zij met de 
hitsingle ‘Stil in mij’ een hausse in de Nederlandstalige muziek en ook nu nog 
is Van Dik Hout een bepalende factor in de Nederpop. Vele albums en prijzen 
later blijkt Van Dik Hout nog altijd onverminderd populair met hun stevige, 
Nederlandstalige rocksongs. In 2015 vierden zij nog hun 20-jarig jubileum in 
Paradiso en dit jaar starten ze hun theatertour in Den Helder om de grootste 
hits, waaronder ‘Alles of Niets’, ‘Stil in mij’ en ‘Zij maakt het verschil’ (Poema’s) 
te brengen met een beleving zoals alleen Van Dik Hout dat kan.

Zebra Zebra (5+)

NTjong

Als een wilde zebra zomaar opduikt in een stadje, raakt iedereen in rep en roer. 
Zeker omdat er steeds meer zebra’s verschijnen. Met hun komst verandert 
alles en raakt iedereen op drift. Maar één ding is duidelijk: de wereld zal nooit 
meer hetzelfde zijn.

Zebra Zebra werd bekroond met een Zilveren Krekel in 2014. Een theatraal en 
muzikaal stripverhaal voor de hele familie. Over de angst voor het vreemde en 
over zwart-wit denken in een full colour wereld. Geïnspireerd op het beroemde 
toneelstuk Le Rhinocéros van Eugène Ionesco.

Vals (12+)                    
Een groepje vriendinnen logeert in een afgelegen vakantiehuisje. Eén voor één 
verdwijnen ze…

Door het slechte weer kunnen ze geen kant op en de sfeer wordt steeds grim-
miger en angstaanjagender. Wie heeft het op de meiden gemunt? Weten ze 
eigenlijk wel alles van elkaar?

Beleef de spannende thrillermusical ‘Vals’ nu live in het theater! Naar de 
bestseller van Mel Wallis de Vries, de succesvolste young adult-schrijver van 
Nederland. Gemaakt door het team van ‘BOY 7 Live on stage’, met o.a. Priscilla 
Knetemann uit Spangas.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 28,50

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

dInSdag 

0111
dOndERdag

0311

20.15 uur
den helder airportzaal 
€ 23,50

Port of den helder Stadshal
16.00 uur
€ 12,50

19.30 uur
den helder airportzaal
€ 18,50

VRIjdag 

2810
ZaTERdag 

2910               

VRIjdag 

0411

Cabaret Cabaret

Muziek Familie/Kinderen

jongeren

PREMIÈRE
EEN AANRADER!
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Wim daniëls
Associëren

Nederland kent hem vooral van zijn columns bij Spijkers met Koppen, zijn 
talloze boeken over taal en zijn taalbeschouwingen bij Pauw & Witteman, 
waaronder de roemruchte bespreking van het Koningslied. 

Maar in Brabant speelt hij al enkele jaren voor volle zalen cabaret- en toneel-
voorstellingen. Een razendsnel programma vol scherpe taalanalyses; droge, 
maar altijd goedmoedige humor en speelse gedachtekronkels.

Opera nabucco
Staatsopera van Tatarstan

Nabucco is de eerste succesvolle opera van Verdi. Het grote slavenkoor ‘Va 
pensiero’ groeide uit tot het alternatieve Italiaanse volkslied. Nabucco is het 
Bijbelse verhaal van de Joodse ballingschap in Babylon. De wrede heerser 
Nabucco raakt verwikkeld in een machtsstrijd met zijn dochter Abigaille, met 
fatale gevolgen.

Indrukwekkende decors, een groots koor, internationale solisten en prachtige 
muziek van Verdi staan garant voor een indrukwekkende voorstelling. Met 
orkest, Italiaans gezongen en Nederlandse boventiteling.

La voix humaine Toneelgroep Amsterdam 
met Halina Reijn; regie Ivo van Hove

La voix humaine is dé grote theaterhit: avond aan avond uitverkocht, optre-
dens in New York, Sydney, Toronto en Hong Kong en inmiddels door meer dan 
40.000 mensen bezocht. Een vrouw (Halina Reijn) belt voor de laatste keer 
met haar ex-geliefde. Hij verbrak hun relatie enkele dagen eerder. De vrouw 
probeert vergeefs de lijn open te houden: eerst nog optimistisch en vanuit 
ontkenning, later wanhopiger en zelfdestructief. Langzaamaan ontstaat het 
beeld van hun voorbije relatie en het besef dat de minnaar voorgoed heeft 
gekozen voor een ander.

NRC *****- ‘Halina Reijn koppelt in haar rijke, indringende spel de stadia 
die de vrouw doormaakt, aan evenzoveel spelregisters die iedere keer weer 
verrassen.’  

Avec l’aimable autorisation de M. Pierre Bergé, président du Comité Jean Cocteau. 

de nazi en de kapper
met René van ’t Hof en René Groothof

Twee sterke persoonlijkheden, René van ’t Hof en René Groothof, in een fas-
cinerend samenspel met veel wrange humor. Een controversieel verhaal over 
een oorlogsmisdadiger die na de Tweede Wereldoorlog aan zijn veroordeling 
ontkomt. Hoe? Door zich de identiteit van zijn Joodse jeugdvriend aan te 
meten en zich als kapper in Israël te vestigen. Het publiek wordt verleid hem te 
volgen in zijn schijnbaar onmogelijke persoonsverwisseling. Helmert Wouden-
berg schreef het scenario. 

Door de gevoelige thematiek (nazi wordt zionist) duurde het maar liefst tien 
jaar voordat het boek een moedige uitgever vond. Woudenberg zet samen met 
regisseur Aike Dirkzwager pijnlijke vraagtekens bij de bedrieglijke eenvoud van 
morele tegenstellingen.

20.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 19,50

14.30 uur
den helder airportzaal
€ 39,50

20.15 uur 
den helder airportzaal
€ 27,00

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

ZaTERdag 

0511
ZOndag 

0611

ZaTERdag

0511
VRIjdag 

0411

Kleinkunst Opera

Toneel

  

Toneel

Vrienden Van 
dE KaMPanjE
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Kees Torn & 
Onno Innemee
Eraf met dat dak!

Kees Torn en Onno Innemee zijn 
de twee dikste pijlers onder het 
hedendaagse cabaret.
Behalve hilarisch zal hun 
programma wetenschappelijk, 
opzienbarend, tegendraads, 
schrijnend, indringend, muzikaal, 
onvergetelijk, botergeil (geen echte 
boter), beschaafd, bescheiden en 
prijswinnend zijn.

PURPER’s  
vier jaargetijden
met Frans mulder, alfred  
van den heuvel, erik Brey  
& diederick ensink

Ze waren het niet van plan. Echt 
niet. PURPER was voltooid verleden 
tijd. Punt. Maar kijk aan; ze komen 
terug! Kort en hevig. Zoals de 
seizoenen. Erik Brey, Alfred van 
den Heuvel, Frans Mulder en het 
nieuwe muzikale multitalent Die-
derick Ensink. In een splinternieuw 
programma met uiteraard ook een 
paar ‘gouwe ouwe’. Dat wordt feest.

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 28,50

VRIjdag 

1111

dOndERdag

1011

Cabaret

Muziektheater

ZaTERdag 

1211
20.15 uur
den helder airportzaal 
€ 30,50

Moeders & Zonen
met anne Wil Blankers, paul de leeuw en 
Freek Bartels; Tekst: raoul heertje;  
regie: job gosschalk

‘Mothers and Sons’ van Terrence McNally debu-
teerde in 2014 op Broadway en werd hetzelfde jaar 
genomineerd voor twee Tony-Awards, waaronder die 
voor ‘Best Play’. De Broadwayhit is nu voor het eerst 
in Nederland te zien. 
Het toneelstuk verhaalt over moeder Katherine 
(Anne Wil Blankers) die de ex-partner Cal (Paul de 
Leeuw) van haar overleden zoon bezoekt. Vervuld 
van boosheid, jaloezie, rouw en liefde voor haar zoon, 
gaat Katherine de confrontatie met Cal aan. Die 
is inmiddels getrouwd met Will (Freek Bartels) en 
samen hebben ze een zoon; iets wat 20 jaar geleden 
ondenkbaar was. De ontmoeting met Cal is het 
startpunt van een modern stuk over de zoektocht 
naar de veranderde betekenis van familie en de 
helende kracht van vergeving. 

Toneel

de dijk LIVE 
met voorprogramma

De Dijk is weer helemaal terug met een nieuw album: Allemansplein. “ ”, zegt zanger Huub van der Lubbe. Het is het 17e 
album van de band.
Moeten we nog uitleggen wie De Dijk zijn en wat ze doen? We denken van niet. De Dijk is meer dan een band, het is een 
baken. Je kunt zeggen: dat krijg je vanzelf als je het drieëndertig jaar volhoudt, maar dat is te simpel. Bij Huub van der 
Lubbe en zijn mannen gaat het er vooral om hoe ze dat doen. Door nooit routine toe te laten, de geloofwaardigheid te 
bewaken en als groep altijd samen te vallen met het gevoel dat hun muziek verspreidt. Een gevoel dat alleen te omschrij-
ven valt met grote woorden - hoop, gemeenschapszin, menselijkheid, een afkeer van cynisme - maar dat in hun liedjes 
steevast wordt teruggebracht tot tastbare proporties. 

20.00 uur
Port of den helder Stadshal - Staconcert
€ 27,50

ZaTERdag 

1211 Muziek
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de Partizanen
Welkom in Partizanië
Ze zijn terug! Na hun prijswin-
nende debuut uit 2014 gaan De 
Partizanen opnieuw het land in. Om 
u te overtuigen dat ze de moeite 
waard zijn. En het leven dus ook. 
De Partizanen zijn Thomas Gast en 
Merijn Scholten. Ze begonnen bij de 
Comedytrain, wonnen in 2013 het 
Leids Cabaret Festival en kregen in 
2015 ‘De Neerlands Hoop’ voor het 
beste debuutprogramma. Verder 
kent u ze wellicht van ‘Spijkers met 
Koppen’ of hun rubriek ‘ZZZP-TV’ in 
het televisieprogramma COJONES.

jeans
Magic

JEANS brengt dit seizoen de ver-
rassende show ‘Magic’! Met de 
kwaliteit, muzikaliteit en het plezier 
die u van JEANS gewend bent. Voor 
iedere muzieksmaak wat wils; pop-
songs, duetten en showmuziek! 

U gaat na deze show swingend en 
met een grote glimlach het theater 
weer uit!

20.30 uur
Port of den helder 
Stadshal / € 18,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 30,00

VRIjdag 

1811
ZaTERdag

1911

Cabaret Show

de grote Improvisatieshow 
2016-2017
Ruben van der Meer en Tijl Beckand staan al tien jaar lang aan de improvisa-
tietop in uitverkochte zalen. Blablabla…..
Er wordt geroepen dat het hilarisch is, maar hoe meet je dat? Wie beter 
kijkt, ziet dat de Grote Improvisatieshow vaak in het theater staat als er een 
stroomuitval is in de regio waar ze spelen. En wie nog beter kijkt ziet dat er 
avond aan avond bijna alleen maar dezelfde mensen in de zaal zitten. In wer-
kelijkheid worden er maar 10 á 20 kaarten per avond verkocht. De rest van de 
zaal zit vol met figuranten die opgedragen wordt om telkens weer om dezelfde 
meuk te lachen. Betaald welteverstaan. Alleen maar om het ego van een paar 
‘has beens’ op te krikken.

Dus koop maar lekker een kaartje en doe mee aan deze poppenkast. U moet er 
zelf mee leren leven.

20.15
den helder airportzaal 
€ 27,50

dOndERdag

1711 Cabaret

Yentl & de Boer
De snoepwinkel is  
gesloten

In De snoepwinkel is gesloten 
combineren Yentl en de Boer hun 
muzikale hoogstandjes met absur-
distische sketches en personages. 
Speciaal voor jou. Maar vooral om-
dat ze er zelf zo’n zin in hebben.
Ze vonden elkaar op de Amster-
damse Toneelschool en Kleinkunst-
academie, hun stemmen pasten zo 
goed bij elkaar dat een duo worden 
onvermijdelijk was. In 2013 over-
donderden ze jury en publiek op het 
Amsterdams Kleinkunst Festival en 
namen alle prijzen mee naar huis.

NRC - “Prachtige mix [van] ironie 
en tederheid’ (...) ‘uiterst origineel”

One night of 
Queen
Gary Mullen & The Works 

Vijfentwintig jaar na zijn overlijden 
komt Freddy Mercury weer tot leven 
in Den Helder! One Night of Queen is 
de beste Queen-show sinds Queen 
zelf. Een wereldwijde hit, goed voor 
uitverkochte concertzalen en voet-
balstadions. Met Gary Mullen, de 
beste Mercury-vertolker ter wereld, 
in de hoofdrol. Alle onvergetelijke 
Queen nummers komen voorbij. 
Daarmee komen ze zo dicht bij het 
origineel dat het publiek vaak vol 
ongeloof de zaal verlaat. 

Dat iemand na vijfentwintig jaar nog 
zo springlevend kan zijn! Dat kan 
alleen in One Night of Queen.

ZaTERdag 

1911
VRIjdag 

1811
20.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 18,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 38,50

CabaretMuziek
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Asbest verwijdering

Sloopwerken en
recycling

Te l e f o o n  ( 0 2 2 3 )  6 3 1  6 5 1  •  D e n  H e l d e r

S L O O P W E R K E N  &  R E C Y C L I N GS L O O P W E R K E N  &  R E C Y C L I N GS L O O P W E R K E N  &  R E C Y C L I N GS L O O P W E R K E N  &  R E C Y C L I N G

• Bestratingswerk
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Zazi
SUPERNOVA
 
Zazí betreedt opnieuw het podium, 
na twee eigen liedjesprogramma’s 
en een theatertour met Hans 
Dorrestijn. Gefascineerd door de 
oneindigheid van het heelal en de 
mysterieuze schoonheid van een 
SUPERNOVA, zetten ze hun muzi-
kaliteit in om u een aanstekelijke 
avond te bezorgen.  Dafne, Margriet 
en Sabien bespelen een grenzeloos 
spectrum aan instrumenten en 
zingen meerstemmig en meertalig. 

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 19,50

ZaTERdag

2611

Muziek

aron Elstak
met de moed der wanhoop

In zijn voorstelling gaat Aron op 
zoek naar zijn persoonlijke helden 
en trekt hij ten strijde tegen de 
schurken. Welke mensen laat je 
invloed hebben op je leven? Tegen 
wie kijk je op en op wie kijk je neer? 

Aron heeft helden nodig. Hij zoekt ze 
in het paradijs, in oorlog, in de waan 
van alledag, in zichzelf en in u. 

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

VRIjdag 

2511

Cabaret

Lunchconcert
De jonge Russische violist Evgeny Sviridov heeft al een indrukwekkende erelijst 
achter zijn naam staan. Zo kreeg hij tijdens de Paganini Competitie in Italië al 
de prijs voor de beste Paganini-vertolking en won hij in 2010 de Internationale 
Bach Competitie in Leipzig. Logisch dat deze twee componisten vandaag niet 
ontbreken. De eerste helft van het concert speelt Sviridov geheel solo. In het 
tweede deel krijgt hij gezelschap van de eveneens Russische pianiste Mane 
Davtyan, onder andere bekend van het Ludus Trio, voor een prikkelende reis 
van Beethoven via Schumann naar Paganini.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 23,00

dOndERdag

2411

Muziek

Scrum
single malt Folk

Welkom in The Dirty Glass, de 
stamkroeg van Scrum. Hier worden 
nieuwe vriendschappen gesloten 
en wordt met welluidende stem 
proostend het glas geheven. Dit is 
dé kroeg waar de mooiste liederen 
en de sterkste verhalen worden 
geboren! Traditionele tunes worden 
afgewisseld met eigen teksten en 
melodieën die zorgen voor een lach 
en een traan. Single Malt Folk doet 
je verlangen naar een avond in de 
pub.

Remco  
Veldhuis
Lang verhaal kort

Altijd als een berg opgezien tegen 
die 1744 bladzijden vol kleine 
lettertjes? Die vaak opgehemelde 
als vervloekte bijbel? Ja? Remco 
Veldhuis ook! En omdat hij het een 
theaterseizoen rustig aan doet met 
Kemper, vond hij het tijd om ‘m nou 
eindelijk eens te lezen. 

Veldhuis brengt een ‘ongeautori-
seerde’ samenvatting in 2 uur en 
vliegt op eigen, komische wijze 
langs de hoogte- en dieptepunten. 
Een razende rondleiding ver van de 
gebaande paden, door een ‘gids’ die 
net zo twijfelt over de inhoud als jij. 
Terwijl de klok onverbiddelijk door-
tikt komt hij de mooiste maar ook 
de meest verschrikkelijke verhalen 
tegen. En uiteindelijk zichzelf…

Ok, na ‘Lang verhaal kort’ heb je de 
bijbel weliswaar nog steeds niet 
gelezen, maar je kan ieder geval wel 
zeggen: “Ik heb wél de voorstelling 
gezien!”

dOndERdag 

2411
20.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 19,50

Cabaret

jochem van gelder  
& Raak! vieren  
Sinterklaas! (3+)

Nederlands grootste kindervriend 
Jochem van Gelder en meidengroep 
Raak! hebben de handen ineen ge-
slagen om een verrassingsfeestje te 
organiseren voor Sinterklaas. Terwijl 
Jochem het publiek opwarmt met 
Sintsongs en Raak! zich voorbereidt 
op een knallende finale meldt zich 
een vreemde Piet op het podium: De 
SfeerPiet! Hij zegt dat hij gestuurd 
is door de Sint om de sfeer goed te 
keuren. Echter hij keurt alles af. Sint 
komt niet, wat nu??

14.00 uur
den helder airportzaal
€ 15,50

ZaTERdag 

2611                        

Familie/Kinderen12.00 uur | lunch
14.00 uur | KeyKegzaal
€ 16,00 concert
€ 12,00 lunch, excl. drankjes

ZOndag

 2011
Klassiek

Vrienden Van 
dE KaMPanjE
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henny Vrienten, george Kooy-
mans en Boudewijn de groot 
Vreemde Kostgangers

Henny Vrienten (o.a. Doe Maar), George Kooymans (o.a. Golden Earring) en 
Boudewijn de Groot zijn al jaren bevriend maar hadden nooit samen op één 
podium gestaan. Totdat Cesar Zuiderwijk z’n verjaardag vierde en de drie 
kompanen gezamenlijk een verrassingsoptreden verzorgden dat zo goed in de 
smaak viel, dat het er ooit eens van moest komen met elkaar een programma 
te maken. Dat moment is nu aangebroken! 

‘Vreemde Kostgangers’ staat in het teken van nieuw repertoire, maar bevat 
ook een selectie uit ieders oudere werk. Een unieke theateravond waarin de 
drie vrienden dieper in de muziek duiken, vertellen over wat hen heeft geïnspi-
reerd en hoe hun muzikale paden elkaar door de jaren heen hebben gekruist. 
Een theateravond die je niet mag missen, een theateravond waarvan je later 
kan zeggen dat je erbij bent geweest!

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 47,50

VRIjdag 

0212
Muziek

BInT
Met o.a. Tijn Docter, Jules Croiset, Reinier Bulder,  
Ella van Drumpt en tien jonge talenten; regie Ger Thijs

Vijftien acteurs gaan terug naar de schoolbanken voor de toneelversie van het 
beste boek van Ferdinand Bordewijk. Ger Thijs bewerkte eerder de toneelhit 
‘Karakter’, dat lovend werd ontvangen door pers en publiek. 
De Bree is een leraar die een weggepeste collega van klas 4d, bijgenaamd ‘de 
Hel’, mag vervangen. Hij wordt daarin bijgestaan door directeur Bint, die een 
systeem van tucht heeft ontwikkeld. Wat volgt is een psychologische strijd 
die het hele schooljaar zal duren. Totdat er iets gebeurt dat niemand aan zag 
komen. BINT is een tijdloos verhaal over de vraag waar we het meest bij zijn 
gebaat: discipline of chaos. Herkenbaar voor iedereen!

Voorafgaand aan de voorstelling is er om 19.30 uur een gratis voorbespreking 
die wordt mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Kampanje.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 29,50

ZaTERdag 

0312 Toneel

Op een mooie  
Pinksterdag
met o.a. lone van roosendaal, 
annick Boer en renée van 
Wegberg

Een avond genieten van grote 
klassiekers als ‘Op een Mooie Pink-
sterdag’ en ‘Telkens Weer’. Verrast 
worden door muzikale pareltjes 
en evergreens die behoren tot 
het muzikale DNA van Nederland. 
Begeleid door een live-orkest o.l.v. 
Eric van Tijn. Een ode aan de grote 
componisten van het Nederlandse 
lied; Bos, Bannink en Stokkermans. 

deng Boy
‘teen & ’tander

Deng Boy neemt je in ‘teen & 
‘tander mee in de wereld van de 
lach, hilariteit en prachtige humor. 
Iedereen heeft wel ‘het een en het 
ander’ te melden. De voorstelling zit 
vol komische sketches, imitaties en 
verschillende typetjes.

Ouder worden, het verkeer, vrouwen, 
verkering en ETUH (eten).  Allemaal 
onderwerpen waar de mannen ‘teen 
& ’tander over te melden hebben! 
Vooral over ETUH…

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 33,50

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

dOndERdag 

0112
VRIjdag 

0212

Muziek Cabaret
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hans Klok’s house of horror
In ‘Hans Klok’s House of Horror’ worden veel illusiegrenzen overschreden. 

Horrorfans van jong tot oud worden op hun wenken bediend in deze grootschalige familieshow met freakachtige wezens 
als vampiers, heksen, trollen en andere onaardse creaturen. 

Internationaal bekroonde circusacts staan ook op het programma en uiteraard zie je de “master of magic” zelf, in vele 
gedaantes en verschijningen, die je nog lang zullen blijven achtervolgen. Het publiek – voor wie eveneens een bijzondere 
en actieve rol is weggelegd - ziet in deze griezelversie een totaal nieuwe Hans Klok.

Met revolutionaire projecties en speciale effecten word je meegezogen in een mystieke wereld waarin niets is wat het lijkt. 

Op 6 en 7 december spookt het in de Kampanje!

dInSdag 

0612
WOEnSdag 

0712
19.30 uur               
den helder airportzaal
€ 51,00
€ 58,50 Gouden Rang (eerste 4 rijen)

Show
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The Kik
Met de deur in huis

Naast veel eigen werk van The Kik 
komen de meest uiteenlopende 
inspiratiebronnen aan bod: van 
vaderlandse tekstdichters als Len-
naert Nijgh, Joop Visser en Annie 
M.G. Schmidt tot componisten als 
Johann Sebastian Bach en natuur-
lijk de onvermijdelijke invloed van 
dat ene bandje uit Liverpool. 

Een muzikaal ‘blijspel’, waarin 
plaats is voor meer dan alleen rock 
‘n roll.

Komisch College
Na College Tour, Universiteit van Nederland en DWDD University, is er nu 
‘Komisch College’, bedacht én ontwikkeld door cabaretier Remco Veldhuis 
(Veldhuis & Kemper). Drie humoristische colleges op één avond. 
Met sprekers, speciaal voor u uitgezocht, die op geheel eigen én komische 
wijze hun favoriete onderwerp behandelen. Verrassende en onverwachte zaken 
worden belicht, specifiek of breed, maar altijd met een lach. 

Komisch College wordt in de Kampanje verzorgd door Bart Chabot en Bram 
Bakker. Twee zeer innemende en grappige sprekers. De derde spreker is een 
‘mystery guest’.

Soweto gospel Choir
Faith

Ze werkten samen met U2, Stevie Wonder en Aretha Franklin en wonnen 
meerdere Grammy’s, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Het wereld-
beroemde Soweto Gospel Choir uit Johannesburg, Zuid-Afrika mag met recht 
één van de beste gospelkoren ter wereld genoemd worden.

Een concert vol authentieke Zuid-Afrikaanse dans, vrolijkheid en ontroering, 
maar vooral prachtige songs. Geen wonder dat sterren als Oprah Winfrey, 
Samuel L. Jackson en Carlos Santana fan zijn. En dat ze van Winschoten tot 
Washington door pers en publiek worden bejubeld!

20.30 uur
Port of den helder 
Stadshal / € 21,00

20.15 uur
Port of den helder 
Stadshal / € 19,50

ZaTERdag

1012                   
dOndERdag 

0812

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 28,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 33,50

ZaTERdag 

1012

VRIjdag 

0912

MuziekCabaret

Cabaret

Show

dOndERdag 

1512               
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 28,50

Indecent Proposal
Met o.a. Matteo van der 
Grijn, Roos van Erkel en 
Chris Tates

Een jong stel met geldproblemen 
krijgt een bizar voorstel van een 
excentrieke miljardair:  een nacht 
vol passie. De betaling? Gewoon 
een miljoen. Maar de gevolgen van 
de passionele nacht zijn veel groter 
dan verwacht. De gelijknamige 
Hollywood-film uit 1993 met Robert 
Redford, Demi Moore en Woody 
Harrelson was een ware kaskraker 
die veel stof deed opwaaien.

Een zinderende voorstelling over 
vertrouwen, aantrekkingskracht, 
liefde en macht. Hoe ver ga jij voor 
een miljoen?

Toneel

harry Piekema
Man wil trap op met lampje 

Harry zingt, vertelt, bedenkt, 
acteert, ontroert en laat mensen 
lachen. Dat doet hij al vele jaren in 
vele producties, in het theater. In 
de commercials die de laatste tien 
jaar zijn landelijke bekendheid zo 
groot maakten deed hij niet anders. 
Het is een verhaal van een man die 
zich bekend weet maar zich niet 
gekend voelt. Over de lachwekkende 
vervreemding die de roem geeft. 
Over het universele verlangen om 
verstaan te worden en de noodzaak 
het bestaan iets lichter te maken.
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jan Beuving
Raaklijn

Jan is een bètaman in de alfajungle 
van het theater. Door zijn ogen ziet u 
de wereld zoals u haar nog nooit zag, 
hinkend van het ene been op het an-
dere. Jan, winnaar van de Annie M.G. 
Schmidtprijs, neemt u mee in zijn 
onnavolgbare logica. Met taal waar 
niemand op rekent en gereken waar 
niemand naar taalt, raakt hij u met 
de mooiste verhalen. Want iemand 
moet ze vertellen. Hij verzorgt als 
columnist wekelijks ‘De Korte Corner’ 
in het programma ‘Studio Voetbal’. 

Zijlstra / Kerst
Voor Tegen de Kerst

Wat kunnen de kerstdagen toch 
langdradig, vervelend en saai 
zijn.... Niet met Zijlstra! De kers(t)
verse liedjes van Zijlstra slepen u 
moeiteloos door de donkere dagen 
heen. Beslagen ruiten, echtschei-
ding, drankprobleem... Zijlstra 
luistert ieders besneeuwd gemoed 
op met rake bespiegelingen, juiste 
akkoorden en trompetgeschal. Te 
zien en te horen in theater, herberg, 
kerk of stal.

don Kosaken-
Chor Russland
A Russian Serenade

Het Don KosakenChor Russland - 
o.l.v. dirigent Marcel ‘Nicolajevich’ 
Verhoeff - is een graag geziene gast 
op de internationale concertpodia. 
De combinatie van de vocale zang, 
begeleid door de authentieke Rus-
sische volksinstrumenten, staat 
garant voor een meeslepende 
muzikale Russische serenade.

Irish Christmas
Een sfeervol Kerstconcert

‘Irish Christmas’ belooft een mu-
zikaal hoogtepunt te worden, een 
wintershow vol vreugde, schoon-
heid, spirituele diepte en kracht. 
Uiteraard ontbreken de grote favo-
rieten zoals ‘Silent Night’, ‘The first 
Noël’ en ‘Wexford Carol’ niet. Maar 
de liefhebbers van het Gaelic mogen 
zich ook verheugen op een selectie 
songs in de traditionele Ierse taal. 
Een mooier begin van de kerstpe-
riode kun je je niet wensen. ‘Nollaig 
Shona Duit! Vrolijk kerstfeest!’

andré Kuipers (reprise)
Een unieke kijk in het leven van een astronaut

Vorig seizoen was deze voorstelling snel uitverkocht. Het publiek hing aan zijn 
lippen, daarom komt André terug… met ook wat nieuwe verhalen! 

Meer dan zes maanden verbleef André in de ruimte en hij is daardoor een van 
de weinige mensen die uit eigen ervaring kan vertellen wat bij een ruimtereis 
komt kijken. Aan de hand van vele video’s en foto’s neemt André u mee op een 
magische reis: de voorbereidingen en trainingen, de lancering, het wonen en 
werken in de ruimte, het adembenemende uitzicht, de landing en de revalida-
tie na de missie. Een ruimtevaartcollege vol humor, verbazing en opmerkelijke 
feiten. Ook razend interessant voor jonge ‘astronauten’.

FC de Rebellen
Met o.a. John de Wolf, Glenn Helder, Marcel Meeuwis, 
Leo Alkemade (cabaretier) en een gast

Marcel Meeuwis, oud-voetballer van o.a. Feyenoord, heeft FC de Rebellen 
opgericht, een selectie van oud-voetballers die bekend staan als rebellerend 
in de tijd dat zij als profvoetballer actief waren. Anekdotes uit de kleedkamer, 
persoonlijke verhalen en hilarische ervaringen met coaches. Het publiek wordt 
actief betrokken tijdens de gehele voorstelling, met name tijdens de ‘Rebelse 
Quiz’.
Na de voorstelling vindt ‘de verlenging’ plaats in de foyer en is het mogelijk met 
alle Rebellen op de foto te gaan, of je aangeschafte boek persoonlijk te laten 
signeren. De presentatie ligt in handen van sportcommentator Koert Wes-
terman die de avond in goede banen probeert te leiden, al is dat soms lastig 
met onze onvoorspelbare Rebellen! Neem de sjaal van je favoriete club mee en 
beleef de voetbalsfeer in het theater!

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 21,00

14.30 uur
den helder airportzaal
€ 33,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 26,50

ZaTERdag

1712
dInSdag 

2012
ZOndag 

1812
dOndERdag

2212

19.30 uur
den helder airportzaal 
€ 28,50 / Kinderen € 18,00

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 26,00

VRIjdag 

1612
ZaTERdag 

1712

Cabaret MuziekMuziek Muziek

Ruimtevaartcollege

 

Show

Vrienden Van 
dE KaMPanjE
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Aanleg, Ontwerp 
& Onderhoud 

• Licht
• Kracht
• Zwakstroom
• Zonnepanelen
• Koude Techniek
• Data & Telefonie
• Beveiliging & Bewaking
• Toegangscontrole & C.C.T.V.

Drs. F. Bijlweg 238 

1784 MC  Den Helder

0223 - 637774

www.taylor-et.nl

info@taylor-et.nl

Den Helder

Het Nieuwe Werk 100

1781 AK Den Helder (NL)

T: +31(0)223-669331

www.complete-store.nl

• Hydrauliek 
• Pneumatiek 
• Slangen 
• Fittingen
• Lastoebehoren Lastoebehoren

Erik Smies is a founding member of the EAOO - European Academy 

of Optometry and Optics HBO-Optometrist 

Gediplomeerd Contactlensspecialist | Lid NUVO, ANVC en OVN

Den Helder,  Tel. (0223) 61 77 44

www.faberoptiek.nl

Gebroeders Duijzer
Marsdiepstraat 381
1784 AH Den Helder
www.puurtexels.com
0223-625082
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het Zandkasteel (3+)               
Koning Koos is Jarig!!                                        

Koning Koos denkt dat ze zijn verjaardag zijn vergeten maar niets is minder 
waar! Sassa en Toto vragen zicht juist af wat ze hem gaan geven. Een bal? 
Een toeter? Samen besluiten ze dat ze een heel mooi en origineel cadeau zelf 
gaan maken! Koning Koos gaat ondertussen pannenkoeken bakken maar daar 
mogen Toto en Sassa niet achter komen! Het wordt één grote verrassing. En 
omdat hij jarig is heeft hij voor alle kinderen ook een klein cadeautje! Het wordt 
een groot feest voor iedereen.

Natuurlijk zijn ook de konijntjes daar en komt de Neuzenkriebeldans voorbij! Na 
afloop mogen de kinderen samen met Koning Koos, Sassa en Toto op de foto.

de notenkraker
Ballet en Orkest van de Staatsopera van Tatarstan

Dit magische en originele kerstballet voor jong en oud vertelt het avontuurlijke 
verhaal van Clara en de betoverde Notenkraker. Gedanst door het geliefde bal-
letgezelschap uit Tatarstan, op de wereldberoemde muziek van Tsjaikovski. Het 
gezelschap brengt uitstekende dansers, honderden kostuums en fraaie decors 
om de legendarische choreografie van Petipa en Ivanov recht te doen. 

14.00 & 16.00 uur
den helder airportzaal
€ 16,50 / kinderen € 14,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 29,00 / Kinderen € 23,50

WOEnSdag

2812

dInSdag 

2712

Familie/Kinderen

Ballet

dolfje  
Weerwolfje (6+)
Naar de boeken van Paul 
van Loon

Dolfje is een doodgewone jongen 
van bijna zeven. Alhoewel… 
gewoon… Op de nacht voor zijn 
zevende verjaardag gebeurt er iets 
heel bijzonders. Dolfje verandert. In 
het kille maanlicht veranderen zijn 
handen in kleine klauwen, op zijn 
hoofd groeien twee punt-oren en hij 
krijgt een witte staart. Dolfje is een 
weerwolf!

Dolfje zal moeten leren leven met 
het feit dat hij in de dagen rond volle 
maan verandert in een weerwolf. 
Hoe zullen zijn broer en ouders re-
ageren? En wie is toch die vreemde 
man die om de haverklap overal 
opduikt?

Wintercircus 
arlette hanson
Koud Kunstje!

Wat 38 jaar geleden begon als 
traditioneel theatercircus is onder 
leiding van Arlette Hanson uitge-
groeid tot origineel en eigentijds 
circustheater. Met frisse jongleurs, 
ijskoude durfals aan de trapeze, 
coole acrobaten, lieve dieren en 
spetterende live muziek. De top-
artiesten en muzikanten laten uw 
wangen gloeien en ogen tintelen 
bij dit verrassende circusspektakel 
voor de hele familie. Waarin alle 
acts een ijskoud, maar vooral hart-
verwarmend en komisch verhaal 
vertellen.

doe je mee met  
Circusles? (6+) 
11.30 uur / € 5,00

Voorwaarde: alleen in combinatie 
met bezoek aan de voorstelling

Heb je altijd al eens willen weten 
hoe circusartiesten al die kunstjes 
toch doen? Dan is dit jouw kans! 
Doe mee met de circusles van het 
Wintercircus en leer van échte 
circusartiesten. Balanceren, acro-
batiek en jongleren. Voel hoe het is 
om circusartiest te zijn!

VRIjdag 

2312
VRIjdag 

3012
19.00 uur
den helder airportzaal 
€ 16,50

13.00 & 16.00 uur
den helder airportzaal
€ 21,00 / Kinderen € 18,50

Familie/Kinderen Familie/Kinderen

KERSTVAKANTIE TIPS!

SPECIaLE KERSTEdITIE
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Kreutzersonate, als 
het verlangen maar 
stopt
Met o.a. Angela Schijf en 
Tom Van Landuyt

Wat als passie allesoverheersend 
wordt? Wat als jaloezie gezond 
verstand en ratio
compleet uitschakelt? Karsten en 
Hannah hebben een goed huwelijk. 
Tot violiste Hannah pianist Michaël 
leert kennen en met hem musiceert. 
De intimiteit die door de muziek 
ontstaat, maakt Karsten gek van 
jaloezie. Dat is het verhaal, geba-
seerd op de novelle van Lev Tolstoj 
uit 1891. Hierin schetst de Rus-
sische auteur hoe passionele liefde 
gedoemd is om op te branden. Meer 
dan 120 jaar later is dit thema nog 
even herkenbaar en beklijvend.

Twee kunstenaarskoppels kruipen 
onder uw huid. Acteurs Tom Van 
Landuyt en Angela Schijf en muzi-
kanten Nikolaas Kende en Jolente 
De Maeyer drijven elkaar en u als 
toeschouwer tot het uiterste. De 
voorstelling overdonderde Vlaande-
ren. Nu is Nederland aan de beurt!

dInSdag

0301
20.15 uur 
den helder airportzaal
€ 23,50

Toneel/Klassiek

Pants down Circus
De grote Australische hit!

Let there be rock…let there be circus…let there be...Pants Down Circus! 

Vier jonge, creatieve en energieke artiesten uit Australië creëren met hun fy-
sieke acts een spectaculaire en opwindende show. Op de opzwepende muziek 
van rockbands als Aerosmith, AC/DC, Queen, Metallica en Bon Jovi brengen ze 
een unieke mix van circus, comedy, rock en sensatie. Een moderne circusvoor-
stelling! Laat u verbazen door de ongekende lenigheid en spierkracht van het 
Pants Down Circus.

Adelaide Advertiser ***** - “This must-see show is one of the best…”   

de Kleine Sneeuwman (4+)
Een wintersprookje voor jong en oud

Buiten ligt een pak sneeuw, binnen komt rond middernacht het speelgoed tot 
leven. In de glazen bol zit de kleine sneeuwman. Hij voelt zich opgesloten en 
niet gehoord. Bovendien: hij is stiekem verliefd op het balletdanseresje aan 
de andere kant van de kamer. Maar wat is ze onbereikbaar. Als hij nou eens de 
kans kreeg om de bol uit te mogen, één uurtje maar... Dat mag, maar slechts 
één uurtje. En niet langer - anders smelt hij. Wat zal hij doen?

‘De Kleine Sneeuwman’ is een betoverende familievoorstelling en een unieke 
samenwerking tussen Nederlandse en Chinese theatermakers, ontwerpers en 
musici.

20.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 26,00

14.00 uur
den helder airportzaal
€ 16,50 / Volwassenen € 14,50

dOndERdag

0501

VRIjdag 

0601

  Show

Familie/Kinderen

Big, Black & 
Beautiful
Get Up And Dance

De geweldige zangeressen Michelle 
David, Rocq-E Harrell en Lucretia 
van der Vloot, begeleid door een 
topband, pakken groots uit met een 
show vol muzikale genres; van blues 
tot gospel, van soul tot pop. 
Kom heerlijk genieten van de meest 
populaire, soulvolle en opzwepende 
muziek. Een voorstelling waarbij u 
gegarandeerd niet op uw stoel kan 
blijven zitten! Get Up and Dance!

Minou Bosua
Minoux

Na 18 jaar intensieve samenwerking 
met Ingrid Wender (als duo ‘de 
Bloeiende Maagden’) gaat Minou 
Bosua dit jaar haar hart opwar-
men aan een solo. Eindelijk alleen. 
Eindelijk doen waar ze zin in heeft. 
Deur op slot. Licht uit. Kleren uit. En 
kijken waar we uitkomen.

Bosua onderzoekt op hilarische 
en schaamteloze wijze wie je bent 
zonder de ander.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 29,50

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

WOEnSdag 

0401

ZaTERdag 

0701

Muziek

Cabaret

KERSTVAKANTIE TIP!
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Snorro (8+)
Met o.a. Dick van den Toorn, Bas Hoeflaak en Han Oldigs

‘Snorro, de gemaskerde held’ is een remake van het veelgeprezen 
avonturenstuk, met de zwier van een lasso en de scherpte van een cactusnaald. 
De regie is in handen van Pieter Kramer en er wordt gespeeld door een 
sterrencast met Dick van den Toorn in de rol van Snorro. Boordevol gringo’s, 
poncho’s en sombrero’s brengt het Ro Theater een avonturenverhaal voor de 
hele familie. De voorstelling is een vrolijk en visueel theaterspektakel met veel 
liedjes, spannende degengevechten, dartele balletklasjes én aanstekelijke 
Mexicaanse muziek. De familievoorstellingen van het Ro Theater zijn al jaren 
een enorm succes. Door ons grotere theater komen ze nu voor het eerst ook 
naar Den Helder!

19.00 uur 
den helder airportzaal
€ 25,00 / Kinderen € 20,00

VRIjdag 

1301

Familie/Kinderen

ZOndag 

0801
14.30 uur
den helder airportzaal
€ 33,50

Wiener Melange
De mooiste melodieën 
uit operette-hoofdstad 
Wenen

Ernst Daniël Smid presenteert 
met passie deze muzikale middag 
met het mooiste en beste uit de 
operette-hoofdstad. Deze melange 
heeft als ingrediënten de heerlijke 
werken van onder andere Jacques 
Offenbach, de familie Strauss, Franz 
Lehár, Robert Stolz en Emmerich 
Kälmänn. Ten gehore gebracht door 
Nederlandse solisten, André Post, 
Karin Hertsenberg, Lilian Farahani 
en Ernst Daniël Smid en de dames 
en heren van het Wiener Strauss 
Ensemble o.l.v. Maurice Luttikhuis.  
Ballroomdansers completeren het 
geheel en dansen voor u de heerlijk-
ste walsen en polka’s.

Klassiek

ZaTERdag 

1401
dOndERdag 

1201
ZaTERdag 

1401
20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 25,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 24,50 

Thijs van de Meeberg
Er mag gedanst worden

De winnaar van de jury- en pu-
blieksprijs Leids Cabaret Festival 
2015 raakt in zijn debuutvoor-
stelling verzeild in een dilemma: 
helpen ja of nee? De scoutingwet 
kent hij nog feilloos uit zijn hoofd, 
maar wanneer is het probleem van 
iemand anders ook jouw probleem? 

Het Parool - ‘De ongrijpbare Van de 
Meeberg blijft tot de laatste minuut 
verrassen. Een overdonderende 
entree in de cabaretwereld. Méér!’

hart tegen hart 
Met Richard Kemper, Rick 
Engelkes, Peggy Vrijens 
en Sandra Mattie

Een gezellig avondje. Twee be-
vriende stellen besluiten elkaar 
eens flink de waarheid te vertellen. 
En dan gaat het er opeens stevig 
aan toe. Dat levert vileine gesprek-
ken en ongemakkelijke situaties op. 
Die soms ook weer zó grappig en 
herkenbaar zijn dat het een beetje 
pijn doet. Hoe pijnlijker de liefde, 
des te harder moet je er af en toe 
om lachen. Of over zingen. Kortom: 
een vrolijk stuk over liefde en 
vriendschap, waarin het regelmatig 
‘Hart tegen Hart’ gaat. En met een 
cabaretier in het midden, loopt 
een toneelstuk natuurlijk nét even 
anders dan je dacht!

Maarten van Rossem
Theaterlezing

Gewapend met humor en onvoor-
stelbaar veel kennis zal Maarten van 
Rossem, de bekendste historicus 
van Nederland, ingaan op actualitei-
ten, maatschappelijke vraagstukken 
en politieke kwesties. 

In een avond met Maarten van 
Rossem leert en lacht u niet alleen 
veel, u zult ook versteld staan van 
de ongelooflijke verhalen waarin 
hij hedendaagse gebeurtenissen 
scherp analyseert en misconcepties 
blootlegt.

Maarten van Rossem: “Het kan alle 
kanten opgaan. Dat maakt het niet 
alleen voor het publiek, maar vooral 
voor mezelf boeiend.”  

CabaretToneel Theatercollege
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• Veilig wonen

• Lagere energiekosten

• Onderhoudsarm

• 10 jaar garantie

• Lange levensduur

• Brandveiligheid

• Keuzevrijheid in kleur

www.vanderburgkozijnen.nl

Kunststof Kozijnen 
voor optimaal woongenot

Encé Koning

Aardappelen, groenten, 
salades, maaltijden  
& fruit geschenken

www.koning.versvooru.nl
ncj.koning@quicknet.nl
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Lunchconcert
De Turkse celliste Nil Kocamangil geldt in eigen land als een van de belangrijk-
ste cellistes van haar generatie. Over de grenzen moet ze nog ontdekt worden, 
maar het zal niet lang duren eer deze ‘jonge en veelbelovende celliste’ door-
dringt tot de hoogste regionen. Vorig seizoen maakte ze haar debuut in Het 
Koninklijk Concertgebouw. Samen met haar vaste pianiste, de veelbelovende 
Griekse Agapi Triantafyllidi, maakt ze de sprong van Schumanns meesterlijk 
melodieuze kamermuziekwerken naar het spierballenvertoon van de eerste 
helft van de twintigste eeuw en is haar cello zowel stoer als troubadour.

12.00 uur | Lunch
14.00 uur | KeyKegzaal

ZOndag 

1501                
€ 16,00 concert
€ 12,00 lunch, excl. 
drankjes

WOEnSdag 

1801

20.15 uur
den helder airportzaal

€ 21,50

Lebbis
de paardenpoetser

Zijn laatste voorstelling ‘Het Grijze 
Gebied’ liet een Lebbis in topvorm 
zien: “Een fantastische serie 
verhalen, waarin eigenlijk geen 
enkele zwakke plek zit. (…) Nu 
heeft de man van de scherpzinnige 
ideeën, inspiratie en ongebreidelde 
energie een nieuw programma! En 
hij heeft weer bijgeleerd. Met zijn 
voortschrijdende inzicht en wijs-
heid, gekoppeld aan bewijsdrang 
en teveel energie voor iemand van 
zijn leeftijd, bezorgt hij u weer een 
heerlijke avond. 

En het verhaal van ‘De Paarden-
poetser’? Dat vertelt Lebbis u wel in 
het theater!

Cabaret

ThEaTERWEEKEnd                 
Op 20, 21 en 22 januari 2017 is het Bankgiroloterij 
Theaterweekend in heel Nederland. Ook theater 
de Kampanje doet mee! Het Bankgiroloterij - 
Theaterweekend is een initiatief van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en Nationaal Theater Fonds 
in samenwerking met de hele theaterbranche. Meer 
dan 50 theaters in Nederland openen tijdens het 
Bankgiroloterij Theaterweekend hun deuren.

Dat wordt een heel weekend lang genieten van the-
atervoorstellingen en andere extra’s voor slechts € 
10,00 per persoon! 

Laat je verrassen!
Wélke voorstellingen tijdens het Theaterweekend te 
zien zijn, dat blijft nog even geheim. Op 20 december 
2016 worden landelijk alle voorstellingen bekend 
gemaakt. De Kampanje heeft voorstellingen gepro-
grammeerd in diverse genres en organiseert tal van 
activiteiten. Kortom, boek snel uw tickets!

VRIjdag

2001
ZaTERdag

2101
ZOndag

2201

Klassiek

20.15 uur & 20.30 uur
€ 10,00

20.15 uur 
€ 10,00

14.00 uur
€ 10,00
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20.15 uur
den helder airportzaal
€ 19,50

dOndERdag 

2601               

def americans
Johnny Cash, American 
Recordings            

De songs die “The Man in Black” 
zelf met zoveel liefde en overtuiging 
wist te brengen worden nieuw leven 
ingeblazen door Def Americans. 
Eerder bewezen deze Brabanders 
dat zij de swing, sfeer en rebel-
lie van een optreden van Johnny 
Cash goed kunnen raken. Met het 
verschijnen van de American 
Recordings-serie werd Cash in één 
klap in de jaren ‘70 opnieuw een 
relevante artiest. 

20.30 uur
Port of den helder 
Stadshal / € 20,50

dOndERdag

2601

Muziek

Toneel

anne neuteboom - Weg
Maak kennis met Anne, winnares van de Jury & Publieksprijs Cameretten 
2015 en ja, ook een millennial. Zoals we allemaal weten zijn millennials (losers 
geboren tussen 1982 en 2001) ongebreideld positief, hoogmoedig, individua-
listisch, overmatig empathisch, overgevoelig, slecht opgeleid, hebben ze alle-
maal dyslexie en ADD en krijgen overal een burn-out van. Dus dat belooft wat!

Pieter Verelst - Mijn broer en ik
“Geen kwaad woord over mijn broer. Laten we dat afspreken. Vandaag kan ik 
eindelijk dat akkefietje met mijn broer in een ander daglicht plaatsen. Ondanks 
mijn povere uitkering en mijn broers lugubere aangezicht, wil ik hem graag 
hartelijk en gracieus in de bloemetjes zetten. Hij kan het ook niet helpen.”  
Pieter won tijdens het Groninger Studenten Cabaret Festival zowel de  
persoonlijkheids- als de juryprijs voor zijn programma ‘Mijn broer en ik’. 

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

VRIjdag 

2701 Cabaret 

ZaTERdag 

2801
20.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 19,50

Fresku                                    
Welkom bij de Fresku show

Als kind van een Nederlandse moeder 
en een Antilliaanse vader groeide hij 
op in een deels blank en donker milieu. 
Hij droomde over een carrière in een 
artistiek beroep, maar belandde in de 
riemenfabriek van Eindhoven. In de 
pauzes schreef hij rapteksten en na het 
werk maakte hij persiflerende filmpjes 
met beste vriend Teemong. De filmpjes 
werden duizenden keren gedeeld op het 
internet. Binnen no time had hij een pla-
tencontract op zak. Na vier jaar trouwe 
dienst bij de riemenfabriek besloot hij 
toch zijn droom achterna te gaan als 
woordkunstenaar Fresku. Fresku heeft 
een hoop te vertellen en te delen en voelt 
een noodzaak om het leven en de wereld 
te begrijpen. Hij voert een soort innerlijke 
heilige oorlog, met als belangrijkste 
wapens poëzie en humor.

Cabaret

Isabelle 
Beernaert                        
Remake Ne Me Quitte Pas

Na diverse succesvolle theater-
shows brengt Isabelle Beernaert  
in een vernieuwde versie haar veel-
geprezen dansstuk ‘Ne Me Quitte 
Pas’ opnieuw in het theater!

In ‘Ne Me Quitte Pas’ verbeeldt 
Isabelle de door Jacques Brel 
verloren liefde. Door de chaos of 
juist de sleur van het leven, het 
alledaagse, raak je soms het vuur 
van de liefde kwijt. Een dansverhaal, 
ondersteund met sfeervolle film- en 
projectiebeelden over de absolute 
hoogte- en dieptepunten van de 
menselijke emoties. Isabelle kan als 
geen ander zo aangrijpend de liefde, 
passie maar ook de vertwijfeling en 
verwarring verbeelden met tempe-
ramentvolle dans. Haar veelzijdig-
heid laat dansers van verschillende 
stijlen intens schitteren op o.a. 
muziek van Jacques Brel, Edith Piaf, 
Damien Rice, Adele, Astor Piazolla, 
Erik Satie en Bach.

VRIjdag 

2701
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 31,00

dans

het Volk
VETERANEN
In hun actieve periode onder de 
wapenen kwamen veteranen Krijn 
Versluijs en Nico Kranenburg elkaar 
nooit tegen. Maar vanaf de jaren  
‘80 vormen ze tientallen malen de 
erewacht tijdens de herdenking bij 
het plaatselijke oorlogsmonument. 
We volgen de mannen tijdens negen 
herdenkingen. Met hun gewoonten, 
hun onhebbelijkheden, hun irritaties 
en hun twijfels. Uiteindelijk vinden 
ze elkaar in een diepe kameraad-
schap. In onvervalst spitse, subtiele 
en humoristische dialogen.
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Crazy Pianos 
The best of!

Na zeven succesvolle jaren in het 
theater weten de muzikanten van 
‘Crazy Pianos’ als geen ander hoe ze 
een zaal op zijn kop kunnen zetten. 
De zingende, swingende, uitdagen-
de, humoristische muzikanten op 
de drum, saxofoon en brandweer-
rode piano’s maken er weer een 
muzikale rollercoaster van.  
Een muzikaal hoogstandje geschikt 
voor jong en oud, als je maar van 
muziek houdt! 

Vrijdag & Sandifort 

Ze beschikken over een enorm 
imitatie- en transformatietalent. 
Want La Sandifort is dus ook Dokter 
Corrie, Dokter Ellen, Patty Brard en 
Trijntje Oosterhuis. Hij van Vrijdag is 
dus ook Mark Rutte, Geert Wilders, 
Twan Huys en Marco Borsato. En 
was Remko niet ook een Vliegende 
Panter? En Martine die spastische 
therapeute samen met Alex Klaa-
sen? Het is een wonder dat ze über-
haupt zelf nog weten wie ze zijn!  
Ze zijn rauw, razendsnel, scherp, 
over de top, retemuzikaal en onge-
nadig grappig. 

VRIjdag 

0302

20.30 uur
Port of den helder 
Stadshal / € 21,50

20.15 uur
den helder airportzaal

€ 29,50

ZaTERdag

0402

Muziek

Cabaret

a Chorus Line
Met o.a. Edwin Jonker, Bettina Holwerda, Esmée Dekker 

Ze willen maar één ding: een rol. Volg zeventien jonge toptalenten en hun strijd om een podiumplek. Kijk en luister mee 
naar hun audities en ontdek hun persoonlijke verhalen. Dansen op topniveau en vele wereldhits in een met prijzen overla-
den succesmusical.
A Chorus Line is de voorloper van tv-talentenjachten als  ‘The Voice’ en ‘So you think you can dance’ en brengt de afvalrace 
met bloed, zweet en tranen dichtbij. Door de briljante mix van zang, dans en meeslepend drama groeide A Chorus Line 
wereldwijd uit tot een publiekstrekker. A Chorus Line won een regen aan prestigieuze prijzen, zoals negen Tony Awards, 
waaronder die voor Beste Musical. Nu komt deze successhow naar de theaters, in een nieuwe Nederlandse versie.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 39,50

dOndERdag 

0202 Musical

Roodkapje de Musical (4+)

Na Sneeuwwitje, Assepoester en Rapunzel komt Van Hoorne Entertainment  
nu met de magische familievoorstelling: Roodkapje De Musical. De rol van 
Roodkapje wordt gespeeld door Maud Mulder, die met deze rol ooit haar  
theaterdebuut maakte. Wat zal er gebeuren als Roodkapje straks bij oma’s 
huisje aankomt? En zou de knappe jager Benjamin op tijd zijn om haar te  
redden? De vegetarische wolf Gerrit en zijn gemene vrouw Tina zorgen  
uiteraard weer voor de nodige hilariteit. Roodkapje De Musical, dé familievoor-
stelling die je niet mag missen!

Kom verkleed naar het theater en doe mee aan de Sprookjes Verkleedwed-
strijd. Je maakt dan ook nog eens kans op een sprookjesachtig prijzenpakket. 
Na afloop van de voorstelling kun je met alle acteurs op de foto, tijdens een 
uitgebreide Meet & Greet en kun je nog even lekker swingen tijdens Oma’s 
Meezingfeest.

13.30 uur
den helder airportzaal 
€ 19,50 / Kinderen € 15,50

ZaTERdag 

0402 Familie/Kinderen

14.30 uur
den helder airportzaal
€ 25,50

dInSdag 

0702

Muziek

de gouden jaren
met o.a. Cor Bakker, danny 
malando, ernö Olah

Een heerlijk kijk- en luisterpro-
gramma, waarin met historische 
beelden uit het populaire Polygoon 
Bioscoopjournaal en de mooiste 
liedjes uit de jaren ’50 tot ’80, herin-
neringen met u worden opgehaald.  
De spelletjes op straat, de radiopro-
gramma’s ‘Ochtendgymnastiek met 
Ab Goubit’ en ‘Kleutertje luister’. De 
tv-uitzendingen van ‘Swiebertje’, ‘De 
Fabeltjeskrant’ en de eerste mens op 
de maan. Er is veel veranderd in die 
jaren en u was daarbij!
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henry van Loon
Sleutelmoment
Het kan snel gaan. Het ene moment 
zit je nog in je schuur aan een 
bromfiets te sleutelen, het andere 
moment word je opperhoofd van 
een indianenstam. Maar niet 
voordat je als trots gezinshoofd met 
oergezellige kinderen hebt laten 
zien hoe gastvrijheid bedoeld is. 
Ondertussen speel je de lead in een 
musical. Het zou zomaar kunnen. 
Althans in het universum van Henry 
van Loon. En in ‘Sleutelmoment’ zou 
het wel eens allemaal tegelijkertijd 
kunnen gebeuren.

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 23,50

VRIjdag 

1002
dOndERdag 

0902

CabaretMuziek

Vrienden Van 
dE KaMPanjE

VRIjdag 

1002
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 34,50

Muziek

johan derksen en de Pioniers 
van de nederpop (reprise)
Bijna iedereen kent Johan Derksen, voetbalanalist van RTL en voormalig 
hoofdredacteur van Voetbal International. In zijn programma’s vertelt Johan 
vaak over zijn passie voor muziek. Hij maakt deel uit van de generatie die in 
de jaren zestig opgroeide met The Beatles en The Rolling Stones. In zijn tv-
programma ‘Derksen on the Road’ ging Johan al eens op zoek naar de zangers 
die een halve eeuw geleden de top 40 aanvoerden en deze blijken ook nog eens 
goed bij stem te zijn! Daarom gaat hij met de Haagse band The Clarks en de 
legendarische zangers van The Golden Earrings, The Shoes, Johnny Kendall and 
the Heralds, ZZ en de Maskers en The Motions de oude fans weer opzoeken met 
een theatertour. Vorig seizoen een groot succes, nu zijn ze terug met nieuwe 
nummers! Voor en na de voorstelling wordt een expositie opgesteld door Mu-
seum RockArt. De expositie bestaat uit bijzondere affiches, gitaren, cd’s, lp’s en 
boeken uit de Nederlandse popgeschiedenis vanaf de jaren 50 tot heden.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 25,50

ZaTERdag 

1102 Muziek

de grote illusionist (8+)

Het Filiaal Theatermakers / Kan jij een geheim bewaren? 

Magisch muziektheater dat barst van de verhalen, smeuïge trucs en live 
muziek. Over een kleine jongen die ervan droomt om een briljant goochelaar te 
worden, over liegen en bedriegen en een konijn dat telkens weer opduikt. Maar 
ook over de keerzijde van glitter en glamour en over een assistente, die al het 
werk doet en nooit eens applaus krijgt.  
 
Deze voorstelling ontving de ‘Gouden Krekel 2015’ voor beste podiumpres-
tatie: Ramses Graus voor zijn rol in De grote illusionist. Dit moeten uw (klein)
kinderen zien!

19.00 uur
KeyKegzaal
€ 12,50

ZaTERdag 

1102 Familie/Kinderen

jeroen van der Boom 
in Concert
Jeroen van der Boom zoekt voor het 
eerst de intimiteit van het theater 
op. Bij het grote publiek is hij vooral 
bekend als Nederlandstalige zanger, 
TV presentator en één van ‘De Top-
pers’. Het startpunt van de show is 
het begin van Jeroen’s carrière als 
zanger op bruiloften en partijen. 
Naast energieke liedjes zal hij ook 
prachtige ballads zingen. Bijzonder 
is dat het publiek zelf kan bepalen 
welke liedjes zij graag willen horen. 
Vooraf, maar ook nog tijdens de 
voorstelling kunnen zij dit aangeven. 
“Het is een heel persoonlijke show 
waarin hoogte- en dieptepunten de 
revue passeren. Van bruiloften tot en 
met de ArenA. Voor mijn theatershow 
imiteer ik ook collega artiesten. Een 
gastoptreden van ‘De Toppers’ kan 
dus niet uitblijven”, aldus Jeroen.

Pia douwes
a midwinter’s Tale

Het is winter. Knetterend haard-
vuur, warme jassen, dikke sjaals, 
korte dagen en koude nachten. Pia 
Douwes brengt een ode aan de win-
terperiode. Met haar stem vult ze de 
zaal met warmte en gezelligheid. 
Bekende klassiekers uit de musi-
cal-, film- en cabaretwereld komen 
in deze winterreis voorbij.
Één van Europa’s meest succesvolle 
musical actrices wordt in deze pro-
ductie ondersteund door orkest en 
“plaatselijk koor”. Een programma 
om de winter mee te omarmen.

EEN AANRADER!
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VRIjdag 

1702
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 33,50

Karin Bloemen
Volle Bloei
“Wanneer ben je in de bloei van je 
leven?” Sommige mensen bloeien 
al volop in hun jonge jaren, voor 
anderen begint het leven na hun 
40ste en sommigen bloeien pas 
echt op als ze met pensioen zijn. 
Karin brengt een avond vol energie 
en inspiratie, zodat u na afloop 
weer helemaal opgeladen bent en 
voelt: de bloei van mijn leven is nu! 
Vol overgave zet ze al haar talenten 
in om dit doel te bereiken en mis-
schien pakt ze zelfs haar dirigeer-
stokje er wel bij! 

Om ook talent in de knop tot volle 
bloei te laten komen, geeft Karin in 
elke voorstelling een lokaal talent 
de mogelijkheid om een nummer te 
komen zingen. 

Show

Bert gabriëls
Van mij mag het 
regie Wim Helsen 
 
Vlaming Bert Gabriëls is bekend in 
eigen land door één van de grootste 
Vlaamse tv-successen van het 
afgelopen decennium ‘Zonde van de 
zendtijd’. Vele fragmenten haalden 
ook DWDD. Nu gebruikt Bert zijn 
juridisch denken om in ons voordeel 
te beredeneren. Straffe comedy, 
filosofische spitsvondigheden en 
hilarische redeneringen zoals alleen 
een Vlaming dat kan. “Dit is comedy 
op het hoogste niveau”, schreef De 
Standaard. 

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

dOndERdag

1602

Cabaret

Twee vrouwen  
Met o.a. Renée Soutendijk, Chris Tates en Roos van Erkel; naar het boek van Harry Mulisch

‘Als je je altijd een dochter voelt, is er maar één manier om van je moeder af te komen, en dat is door zelf moeder te wor-
den.’ In 1975 verraste Harry Mulisch zijn lezers met de liefdesroman ‘Twee Vrouwen’. Inmiddels is het boek 27 keer her-
drukt én verfilmd. Na het overdonderende succes van de toneelversie van ‘De ontdekking van de hemel’, volgt nu ‘Twee 
Vrouwen’. Een gescheiden vrouw begint een nieuwe verhouding. Dit haalt haar leven volledig overhoop. Ze is hartstochte-
lijk verliefd, maar raakt wanhopig door het zwijgzame en raadselachtige gedrag van haar geliefde. De ex-echtgenoot kan 
het niet nalaten tussenbeide te komen, waarna de gevolgen niet te overzien zijn. 

Voorafgaand aan de voorstelling is er om 19.30 uur een gratis voorbespreking die wordt mogelijk gemaakt door de 
Vrienden van de Kampanje.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 27,00

dOndERdag 

1602 Toneel

12.30 uur | Lunch & 
concert / Stadshal
€ 40,50 incl. 3-gangen 
lunch, excl. drankjes

Muziek

astrid Seriese &  
Erwin van Ligten
SCHATTEN! - Try Out
Zangeres Astrid Seriese heeft haar 
sporen in de muziek verdiend. Zij 
bespeelde jazzpodia in binnen- en 
buitenland en met Mathilde Santing 
en Julya Lo’ko won ze de eerste prijs 
op het Knokke Songfestival. 

Samen met Erwin van Ligten heeft zij 
songs en poëzie van o.a. Elvis Costello, 
Billie Holiday, Maya Angelou en Tom 
Waits in een muzikaal jasje gestoken, 
maar ook eigen werk van het duo  
staat op het repertoire. 

ZOndag

1202 



Bernhardplein 75a

1781 HK Den Helder 

Tel. 0223-618953

www.tpbernhardplein.nl

“Uw lach,
       ons  
    kunstwerk”

• Gebitsprotheses
• Kostenloze mondcontrole
• Advies gebitsproblemen
• Implantaten
• Repareren gebitsprotheses
• Verbeteren pasvorm

Ron Wilms B.V.
Meubel- en Woningstoffeerderij

GordijnenInterieursBekleden

Middenweg 121  -  1782 BD Den Helder  -  Telefoon: (0223) 613303
info@ronwilms.nl  -  www.ronwilms.nl

Shutters Vloeren Advies

Vakmanschap 
& Creativiteit

Naast het vakkundig stofferen van meubelen, caravans, boten enzovoort 
zijn wij dé specialist voor interieur- en stylingadviezen. Kom een kijkje 
nemen in onze prachtige showroom naar onze uitgebreide collectie van 
gerenommeerde merken voor uw complete woninginrichting.

Meubel- en Woningstoffeerderij

Naast het vakkundig stofferen van meubelen, caravans, boten enzovoort 
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hET PREnTEnBOEKjESFESTIVaL
Op zondag 19 februari 2017 organiseert theater de 
Kampanje voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar het 
Prentenboekjesfestival. Op allerlei locaties in het  
theater zijn er voorstellingen en activiteiten.  
Van 10 uur tot 14.00 uur is Prentenboekjesstad geopend.
 
Natuurlijk zijn er tijdens het festival ook een paar  
mooie en spannende voorstellingen te zien.  
Samen met papa/mama, opa/oma, tante/oom of  
de oppas kunnen de peuters hiervan genieten.
 
Voor én na de voorstellingen kunnen de kinderen 
uitgebreid spelen in de Prentenboekjesstad, maar ook 
kunnen ze zelf aan de slag. Tijdens het ‘Het Kleurfeest’ 
gaan zij, ‘onder artistieke leiding’, zelf tekeningen maken en/of inkleuren.  
Wie weet worden ze wel tentoongesteld. Of misschien komen daar ook mooie 
prentenboekjes van! 

10.30 uur & 12.00 uur 
(40 min.)
€ 10,50  

ZOndag 

1902    
10.15 uur & 11.45 uur 
(35 min.)
€ 10,50

ZOndag 

1902

dikkie dik en de taart (2+)
Door Mariska Simon           

Dikkie Dik is jarig. Op tafel staat een 
grote taart. Dikkie Dik neemt een 
hapje van de taart. Wat is dat lekker! 
Hij neemt nog een hap en nog één… 
Dikkie Dik hou op, je wordt nog 
ziek. Maar Dikkie Dik luistert niet.. 
De taart is op en Dikkie Dik moet 
zelf op zoek naar melk, eitjes en 
appels voor een appeltaart. Maar er 
gaat van alles mis. Een sfeervolle 
muziekvoorstelling rond een le-
vensgroot boek met originele Dikkie 
Dik-tekeningen van Jet Boeke.

10.00 uur & 11.30 uur 
(35 min.)
€ 10,50

ZOndag 

1902

FE
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gonnie & vriendjes (2+)
Door Jogchem Jalink                    

Daar heb je Gonnie, het kleine gele 
gansje met de rode lievelingslaars-
jes. Op zoek naar al haar vriendjes.  
Samen maken ze allemaal grote en 
kleine avonturen mee. Heeft iemand 
soms een rode pet gezien? En... 
moet je dát zien! Daar ligt een ei. Zit 
daar soms ook een gansje in? En 
waarom komt ie er niet uit? Gonnie 
& vriendjes is een vrolijke pop-
penvoorstelling, gebaseerd op de 
Gonnie-boekjes van Olivier Dunrea.

Ik zou wel een kindje 
lusten (3-4 jr)
Door Joes Boonen

Joes Boonen speelt en vertelt over 
een dag uit het leven van de krokodil 
die wel een kindje zou lusten. De 
kleine krokodil vindt bananen best 
lekker, maar eigenlijk zou hij ook 
wel eens een kindje lusten. Op een 
dag ziet hij een meisje en waagt een 
poging... Een komisch verhaal met 
humor die iedereen zal waarde-
ren. Een voorstelling voor peuters 
gebaseerd op het prentenboek van 
Sylviane Donnio. 

aCTIVITEITEn
 

Gratis toegang bij kaartje  
voor één van de voorstellingen

zondag 19/02
10.00 & 11.00 & 12.30 uur  
(speelduur 20 minuten)

het Kleurfeest
Door Maarten Teekens

Het Kleurfeest verbindt kinderen 
en volwassenen. Samen wordt er 
gewerkt aan een groot kleurrijk 
(getekend) tapijt.
Door in het begin de muziek 
en het tekenen samen te laten 
gaan, ontstaat er bij het kind een 
concentratie waardoor het de 
tekening wordt ingezogen. De 
kinderen worden uitgenodigd de 
tekening met krijtjes in te kleuren 
en mee te tekenen. Het grote 
tekenavontuur begint. Met gitaar 
zittend op de grond zingt, fluit of 
neuriet Maarten mooie liedjes uit 
de geschiedenis van de popmuziek, 
die zowel de kinderen als de ouders 
aanspreken.

Prentenboekjesstad
Wat is er nu heerlijker een theater 
binnen te gaan, waarvan de foyer 
is veranderd in een creatieve 
Prentenboekjesstad, vol bekende 
figuren uit de vele prachtige 
prentenboeken die ons land rijk is? 
Stap letterlijk de verhalen binnen, 
bezoek de school van Aadje 
Piraatje, het kasteel van Ridder 
Florian en het huis van Floddertje.

Prentenboekjes-
buffet
Vandaag is het feest en mogen 
jullie heerlijk snoepen van het 
buffet. Wat lekkers, wat gezonds….
alles mag…en alleen voor kinderen! 
Voor de begeleiders is de bar in 
de Port of Den Helder Stadshal 
geopend. U kunt hier, tegen 
betaling, genieten van een kopje 
thee/koffie, iets fris, en/of een 
lekker broodje of gebakje.

Reserveren voor de 
voorstellingen is verplicht. 
de activiteiten zijn alleen 

toegankelijk in combinatie 
met een voorstelling. 

de toegangsprijs is € 10,50 per 
kind en € 10,50 per volwassene!



Fred delfgaauw
Minder is Meer

Is ’t niet de droom van alle kun-
stenaars om met zo min mogelijk, 
zoveel mogelijk te zeggen? Zo ook 
voor theatermaker en meesterver-
teller Fred Delfgaauw. Inmiddels 
staat hij 35 jaar op de planken. 
Een goede reden voor een speciaal 
programma. De perfecte eenvoud…
Waarbij de maker op een leeg toneel 
kan uitpakken en zijn dromen zicht-
baarder dan ooit worden. Maak ken-
nis met de meest magische vorm 
van theater die Nederland rijk is.

Silvester Zwaneveld 
(8-88 jr)
Een geschiedenis van 
bijna alles

In zijn nieuwe voorstelling word 
je lachend slimmer. Aan de hand 
van het populair wetenschappelijk 
boek ‘Een kleine geschiedenis van 
bijna alles’, van bestseller auteur 
Bill Bryson, neemt Silvester je mee 
langs de wonderen van de wereld 
waarin we leven. En: het wonder dat 
je zelf ook bent. Van sterrenstelsels 
tot atomen, van Kelvin tot Einstein, 
alles komt voorbij. 

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 19,50

20.30 uur
KeyKegzaal 
€ 19,50

VRIjdag 

2402                   
VRIjdag 

2402

Toneel Theatercollege

dInSdag 

2102
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 21,50

ali B.
Je suis Ali

Homo’s vinden dat hij mee moet varen op de Marokkaanse boot tijdens de Gay 
Pride. Imams vinden dat hij vaker de islam moet prediken op TV. Nederlanders 
vinden dat hij de Marokkaanse jeugd moet aanspreken ‘want naar jou luisteren 
ze tenminste.’ Politici vinden dat hij in het openbaar afstand moet nemen van 
IS.  Boze Marokkanen vinden dat hij een kaaskop is geworden. GeenStijl noemt 
hem valse Messias, linkse marionet en doortrapte weldoener. En zo zijn er al-
lerlei groepen die precies weten wie Ali is en wat hij zou moeten doen.
In zijn nieuwe theatervoorstelling zien we eindelijk welke kant ‘Je suis Ali’ kiest!

NRC - “Dat hij in zijn opzet slaagt, maakt van Je suis Ali een ijzersterke voor-
stelling: geestig, lyrisch, geëngageerd. Opnieuw. Dat hoeft geen verrassing 
meer te zijn, want de succesvolle rapper, […], heeft zich ontwikkeld tot een van 
de betere cabaretiers van Nederland.”

Cabaret
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I’m a Soulman      
I’m a Soulman is een authentieke soulshow gebaseerd op het verhaal van het 
legendarische platenlabel STAX. Het is 1958 en Amerika wordt geteisterd door 
rassenrellen als op dat moment een blanke broer en zus besluiten om een 
platenlabel te beginnen dat zich richt op zwarte artiesten. Binnen de kortste 
keren groeit STAX uit tot een familie van gelijkgestemden waar artiesten als 
Otis Redding, Sam & Dave en Booker T. & the M.G.’s wereldwijde furore maken.

Op het podium herrijst de wereldberoemde opnamestudio van STAX. Steffen 
Morrison (bekend van TVOH) en Joy Wielkens (o.a. The Buddy Holly Story) 
laten onder begeleiding van de beste R&B band van Nederland de Soul van de 
Sixties herleven.

20.15 uur
den helder airportzaal 
€ 23,50

ZaTERdag 

1802 Muziek

Vrienden Van 
dE KaMPanjE
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ZaTERdag 

2502
20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

OLdEnOSBORn
#LIFE

OLDENOSBORN (winnaar Cameretten 2014) bestormt de theaters met hun 
eerste avondvullende voorstelling #LIFE. Lize van Olden en Victoria Osborn 
gaan de strijd aan met het egocentrisme, de angst voor het cliché en het hei-
melijk verlangen naar een overzichtelijk leven. Naar zichzelf zoekende hipsters, 
multitaskende bakfietsmoeders en overspannen wereldverbeteraars passeren 
de revue. 

Hilarisch, ontnuchterend, confronterend en troostend. “Een heel eigen 
veelbelovend nieuw damesduo” (uit het juryrapport 2014).

Cabaret

adèle, Conny, jasperina - de grote drie 
Met Ellen Pieters, Frédérique Sluyterman van Loo en Hanneke Drenth

Drie theaterdiva’s op één podium, gaat dat samen? Stel je voor dat Adèle Bloe-
mendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong samen een programma hadden 
gemaakt. Slagen de dames erin om samen een show te maken? Ze zijn alle 
drie gewend aan de hoofdrol. Verdraagt het koninkrijk van het podium drie 
vorstinnen tegelijk? Uiteraard met hun mooiste repertoire, maar ook met hun 
nukken en streken. De échte drie vedettes bij elkaar krijgen, dat gaat natuurlijk 
niet meer. Wel zullen drie topactrices de gouden stemmen van weleer terug op 
het podium brengen…en wat hebben we die gemist!

jan Willem Rozenboom 
Theatercollege Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750) schreef dertig variaties op een 
aria, op verzoek van een Russische graaf. De graaf liet een jonge musi-
cus, Johann Gottlieb Goldberg, vervolgens de variaties spelen, om de last 
van zijn doorwaakte nachten te verlichten. De door Bach gecomponeerde 
stukken, zouden daarom voortaan de naam van de vertolker dragen: 
de Goldberg-variaties. Het resultaat is een meesterwerk, waarvan het 
vertolken ook de hand van een meester vergt. Die meester is Jan-Willem 
Rozenboom (1974), in het dagelijkse leven bekend als de vaste pianist 
en componist van zanger Guus Meeuwis. Minder bekend is dat Rozen-
boom ook een getalenteerde klassieke pianist is die zich elf jaar lang 
bekwaamde in de Goldberg-variaties. Naast het spelen vertelt hij over de 
muziek, maar vertelt bovenal wat de muziek voor hem betekent en waar 
hij zijn inspiratie vandaan haalt.

20.15 uur
den helder airportzaal 
€ 36,00

12.00 uur | Lunch
14.00 uur | KeyKegzaal
€ 19,50 Theatercollege
€ 12,00 lunch, excl. drankjes

ZaTERdag 

2502

ZOndag 

0503

Show

Klassiek
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andré Manuel
De Onzen
André Manuel gaat in zijn 632ste 
programma op zijn eigen compro-
misloze wijze op zoek naar geluk. 
Over vluchtelingen die in ieder geval 
wat te doen hebben versus de Tok-
kies die daar ook naar verlangen. 
En Manuel is wars van ambitie 
maar toch. Als Trump de volgende 
president van de VS wil worden, dan 
maakt Manuel dit programma. Het 
is 2016. We bombarderen de mos-
lims in het Midden-Oosten. En in de 
media galmt de vraag: waarom zijn 
ze zo boos op ons?

Liptease
Jukebox Theater
Liptease is bekend van o.a. “Hol-
land’s got talent” en “DWDD” en 
brengt een muzikale theatershow 
waarin de band hedendaagse hits 
“verLipteast” in een jaren- vijftig-
jasje. Deze bijzonder uitgevoerde 
mix zorgt voor een groot feest der 
herkenning voor jong en oud. Tijdens 
deze interactieve show beslist het 
publiek welk nummer de tot leven 
gewekte jukebox afspeelt. Trek je 
petticoat uit de kast, afstoffen die 
dansschoenen, stomen dat pak, 
want Liptease is coming to town!

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 19,50

20.30 uur / Port of  
den helder Stadshal - 
Staconcert / € 17,50

dOndERdag 

0203
dOndERdag

0203

Cabaret Muziek

de Vader                                             
Hans Croiset & Johanna ter Steege; Regie: Gijs de Lange

Tachtig is hij nu. Een gepensioneerde fervente tapdanser die samen met zijn 
dochter Anne en haar man Antoine woont. Of was hij een bouwkundig ingeni-
eur die onlangs met pensioen is gegaan en bezoek krijgt van diezelfde dochter 
en haar nieuwe vriend Pierre? Waarom heeft hij zijn pyjama nog aan? Is het al 
ochtend of moet het nog avond worden? En waar is zijn horloge?

Langzaam glijdt André (Hans Croiset) weg in een mistige wolk waarin de wereld 
die hij eens zo goed kende, zich van hem vervreemdt. Krampachtig probeert 
hij grip op zijn leven te krijgen dat langzaam uiteen lijkt te vallen zonder dat hij 
begrijpt waarom. Dochter Anne (Johanna ter Steege) probeert haar vader te 
helpen. Maar hoe help je iemand die steeds meer wegraakt? In ‘De Vader’ zien 
we door de ogen van André de verwarring van iemand met Alzheimer. Zijn onrust 
en paniek raken niet alleen hem, maar ook zijn dochter Anne. Een ziekte als 
Alzheimer treft dan ook meer dan één persoon. De geliefden eromheen voeren 
eveneens strijd tegen het verlies van een leven dat eens zo bekend was. 

Le Père (De Vader) is geschreven door de Franse auteur Florian Zeller, ook wel 
‘het grootste literaire talent in Frankrijk’ genoemd. Le Père is onderscheiden 
met de prestigieuze Franse theaterprijs Molière. Behalve in Frankrijk werd het 
toneelstuk ook bejubeld door pers en publiek in Engeland. Onder meer in Lon-
den was The Father een regelrechte hit, met als gevolg dat in het aankomend 
theaterseizoen de voorstelling in meer dan 25 landen uitkomt, van Brazilië tot 
Korea.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 29,50

WOEnSdag 

0103
Toneel

VRIjdag 

0303                     
20.15 uur
den helder airportzaal 
€ 23,50

dans

de dutch junior 
dance division
Ballet Blue(s)   
Iedereen kent het wel, een me-
lancholiek gevoel, je voelt je zielig 
en verlaten, we hebben ‘de Blues’.  
Na het succes van ‘Ballet Blanc’ 
opnieuw een voorstelling voor jong 
én oud! De DJDD brengt zowel klas-
siek ballet als moderne dans van 
uitmuntende kwaliteit met hier en 
daar een knipoog. De voorstelling 
zit vol met verrassingen, uitermate 
geschikt voor een breed publiek. Met 
choreografieën van o.a. Thom Stuart 
en Rinus Sprong (‘So You Think 
You Can Dance’) en muziek van o.a. 
Nina Simone, Tchaikovsky, Michael 
Bublé, Vivaldi, Michael Jackson en 
Hollandse blues van Cuby and the 
Blizzards. Dit wordt geen gewone 
dansvoorstelling! Maar als u DJDD 
kent, dan wist u dat al!
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FaBELhaFT  - O die zee
Theaterband FABELHAFT neemt u mee op avontuur. Het theaterconcert ‘O die 
zee’ is gebaseerd op de eeuwenoude Griekse bestseller Odyssee. Het is een 
concertvorm van de succesvolle, gelijknamige rockopera die in 2014 aan de 
Westerschelde werd opgevoerd. Hemels mooi gezongen liedjes, scheurende 
gitaren en hallucinerende songs vormen een reis door het nu. Met bekende 
verhalen van Homerus, vlijmscherpe sketches en humor doorspekte songs. 
Met ijzersterke popliedjes, speciaal hiervoor geschreven door de crème de la 
crème van de huidige Nederpop: o.a. Frédérique Spigt, Daniël Lohues, George 
Kooymans (Golden Earring), Mario Goossens (Triggerfinger), Nico Arzbach (De 
Dijk), Henk Hofstede (NITS), Beans and Fatback, Bas Kennis (Bløf) en Robert 
Jan Stips (NITS). De songteksten zijn van de hand van Huub van der Lubbe (De 
Dijk) en Tom de Ket (De Verleiders).

VRIjdag 

1003
ZOndag 

0503
WOEnSdag 

0803
ZaTERdag 

0403
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 21,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 33,50

20.30 uur
Port of den helder Stadshal

€ 20,00

20.15 uur 
den helder airportzaal

€ 26,00
 

daniël arends
De Afterparty

“Beste mensen, omdat ik het zo fijn 
vind om voor u op te treden heb ik 
een nieuwe show gemaakt. Ik zou 
vereerd zijn als u wederom mas-
saal kwam opdagen. Liefs, Daniël 
Arends”. 

In 2006 won hij Cameretten. Zijn 
shows ‘Geen Excuses’ en ‘Blessu-
retijd’ werden genomineerd voor de 
cabaretprijs ‘Neerlands Hoop’. Zijn 
programma’s De Zachte Heelmees-
ter en Carte Blanche ontvingen 
uitsluitend lovende kritieken van 
pers en publiek.

Spirit of the 
dance
‘Spirit of the Dance’ viert zijn 15e 
verjaardag, heeft al meer dan 
30 miljoen bezoekers getrok-
ken wereldwijd en is weer terug 
in Nederland. ‘Spirit of the Dance’ 
combineert de flitsende en 
overdonderende Ierse dans met 
sensuele Latijns-Amerikaanse 
ritmes van flamenco en salsa in een 
spannende productie vol kracht en 
passie. Ze hebben al negen ‘Globes’ 
gewonnen. 

Oogverblindende kostuums, 
adembenemende choreografieën 
en een prachtige lichtshow maken 
van ‘Spirit of the Dance’ één van de 
grootste dansshows ooit.

Trio giphart & 
Chabot    
‘Overal in den lande proberen wij 
mensen te verpozen met onze woor-
den, wij zijn vertegenwoordigers in 
troost,’ schreef Martin Bril ooit over 
de theatervoorstelling Giphart en 
Chabot met Bril. De opvolger moest 
helaas vroegtijdig worden afgebro-
ken wegens de ziekte van Bril. Het 
voornemen om na diens overlijden 
weer troost te vinden op de bühne 
werd vervolgens ruw verstoord door 
fysieke perikelen van Bart Chabot. 
Maar dat spook lijkt verslagen, 
vandaar dat Giphart en Chabot nu 
opnieuw de krachten bundelen voor 
een vrolijke, ontroerende voorstel-
ling, waarin wordt voorgelezen, 
gezongen en mogelijk zelfs gedanst. 
De reis gaat eindelijk verder.

Opvliegers 2 
Met Antje Monteiro, Anne-
Mieke Ruyten, Hymke de 
Vries en Anousha Nzume

Ze zijn terug!! OPVLIEGERS 2 is 
een geheel nieuw avontuur van dé 
leukste vriendinnenclub van Neder-
land op een vakantie vol sneeuw, 
skipassen, skilessen, knappe ski-
leraren, heftige après-ski sessies, 
stoeltjesliften, gejodel en natuurlijk 
ook alle overgangsproblemen waar 
de vriendinnen mee te kampen 
hebben. Schnabbelzangeres Lydia 
neemt in Oostenrijk een special op 
voor de TROS en haar vriendinnen 
mogen mee. En als je midden in de 
overgang zit en last heb van opvlie-
gers, waar kun je dan beter zitten 
dan in de sneeuw?

20.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 23,50

VRIjdag 

1003

CabaretShow MuziektheaterMuziektheater

Muziektheater

BuBBles 
& BITES
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Soundos
Geboren Met Ervaring

We zijn op aarde gekomen als 
onbeschreven blad, als leeg canvas 
waarop een volkomen nieuw leven 
kan ontstaan. Een bron van moge-
lijkheden en kansen zou je denken. 
Maar is dat wel zo? Of liggen er 
bepaalde zaken op voorhand zo 
diep vast dat we ze in alle haast 
overslaan? Geen gezeur, geen valse 
emoties, geen pseudo engagement 
en zeker geen allochtonenclichés. 
Maar een ontroerend eerlijke en 
vooral grappige voorstelling.

harrie let op de  
kleintjes
met o.a. jon van eerd, arie Cupé

Harrie Vermeulen is terug! Harrie 
klaagt speen en been als hij moet 
babysitten. Gevangen tussen beer-
tjes, kleertjes, broekjes, doekjes, 
papjes en lapjes maakt hij er weer 
een enorme puinhoop van. En wat 
als de baby’s zijn verdwenen? 

Jon van Eerd is de onbetwiste 
koning van de humor. Reken op 
zuurstoftekort want het wordt een 
avond onvergetelijk lachen!

VaRa Leids Cabaret 
Festival
De carrièrestart van de Najib Amhali 
of de Sanne Wallis de Vries van 2017 
meemaken? De finalisten van het 
VARA Leids Cabaret Festival 2017 
trekken het land in. Tijdens de Fina-
listentour 2017 krijg je de kans om 
zelf hun talent te ervaren. Ze doen 
de finaleavond namelijk integraal 
over! Sinds 1978 is het ‘VARA Leids 
Cabaret Festival’ een vooraanstaand 
podium voor jong cabarettalent. 
Gevestigde namen als Lebbis & 
Jansen, Najib Amhali, Wim Helsen, 
Paulien Cornelisse en Tim Fransen 
zijn hier hun carrière begonnen. 

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 28,00

20.30 uur
Port of den helder 
Stadshal / € 19,50

ZaTERdag

1103

dOndERdag

1603
dOndERdag 

1603

Cabaret

Comedy Cabaret

PRESAIL
THEATERWEEKEND 

In juni 2017 is het weer  
Sail in Den Helder! 

Kom nu alvast in de  
stemming tijdens dit  

PRESAIL theaterweekend.

22 t/m 25 juni 2017

VRIjdag 

1703
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 21,00

Muziek

Sjors van der Panne 
Theaterconcert 2016-2017

Zanger Sjors van der Panne, finalist 
‘The Voice of Holland 2014’, heeft 
het Nederlandstalige chanson 
opnieuw op de kaart gezet. Met 
nummers uit het oeuvre van Frank 
Boeijen, De Dijk, Claudia de Breij en 
Jacques Brel wist hij eerst de juryle-
den en daarna heel televisiekijkend 
Nederland te ontroeren. Sjors werd 
tweede. 

Samen met zijn vaste muzikanten 
trakteert hij het publiek op een 
concert met de mooiste liedjes van 
zijn helden, afgewisseld met eigen 
werk.

“Als Sjors een lied zingt, dan ís hij 
dat lied. En dat is heel knap. Ga hem 
zien, mensen!” – Liesbeth List

Peppa Pig (2+)
De Grote Plons! 
Peppa Pig is een vrolijk varkentje 
dat houdt van spelletjes spelen en 
heerlijk plonzen in de modder. Ze is 
dagelijks te zien op TV bij Nickelo-
deon en nu ook in het theater!
Peppa en haar vriendjes beleven de 
vrolijkste avonturen. Het heeft ge-
regend en overal liggen grote mod-
derplassen. Laat dat nou precies 
zijn waar varkentjes van houden. De 
schattige handpoppen, kleurrijke 
decors en gezellige meezingliedjes 
maken de voorstelling tot één groot 
feest. Dus pak je laarzen en maak 
samen met Peppa een Grote Plons!

14.00 uur
den helder airportzaal
€ 16,50

ZOndag

1203

Familie/Kinderen

de Vliegende  
hollander (8+)

Theater Terra

Kapitein van der Decken was een 
dappere, maar roekeloze zeeman. 
“Storm of geen storm, al moet 
ik varen tot het einde der dagen, 
niemand zal mij tegenhouden!” 
Hij tekende zijn noodlot: het schip 
veranderde in een spookschip, dat 
werd gedoemd om voor eeuwig 
rond te varen over zee.
Beleef de spannende legende van 
het spookschip ‘De Vliegende Hol-
lander!’

19.00 uur
den helder airportzaal
€ 16,50

ZaTERdag

1103

Familie/Kinderen
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hans Liberg
Trálálálá voor iederéén!!

Een volledig nieuwe show van Hans 
Liberg, de internationaal gelauwer-
de muziekkomiek. ‘Trálálálá’ wordt 
over de hele wereld gezongen. 
Muziek verbindt, muziek verbroe-
dert en helemaal als humor het 
transportmiddel is.

Het wordt een show vol humor en 
met veel muziek. Dé ideale muziek-
les. Dat wordt weer een kostelijke 
avond met Hans Liberg!

Lucky Fonz III 
Superlekker               

Is het een singer-songwriter? Is 
het een theatermaker? Is het een 
vliegtuig? Het is het allemaal: het is 
Lucky Fonz III, met zijn nieuwe one-
man-show. In zijn vorige voorstelling 
kon het publiek lachen, nadenken 
en ontroeren. Het leidde zelfs tot 
Lucky’s meeste recente album, ‘In je 
nakie’, dat met veel enthousiasme 
werd ontvangen o.a. door boekingen 
op festivals als Pinkpop. ‘Superlek-
ker’ is een apart maar liefdevol 
verhaal over het leven, de liefde, de 
buiten- en de binnenwereld.

niki’s Babyconcerten
Uit alle windstreken

Speciaal voor de allerkleinsten en 
hun ouders verzamelde Niki Jacobs 
de mooiste wiege-, slaap- en kin-
derliedjes uit alle windstreken. Van-
uit een prachtige bedoeïenentent 
neemt ze de kleintjes mee op reis. 
Niki Jacobs zingt en speelt gitaar en 
wordt begeleid op accordeon. 

Geschikt voor baby’s van 5 tot en 
met 14 maanden. Duur: 30 minuten.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 32,50

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

10.00 & 11.00  
en 12.00 uur  
den helder airportzaal 
€ 20,50 ouder + baby
€ 2,50 iedere extra bezoeker

ZaTERdag

1803
ZaTERdag 

1803
ZOndag

1903

Show Cabaret Familie/Kinderen 
(5 t/m 14 mnd)

dOndERdag 

2303
WOEnSdag 

2203
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 25,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 25,50

CabaretShow

jandino  
asporaat 
Keihard

Als er iemand in de showbusiness 
keihard gaat, dan is het Jan-
dino wel. Deze man doet niet aan 
concessies als het om zijn carrière 
gaat. Bij hem is het simpel, je komt 
en je gaat. Daartussen moet je 
lachen, het liefst keihard! 

Hij brengt een nieuwe hilarische 
show met typetjes, stand up 
comedy, zang en dans. Deze tour 
sluit hij spectaculair af in de Kuip. 
Heeft iemand dat ooit gedaan? Nee! 
Maar als iemand het kan, dan is 
het Jandino wel. Waarom? Hij gaat 
gewoon keihard!

Omdenken 
de ‘lastige kinderen? heb jij 
even geluk’ show

Berthold Gunster komt samen met 
acteur Dion Vincken terug met 
de ‘Lastige kinderen? Heb jij even 
geluk’ Omdenkshow, gebaseerd op 
de gelijknamige bestseller.
Kinderen? Stop met ze op te voe-
den. Het is vastdenken: kijken naar 
wat er niet is en wel zou - moeten - 
zijn. Kinderen grootbrengen slingert 
ons heen en weer tussen uitersten. 
Kinderen zijn een bron van irritatie, 
frustratie en soms zelfs wanhoop; 
tegelijkertijd zijn ze een onuitput-
telijke bron van liefde, plezier en 
avontuur. Pas op! Voor wie dit pro-
gramma heeft meegemaakt, zal op-
voeden nooit meer zijn als vroeger. 
Welkom in de explosieve wereld van 
de opvoeding!

jeroen van Veen
speelt Erik Satie
Op 17 mei 1866 werd de Franse 
componist Erik Satie geboren in 
Honfleur, in 2016 precies 150 jaar 
geleden. Om deze componist te 
eren brengt pianist en componist 
Jeroen van Veen een programma 
met bekende werken van Satie, 
zoals de Gymnopédies, Gnossien-
nes en Sarabandes. De langzame 
muziek heeft een sterk meditatief 
karakter en over sommige werken 
gaat zelfs het verhaal dat die ook 
helend zouden werken bij ziekte.  

12.00 uur | Lunch
14.00 uur | KeyKegzaal 
€ 19,50 concert
€ 12,00 lunch,  
excl. drankjes

ZOndag

1903

Klassiek

Vrienden Van 
dE KaMPanjE
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Unforgettable                                   
One Night In Manhattan            

Choreografe Isabelle Beernaert neemt je mee naar de  romantiek van de jaren 
‘50 tot ‘60 in het bruisende Manhattan. Met dans en live jazzmuziek van het 
Frank Deruytter Jazz Quintet.

Terug naar de tijd van swing, jazz, jukeboxen, crooners, tap-dance en cabaret. 
Namen als Nat King Cole, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Fred 
Astaire, Eleanor Powell zijn onlosmakelijk verbonden met de muziek uit de 
jaren ’50 en ’60 en beïnvloeden de muziekindustrie nog altijd.

‘Enjoy One Night In Manhattan!’

dummy de Mummie (6+)
Naar de boeken van Tosca Menten

Stel je voor. Je heet Goos Guts, je wordt op school altijd als laatste gekozen 
met gym en je leest liever dan dat je voetbalt. Je woont in het saaiste dorp van 
de wereld, tot je op een dag je slaapkamer binnenloopt en je iets vies ruikt. Je 
kijkt rond en ziet een mummie in je bed. Een kleine mummie van vierduizend 
jaar oud, springlevend, nieuwsgierig en ook helemaal alleen. Wat doe je dan?

‘Dummie de Mummie’ is de avontuurlijke familievoorstelling voor iedereen 
vanaf 6 jaar, over de grenzeloze vriendschap tussen een gewone jongen en een 
springlevende mummie. Spannend en ontroerend, met veel humor én muziek!

Kirsten van Teijn
ZALF

Kirsten heeft jeuk. Al haar leven lang. Jeuk komt van binnenuit, jeuk is een 
emotie, maar Kirsten krijgt ook jeuk van de wereld om haar heen. Als kind 
ingepakt in een krabpakje, als puber in coltruien en nu wil ze uitpakken, want 
het brandt.

Soms moet je niet krabben, maar het laten jeuken. Want als je op één plek 
krabt begint het ergens anders weer te jeuken en als iemand zegt ‘stop’ wordt 
het alleen maar erger. Ze stopt niet, ze is pas net begonnen. 
Haar tweede avondvullende programma is een muzikale cabaretvoorstelling 
die de jeuk naar het theater brengt, maar ook de zalf.

20.15 uur
den helder airportzaal 
€ 31,00

16.00 uur
den helder airportzaal 
€ 16,50

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

VRIjdag 

2403

ZaTERdag 

2801

VRIjdag 

2403Show

Familie/Kinderen

Cabaret

Body Language 
Met o.a. Alfred van den 
Heuvel, Alexandra  
Alphenaar en Joey Ferre

Hoe maakt u een verplette-
rende indruk op de andere sekse? 
Waarom moet u nooit uw armen 
over elkaar slaan? Waarom stappen 
we liever niet in een volle lift? In 
deze komische spoedcursus leert u 
alle geheimen van uw lichaamstaal. 
Uitermate handig op het werk, met 
vrienden en in de liefde…en u doet 
mee!

Katinka 
Polderman
Polderman tiert welig
Al ruim tien jaar geldt droogkloot 
Polderman als één van de best 
bewaarde geheimen van de Neder-
landse- en Vlaamse theaters. Toch 
maakte ze al vier voorstellingen vol 
vrolijk cynisme, subtiele lompheid, 
doortimmerde liedjes en hilarische 
oneliners. In dit programma gaat ze 
vrolijk verder. Niet met stemverhef-
fingen of schreeuwen, maar met 
goed gerijmde liedjes en vakkundig 
afgewogen woorden.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 26,50

20.30 uur
Port of den helder 
Stadshal / € 19,50

dOndERdag

3003
dOndERdag 

3003

Comedy Cabaret
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Rayen Panday
Niet Verder Vertellen
Na het succes van ‘Drie keer Rayen’, 
‘Vrijspraak’ volgt nu ‘Niet Verder 
Vertellen’. Rayen neemt geen blad 
meer voor de mond. Hij heeft het 
over persoonlijke en vertrouwelijke 
zaken die hij durft te delen, maar 
absoluut niet verder mogen worden 
verteld! Je kunt vast wel een ge-
heimpje bewaren, toch? Met scherpe 
humor, muzikaal talent, vermakelijke 
publieksinteractie en verrassende 
invalshoeken. Nóg persoonlijker. Nóg 
scherper. Nóg grappiger.

Vrouw holland
20 jaar mannenhumor in een 
vrouwenlichaam

In ‘20 jaar mannenhumor in een 
vrouwenlichaam’ blikt Vrouw Hol-
land terug. Vocaal ijzersterk zingt 
ze gevoelige liedjes en speelt ze 
acts als de ‘Tietenpoppenkast’. 
Want Vrouw Holland is ouder, maar 
geen cent wijzer. Marieke Klooster, 
Gabriëlle Glasbeek en Karin Noeken 
nemen zichzelf bruut op de hak, 
hierin begeleid door pianist Reinout 
Douma.

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

ZaTERdag 

0104

VRIjdag 

3103

Cabaret

Cabaret

InTO ThE WOOdS
Dé hitmusical!

Wereldberoemd en meermalen bekroond musicalcomponist Stephen Sondheim (o.a. ‘Sweeney Todd’, ‘West Side Story’) 
creëerde met de hilarische en grimmige sprookjesmusical-voor-volwassenen ‘INTO THE WOODS’, een modern verhaal 
over verlangen, verraad en verlossing tussen geliefden, ouders en kinderen.

Om hun felbegeerde kind te krijgen, worden een onnozele bakker en zijn kordate vrouw met een onmogelijke opdracht 
het bos in gestuurd. Daar blijken ze ongewild de spil te vormen in de sprookjes van Assepoester, Roodkapje, Rapunzel en 
Sjaak en de bonenstaak. Maar zijn heksen, wolven en reuzen eigenlijk de grootste bedreiging voor je geluk? En wat is de 
prijs voor het Lang En Gelukkig waar iedereen op hoopt?

INTO THE WOODS heeft een topcast waaronder: Paul Groot, Elise Schaap, Brigitte Heitzer, Esther Maas, Wart Kamps, Lone 
van Roosendaal, Guido Spek, René van Kooten plus een 15-koppig orkest!

20.15 uur 
den helder airportzaal
€ 38,50

VRIjdag 

3103 Musical
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Middenweg 115
1782 BC  Den Helder

tel: 0223 680703

www.delisdoddedenhelder.nl

 

Bel voor een afspraak: 072 511 44 65 
Kitmanstraat 1, Alkmaar  |  Vrede en Vrijheid 26, Den Helder

Zijperweg 7A, Schagen  |  Jonkerstraat 6, Den Burg

www.oosterbaanalkmaar.nl

orthopedisch schoeisel
loopanalyses

schoenaanpassing
sportinlays
steunzolen

De passende 
oplossing 
voor uw voeten

Wilt u ook zo lang mogelijk zorgeloos 
en zelfstandig blijven wonen?

Graag informeren wij u over:
•  De verhuur van onze 78 appartementen,  

variërend in grootte van 60 m2 tot 251 m2 
oppervlakte met 1,2 of 3 slaapkamers

• Toekomstbestendig en energiezuinig wonen
•  Onze persoonlijk aanpak in serviceverlening en beheer
•  Zorgeloos zelfstandig wonen met privacy 

veiligheid en sociale controle

• Ons uitgebreide servicepakket met o.a.:
 Beheerder en nachtzuster (slaapwacht)
 Persoonlijk alarmeringssysteem
 Haal- en brengservice, Hulp bij kortstondige ziekte
 Video intercom en uniek sleutelsysteem
 Raambewassing en tuinonderhoud
   Vrij gebruik van fitness-, hobby-, en computerruimte 

Kom gezellig even langs voor een vrijblijvende rondleiding met kopje koffie!
Bezoek de website of vraag een brochure aan www.uyterton.nl

Tevens zijn er in het gebouw een kapsalon, pedicure, wasserette, logeerkamers en een recreatiezaal aanwezig.

Dit kan in Serviceflat 
“De Uyterton”

Wilt u zorgeloos wonen tegen een betaalbare prijs en het liefst natuurlijk op een prachtige locatie? 
Dan laten wij u graag kennismaken met ons unieke woonconcept van service en ontzorging. 

Serviceflat “De Uyterton”  •  Marsdiepstraat 500  •  1784 AZ Den Helder  •  tel.: 0223 630330  •  email: info@uyterton.nl
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ZaTERdag 

0104
20.30 uur 
Port of den helder Stadshal
€ 23,50

niels geusebroek 
Wildfire

Een nieuwe look, een nieuwe sound, kortom: een vernieuwde Niels Geusebroek.

Zijn voorstelling heeft als titel ‘Wildfire’, naar zijn gelijknamige tweede album. 
Niels vertelt met dit album zijn levensverhaal. Het valt op dat hij daarbij vaak 
zijn hoofd wat schuin houdt, alsof hij de wereld, vanuit een andere hoek bekijkt. 
Beschouwend als een man die in ontwikkeling is, omdat de wereld nu eenmaal 
doorlopend verandert. 

House of Reviews schreef eerder: “Deze singer-songwriter weet met zijn 
stem en muziek te overtuigen zonder capriolen uit te halen, ofwel puur en 
aangenaam.”

Muziek

andré het astronautje (4+)
voor alle ruimtereizigers vanaf 4 jaar

Welk kind droomt er niet van om astronaut te worden? Met een raket de ruimte 
in. Astronaut André Kuipers is de enige Nederlander die maar liefst twee keer 
in de ruimte is geweest. Tijdens zijn tweede ruimtereis schreef hij het avontuur 
André het astronautje voor zijn kinderen. Een verhaal over vriendschap, raketten, 
muizen, astronauten én kaasfondue. Het is het eerste boek ter wereld dat in 
de ruimte geschreven is. De makers van de succesvolle Buurman & Buurman-
voorstellingen vertaalden het ruimteverhaal naar een muzikale voorstelling, 
met liedjes van Claudia de Breij. “Voor kinderen is de voorstelling niet alleen een 
mooi ruimte-avontuur om naar te kijken, ze leren óók hoe leuk wetenschap en 
techniek zijn!”, aldus André Kuipers. Ready for take-off!

14.00 & 16.00 uur
den helder airportzaal
€ 16,50 / Kinderen € 14,50

ZaTERdag 

0104

a night at the Opera            
De Staatsopera van Tatarstan    

Kom langs voor ‘A Night at the Opera’ om te genieten van de mooiste opera-
melodieën. Een middag vol hoogtepunten uit de wereld van opera. Indrukwek-
kende koorstukken, de mooiste aria’s, duetten en een fantastisch orkest dat 
ook een aantal prachtige ouvertures zal doen klinken.

Een opera-belevenis om nooit te vergeten!

14.30 uur
den helder airportzaal
€ 39,50

ZOndag 

0204 Opera

Familie/Kinderen
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Patrick Laureij
dekking hoog                                               

Een spannende stand-up comedian, 
kakelvers, winnaar van de jury- 
en publieksprijs Cameretten 2013, 
veelbelovend, oorsprong: 
Rotterdam-Zuid en dat hoor je. 

Met een onvervalst accent en de 
bijbehorende eerlijkheid heeft hij 
inmiddels meerdere malen op Low-
lands gespeeld en stond hij in het 
voorprogramma van Theo Maassen.  

Ronald Snijders
Welke shOW

Was absurdist Ronald Snijders in 
zijn vorige ‘One Man Show’ een 
dolgedraaide tv-quizmaster, in zijn 
nieuwe programma WELKE SHOW 
zien we de echte Ronald Snijders, 
mét bigband. Hij zal zijn publiek op 
geheel eigen wijze vervreemden 
met grappen, liedjes, normale 
anekdotes, nieuwe woorden en 
opmerkelijke invallen. Ook leest hij 
wederom voor uit eigen werk. 

Wekelijks te horen bij Giel3FM en te 
lezen in Het Parool. 

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

20.30 uur
Port of den helder 
Stadshal / € 20,00

ZaTERdag 

0804

VRIjdag 

0704

Cabaret

Cabaret

The Simon & garfunkel Story
Het fascinerende verhaal van twee jonge jongens uit New York die ‘s werelds meest succesvolle muzikale duo aller tijden 
werden. Ze begonnen bescheiden, in de jaren 50 als het rock ’n roll-duo Tom & Jerry. In de jaren 60 kwamen de grote 
successen. ‘The Simon & Garfunkel Story’ gaat langs alle songs en   verhalen die hen vormden, de dramatische breuk en 
hun afzonderlijke solocarrières. 

Het eindigt met een prachtig eerbetoon aan het legendarische Central Park reünieconcert uit 1981. Acteur Dean Elliott 
is Paul Simon. Eerder vertolkte hij de hoofdrol in de met een Olivier Award genomineerde West End musical ‘The Buddy 
Holly Story’. In deze tribute-show hoort u alle hits : ‘Mrs Robinson’, ‘Bridge Over Troubled Water’, ‘Homeward Bound ‘, 
‘Scarborough Fair’, ‘The Boxer’, ‘The Sound Of Silence’ en nog veel meer!

nieuw geld
met o.a. Vera mann en Victor löw

Acteur Victor Löw blonk de afgelopen seizoenen uit in ‘De Verleiders’ (nominatie Louis d’Or!) en ‘Advocaat van de Duivel’. 
‘Nieuw Geld’ is geschreven door het gouden team Charles den Tex, thrillerschrijver en specialist in corporate thrillers, en 
Peter de Baan, televisie- en theaterregisseur. 

Bedrijfsovernames zijn aan de orde van de dag. Maar wat voor mensen zitten hierachter? U krijgt een kijkje in de wereld 
van een durfkapitalist en zijn vrouw. Een wereld waarin je tot enorme hoogtes kunt stijgen, maar ook diep kunt vallen. Als 
zelfs zijn vrouw bij hem weggaat, heeft Jan de toppen van zijn eenzaamheid bereikt. Winnen is het enige dat hem drijft. 
Tot hij wegglijdt in een strijd die hij niet kan winnen. Al zijn messcherpe ervaring in de keiharde markt kan hem niet meer 
beschermen. Hij gaat ten onder in stijl. Alleen. 

20.15
den helder airportzaal
€ 27,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 27,00

ZaTERdag 

0804

WOEnSdag 

0504

Muziek

Toneel

52



Th
ea

Te
rg

id
s 

d
e 

ka
m

pa
n

je
 2

01
6 

- 
20

17
aP

RI
L

20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

dOndERdag 

1304

Ruth jacott
ruth

Ruth Jacott is terug, en hoe! De 
theaterdiva kan niet wachten om 
u, samen met haar live-band, te 
trakteren op haar nieuwe theater-
show. Met mooie, ontroerende en 
opzwepende liedjes, swingende 
moves en openhartige verhalen, 
krijgt u een gevarieerde muzikale 
avond én een kijkje in zowel haar 
professionele- als haar privéleven. 

Een bijzondere voorstelling met 
onverwachte wendingen, want daar 
houdt Ruth van.

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 33,50

VRIjdag 

1404

Muziek

Cabaret

Bureau Sport
met Frank evenblij & erik dijkstra 

Net zoals in het tv-programma ‘Bureau Sport’ vertellen Frank Evenblij en Erik Dijkstra in deze theatervoorstelling op prik-
kelende, kritische en humoristische wijze de mooiste verhalen uit de sport. Ze tonen bijzondere beeldfragmenten, delen 
opmerkelijke bevindingen en in de quiz kunnen de bezoekers laten zien wat ze waard zijn wat betreft hun sportkennis. 
Ook de beproefde tv-rubrieken ‘meedoen met’ en ‘de verhoorwagen’ zullen de revue passeren.  

U kunt rekenen op een interactief, vrolijk en journalistiek sportcollege met de onmiskenbare signatuur van Frank en Erik; 
vol humor maar immer serieus als het om de inhoud gaat.   

ISh
Elements of Freestyle 

Na 15 jaar gaat ISH terug naar waar het allemaal ooit begon: urban arts in het theater. Met een spectaculaire show met 
o.a. skaters, freerunners, breakdancers en BMX’ers, waardoor je met een andere blik naar urban arts kijkt. Onder de 
bezielende leiding van artistiek leider Marco Gerris (jurylid ‘The Freestyle Games’ & ‘So You Think you Can Dance’).

‘Elements of freestyle’ gaat over de alles goedmakende secondes waarin die ingewikkelde trick eindelijk lukt. Over de 
totale focus, extase en het gevoel van vrijheid bij de sporter. Het publiek ontdekt de kunst achter het kunstje!

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 21,50

17.00 uur   
den helder airportzaal
€ 23,50

ZaTERdag 

1504
    

ZOndag 

0904

Theatercollege

dans/Urban

Kees van amstel
de man die ik niet wilde worden

Kees van Amstel is veranderd. Hij 
merkte op feestjes dat hij steeds 
vaker werd gemeden vanwege zijn 
cynische blik op de wereld. Maar nu 
is hij ‘chill’ en ‘super relaxed’. Kees is 
helemaal zen! Ja….dat mocht je wil-
len.  Ken je Kees niet? Kees, is o.a. 
bekend van ‘Spijkers met Koppen’, 
‘Dit was het Nieuws’ en ‘Comedy 
Central’. Kom nou maar gewoon 
naar het theater want Kees heeft 
een goed verhaal. Meerdere zelfs. 
En grappen. Veel grappen. Daarin 
heeft hij nooit iets veranderd!

53

Vrienden Van 
dE KaMPanjE

Burgerz 
& BEER

BuBBles 
& BITES

Urban Workshops 
port of den helder stadshal

zoals BMX, Skaten & Freerunning. 
Check onze site voor meer info. 

Aansluitend de voorstelling 
van ISH.
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WWW.WILMS.NL

INSTALLATIETECHNIEK

STORING & ONDERHOUD

KEUKENS & BADKAMERS

DIT IS ONS 
AMBACHTELIJK 
VAKWERK...

Schilderen - Behangen - Sauswerk - Wandafwerking - Spuitwerk - Reparaties van houtrot 
Coatings betonvloeren - HR++ isolatieglas - Nieuwbouwbeglazing - Reparaties beglazing 
Brandwerende beglazing - Hardglas deuren - Glas in lood
Burg. Lovinkstraat 50 | 1764 GG Breezand | tel. 0223 - 52 12 96 | info@vanderplasbv.nl

tel: 0223 670 700 Drs. F. Bijlweg 8-B www.noordstad.nltel: 0223 670 700 Drs. F. Bijlweg 8-B www.noordstad.nl

tel: 0223 670 700 Drs. F. Bijlweg 8-B www.noordstad.nl
tel: 0223 670 700 Drs. F. Bijlweg 8-B www.noordstad.nl

tel: 0223 670 700 Drs. F. Bijlweg 8-B www.noordstad.nl
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Wie is er bang voor Virginia Woolf?
met Carine Crutzen, Warre Bormans, dragan Bakema en Yara alink 
regie: johan doesburg

George en Martha zijn terug! In de legendarische toneelklassieker hebben zij 
elkaar lief, drinken onweerstaanbaar veel en ondertussen tarten zij elkaar tot 
het uiterste. Dit wereldberoemde toneelstuk schreef Edward Albee ooit als ver-
haal over het falen van de Amerikaanse droom, van het perfecte huwelijk, de 
harmonieuze familie en het persoonlijke succes. Een zorgvuldig hooggehou-
den droom die door Albee aan diggelen wordt geslagen door ons een echtpaar 
te geven dat aan alles behalve dit romantische beeld blijkt te voldoen. Het 
toneelstuk staat aan de top van beste toneelteksten ooit geschreven. 

Voorafgaand aan de voorstelling is er om 19.30 uur een gratis voorbespreking 
die wordt mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Kampanje.

VRIjdag 

2104
dOndERdag 

2004
20.30 uur
KeyKegzaal
€ 18,50

20.30 uur
Port of den helder Stadshal - 
Staconcert
€ 23,50 

nathalie Baartman
Voest

Voest!? D’as Twents voor vuist. 
Vuist?! Gaat Baartman knokken? 
Vechten voor vrolijkheid en een 
beetje meer liefde, alsjeblieft. Hoe? 
Door zelf maar ‘ns te beginnen.
En de rest volgt vanzelf! 

Voest: een vurige voorstelling  
van een ontembare vrouw op 
vredesdrift!

The doors in Concert
Celebration 

De zanger heeft de looks en stem 
van Jim Morrison, de toetsenist 
vertoont verbluffende gelijkenis met 
Ray Manzarek, de gitarist speelt als 
Robby Krieger en de drummer kan 
John Densmore tot in de finesses 
benaderen. De onovertroffen tribu-
teband The Doors in Concert brengt 
een hommage aan de legendari-
sche psychedelische rockbandThe 
Doors, waarvan zanger en icoon Jim 
Morrison in 1971 overleed. In deze 
overweldigende theaterproductie 
worden alle zintuigen van de toe-
schouwer geprikkeld met prachtige 
projecties, sferische belichting en 
nog veel meer. 

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 28,00

VRIjdag 

2104

CabaretMuziek

Toneel

ZaTERdag 

2204
19.30 uur

den helder airportzaal
€ 18,50

Razend (12+)
naar het boek van Carry Slee

Sven wordt geslagen. Door zijn vader. En zijn moeder zegt er niks van. Om aan 
die werkelijkheid te ontsnappen, maakt hij in zijn hoofd speelfilms. En daar 
speelt zijn grote liefde Roosmarijn altijd de hoofdrol in. Ook Roosmarijn loopt 
met een geheim rond. Haar wiskundeleraar Bob kan niet met zijn vingers van 
haar afblijven. De jongen en het meisje zoeken hun toevlucht tot elkaar maar 
durven niet te praten over wat hen achtervolgt. 

Toch moet die waarheid boven komen drijven…

jongeren

55

Tip: Meivakantie!
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Ragazze Quartet
met rosa arnold (viool), 
jeanita Vriens (viool), annemijn 
Bergkotte (altviool) & kirsten 
jenson (cello)

Het Ragazze Quartet haalt de 
skyscrapers van New York naar de 
concertzaal: zij speelt ten midden 
van een decor ontworpen door 
gerenommeerd theatervormgever/
fotograaf Michiel Voet. In het decor 
staat wereldberoemde fotografie 
van NYC centraal, en transformeert 
op magische wijze van de 19e eeuw 
naar nu.

Een Amerikaans feestje dus, met 
werken van de Amerikaanse ‘mini-
mal’ componist John Adams, en de 
Europese componisten Béla Bartók 
en Antonín Dvořák, die beiden naar 
New York trokken en daar enkelen 
van hun grootste meesterwerken 
schreven. 

WËRELdBÄnd 
slÄpsTiCk

De voorstelling SLÄPSTICK van de 
Wëreldbänd is een ode aan de mu-
zikale komiek: van de middeleeuwse 
troubadour tot aan Spike Jones 
met zijn band, de Marx Brothers, de 
beroemde Zwitserse clown Grock en 
Mini & Maxi. Vanuit de denkwereld 
van deze voorgangers wordt een 
grote verzameling muzikale, hu-
moristische acts vertoond, die hun 
oorsprong vinden in het variété. 

Bij de virtuoze, muzikale slapstick 
van de Wëreldbänd kom je gewoon-
weg ogen en oren tekort.

12.00 uur | Lunch
14.00 uur | KeyKegzaal
€ 19,50 concert
€ 12,00 lunch, excl. drankjes

20.15 uur
airportzaal den helder 
€ 22,50

ZOndag 

2304
dInSdag 

2504

Klassiek Muziek

abafazi
African Sunset

Abafazi is Zulu en betekent ‘vrouwen’. De negen Zuid-Afrikaanse vrouwen 
van Abafazi nemen het publiek mee op reis door de muziek en cultuur van 
Zuid-Afrika. De Afrikaanse drum, de marimba en hun stem zijn de basisinstru-
menten. Van oudsher is de Afrikaanse drum een vooral door mannen bespeeld 
instrument, maar de kleurrijke en energieke Abafazi zetten dat traditionele 
beeld op zijn kop. Internationale hits van Miriam Makeba en Brenda Fassie 
passeren de revue, afgewisseld met indrukwekkende drum- en danspartijen 
en natuurlijk wordt er ook a capella gezongen.  

Een Afrika-belevenis om nooit te vergeten!

20.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 28,50

VRIjdag 

2804

Show/Muziek

56

Foto: Ton Selderbeek, finalist Kampanje fotowedstrijd
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de Edwin Evers Band Theatertour   
De Band, met de beste muzikanten van Nederland, onder leiding van Nederlands’ bekendste ochtend DJ, Edwin Evers, brengt een onvergetelijke show vol bekende 
hits. Niet vanuit de intieme radiostudio, maar in de spotlights samen met zijn muzikale vrienden waarmee hij al ruim 13 jaar deze band vormt. 

Ze spelen in deze unieke tour niet simpelweg covers, maar door de gezamenlijke creativiteit en virtuositeit, brengt de band op hoog niveau interpretaties van hun 
grote muzikale helden zowel akoestisch als versterkt. 

dekoor Close harmony
Dekoor is meer dan een koor. Het zijn dertig muzikanten. De onuitputtelijke 
drive achter deze groep is muzikaal leider Christoph Mac-Carty. Dekoor staat 
al jaren aan de wereldtop en blijft altijd in beweging. Jazz, pop, gospel, klas-
siek. Jong, fanatiek, sexy, muzikaal, zelfverzekerd en oprecht. Dekoor zingt a 
capella of wordt begeleid door een combo.

‘Dekoor Close Harmony’ staat voor altijd in het collectieve geheugen gegrift als 
dé groep die op Pinkpop 2014 heeft opgetreden met The Rolling Stones. 

We Remember Elvis Presley
Springlevend is de muziek van Elvis Presley! Op 16 augustus 2017 is het 
alweer 40 jaar geleden dat Elvis Presley – The King Of Rock ‘n’ Roll – overleed. 
De makers van het succesvolle ‘Elvis 80th Anniversary’-concert vinden het dan 
ook de hoogste tijd voor een groot nieuw Elvis spektakel met zijn talrijke hits 
en de favorieten van The King. 

Met de beste Elvis Tribute Artists en een spetterende live-band. 

‘Elvis will be back in the building!’

20.30 uur i.v.m. nationale dodenherdenking
den helder airportzaal / € 34,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 20,50

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 30,00

dOndERdag 

0405

ZaTERdag 

2904 
VRIjdag 

0505

Muziek

Muziek Muziek

57
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We are family 
Wist je dat hits als ‘I’m So Excited’, 
‘Night Fever’, ‘Stayin’ Alive’ en 
‘We Are Family’ meer met elkaar 
gemeen hebben dan dat je er alleen 
vrolijk van wordt? Deze aanste-
kelijke songs zijn allemaal groot 
geworden door muzikale families. 

Er zijn legio beroemde families die 
al decennia lang zorgen voor grote 
hits. Hits die we met zijn allen neu-
riën of uitbundig meezingen. Het is 
dan ook terecht dat het orkest van 
de ‘Disco Disciples’ een knaller van 
een muzikaal feest maken, waarin 
deze familiebanden nog eens zorg-
vuldig worden aangehaald. 

Vrolijke muziek, soepele moves en 
af en toe een hilarische knipoog 
maken ‘We Are Family’ tot een 
belevingsconcert waar je heerlijk bij 
kan swingen.

dOndERdag 

1805
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 22,50

Show

Bastiaan Ragas 
dan maar in therapie 

‘Dan maar in therapie’ is de 4e 
muzikale cabaretcomedy van Basti-
aan Ragas. Hij zingt de mooiste 
liedjes, maakt de botste grappen en 
speelt met het publiek. Ontregelend 
herkenbaar, vrolijk, grappig, verwar-
rend, bizar én enorm heilzaam. 

Bas gaat samen met het publiek in 
therapie, want daar is altijd wel een 
reden voor te vinden. Zang-, knuf-
fel-, schreeuw- en speltherapie… 
en natuurlijk ook de klankschalen-
therapie mag niet ontbreken. ‘Dan 
maar in therapie’ is een mix van 
cabaret, comedy, muziektheater 
en het leven zelf. Bespaar je veel 
ellende, kom lachen, huilen en 
meezingen.

VRIjdag 

1205
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 25,50

Comedy

Theater van het 
sentiment 
Het KRO-NCRV radioprogramma 
‘Theater van het Sentiment’ viert 
haar 20-jarig jubileum als theater-
programma. 

Presentatoren Stefan Stasse, Ruud 
Hermans en Jeanne Kooijmans 
nemen je mee terug in de tijd 
met beeldfragmenten van grote 
en kleine gebeurtenissen, mode, 
trends, humor, televisie, etc.  
Een voorstelling boordevol muziek 
en de mooiste liedjes uit de jaren 
zestig, zeventig en tachtig; de mu-
ziek van toen je zestien was, vertolkt 
door een fantastische liveband o.l.v. 
Bob Schimscheimer. 

Een groots feel good feest en een 
trip ‘Down Memory Lane’.

dOndERdag 

1105
14.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 25,00

Muziek

hedda gabler 
Theater utrecht

met o.a. reinout Bussemaker, 
peter Blok, guy Clemens en 
karina smulders

Hedda Gabler, de klassieker van 
Henrik Ibsen, is meer dan honderd 
jaar oud, maar in handen van 
regisseur Thibaud Delpeut is het 
een angstaanjagend scherp portret 
van een hedendaagse generatie. 
Een generatie voor wie het leven 
een feest was, maar die nu met een 
kater wakker wordt. Hoe kan het dat 
een volledig geslaagd bestaan aan-
voelt als een volslagen mislukking? 

Hedda Gabler is een even ontroe-
rende als alarmerende voorstel-
ling, niet in het minst dankzij een 
topcast.

Voorafgaand aan de voorstel-
ling is er om 19.30 uur een gratis 
voorbespreking die wordt mogelijk 
gemaakt door de Vrienden van de 
Kampanje.

ZaTERdag 

0605
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 25,50

Toneel

Foto: Ad Bak, finalist Kampanje fotowedstrijd

BuBBles 
& BITES
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20.15 uur
den helder airportzaal
€ 31,50

Cabaret/Toneel
de Ploeg
Pilp Fuction 

Met o.a. Loes Luca, Han Römer, Genio de Groot, Peter Heerschop, Viggo Waas en  
Titus Tiel Groenestege 

De Ploeg is terug! Dit keer duikt het roemruchte gezelschap van cabaretiers (NUHR) en acteurs (o.a. Loes Luca en Han 
Römer) in de wereld van de film. Ze ploegen zich in Pilp Fuction door een filmscript over een meisje op zoek naar haar 
moeder, een groot Hollywood-actrice. Het meisje dwaalt als een Alice door Filmland, komt terecht in bekende filmscènes 
en staat oog in oog met beroemde filmsterren. Ondertussen ontvouwt zich een fantastische theatervoorstelling die je 
het liefst ziet met een grote bak popcorn op schoot. 

Een avond vol spektakel, spanning, liefde en drama zoals je normaal alleen in films ziet! De Ploeg, eindelijk in  
Dolby Surround en Technicolor. 

VRIjdag 

1905
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Brandweerman Sam Live! (2+)
Brandweerman sam redt het Circus

Kinderheld Brandweerman Sam, bekend van RTL Telekids, komt terug in het 
theater! Na de succesvolle familievoorstelling ‘Piekepolder op Stelten’ zijn 
Sam en zijn trouwe brandweerwagen Jupiter nu te zien in een fonkelnieuwe 
familievoorstelling voor jong en oud. Dit keer komt het Circus naar Piekepolder. 
De Circusdirecteur heeft alles voorbereid en kijkt uit naar een fantastische 
show, maar de ondeugende Norbert Puk weet als altijd de boel al snel in de war 
te schoppen. Gelukkig staan Brandweerman Sam en zijn team altijd paraat. 
Deze show, boordevol vrolijke muziek, dans en humor is geschikt voor het hele 
gezin. Na de voorstelling komen Brandweerman Sam en zijn vrienden natuur-
lijk naar de foyer voor een uitgebreide Meet & Greet

Kom verkleed!
Brandweerman Sam nodigt alle bezoekers uit om verkleed als brandweerman 
of circusartiest naar het theater te komen. 

14.00 uur
den helder airportzaal
€ 16,50

ZaTERdag 

2005 Familie/Kinderen

The american Country Legends
met o.a. lana Wolf, pam mcBeth, johan jansen en Wim van de Vliert

Radio-dj Lana Wolf, de jarenlange sidekick van Rob Stenders, stelde het thea-
terconcert ‘The American Country Legends’ samen. Ze koos mooie klassiekers, 
heerlijke ballads en spetterende uptempo nummers, voor iedereen die van 
pure country en West Coast houdt. Topmuzikanten spelen muziek van onder 
meer The Eagles, Linda Ronstadt, Willie Nelson, Bonnie Raitt, Emmylou Harris, 
en vele anderen. Maar het is niet alleen nostalgie, er wordt ook modern werk 
van Shania Twain, Garth Brooks en Lady Antebellum gespeeld.

Country is weer helemaal hot!

20.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 23,00

ZaTERdag 

2005 Muziek

WOEnSdag 

2405
20.30 uur
Port of den helder Stadshal
€ 19,50

Martijn Koning
Koning van de lach

Martijn Koning doet het op zijn 
manier. Zeg tegen hem rechts, hij 
gaat links. Heeft hij net een nieuw 
theaterprogramma gemaakt, wil 
hij het liefst meteen door met iets 
nieuws. Titels vindt hij onzin. 

‘‘Ik kom gewoon langs. En doe 
sowieso iedere avond iets anders. 
Ik probeer wel eens een rode draad 
in mijn voorstelling te doen, maar 
dat kan ik helemaal niet. Zodra ik er 
probeer een lijntje in te verwerken, 
wordt het ongeloofwaardig. Ik kan 
niet zo’n vast stramien doen. Ik 
word gek als ik elke avond hetzelfde 
doe.”

WOEnSdag 

2405
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 21,50

nasrdin dchar
DAD

Nasrdin Dchar wordt vader. Nog 
9 maanden en hij en zijn vrouw 
worden ouders. Maar hoe bereid je 
je voor op een nieuw leven waar je 
volledig verantwoordelijk voor bent? 
In deze tijd. Welke elementen van 
het land, de cultuur, het geloof van 
zijn ouders - al die dingen die hij zo 
vanzelfsprekend heeft meege-
kregen in zijn opvoeding - gaat hij 
overdragen op zijn kind? 

Het wordt een avond met een hoge 
mate van energie. De energie van 
een aanstaande vader. Die het ene 
moment in de wolken is en het 
volgende doodsbang voor de wereld 
waarin hij zijn nageslacht ter wereld 
laat komen. 

DAD is een voorstelling over 
vaderschap. Over generaties. Over 
emigratie. Over toen, nu en straks. 
Over hier en daar. Over leven en 
dood. Over liefde!

Toneel Cabaret
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De grootste complete 
woninginrichter

van de Noordkop!
Kom eens langs en laat u verrassen 
door het veelzijdige aanbod en de 

ruime keuze!

Ravelijncenter 4  |  Den Helder  |  T 0223-612363  |  E verkoop@deschakelwonen.nl  |  www.deschakelwonen.nl

GROOTS IN WONEN EN SLAPEN

Gordijnen

Landelijk

Luxaflex

Happy@Home

1100m2

slaapafdeling

Eigentijdse
zitmeubelen

Linnenkast
specialist

Modern

Vloeren

Eigentijds
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Cabaret

WOEnSdag 

2806 
dOndERdag 

2906 (TEXEL) 
VRIjdag 

3006 
20.15 uur
den helder airportzaal
€ 31,50

jochem Myjer
adem in, adem uiT 

“Ik moet op deze pagina in honderd 
woorden vertellen waar mijn 
nieuwste show ADEM IN, ADEM UIT 
over gaat. Honderd woorden binnen 
één minuut uitspreken. Dat gaat me 
altijd prima af. Maar jullie in honderd 
woorden overtuigen om bij me te 
komen kijken… is niet mijn sterkste 
kant. Inmiddels heb ik nog maar vie-
renveertig woorden over. Dat maakt 
het alleen maar lastiger. Trouwens, 
als ik hier vertel waar de show over 
gaat is de verrassing er al af. En dan 
komen jullie misschien niet meer. 
Dus ik hou het hierbij. Maar ik heb 
nog drie woorden over: Tot dan. Liefs 
Jochem.”

Cabaret

Sara Kroos
dOOrgeFOkT

Doorgefokt is de hilarische voorstel-
ling van Sara Kroos, waarin ze het 
ene moment tot het randje gaat 
of erover, en het andere moment 
weet te ontroeren. Een voorstelling 
waarin het gaat over de mense-
lijke weeffouten die wij allemaal 
herkennen. Sara is zoals u van haar 
gewend bent genadeloos, scherp en 
ontwapenend, maar bovenal enorm 
grappig. 
Deze voorstelling is verplaatst naar 
woensdag 31 mei (stond op dinsdag 
17 mei 2016). Uw reeds gekochte 
kaarten blijven geldig.

20.15 uur 
den helder airportzaal
€ 25,00

WOEnSdag 

3105

de jong & Van Santen (voorheen Schudden)
ark

“Schudden spoelt na twintig jaar zijn naam weg. Wij, Emiel de Jong en Noël 
van Santen, gaan voortaan door onder onze eigen naam. We wassen tien 
theaterprogramma’s van ons af. En daar is veel water voor nodig, heel veel 
water. We moeten redden wat we redden kunnen, van alles twee. Dus nemen 
we hamers, spijkers en hout en bouwen een ark. Na de zondvloed zal er - in 
samenwerking met oud-Alex d’Electriquer Ko van den Bosch - een nieuw 
Schudderiaans duo herrijzen: De Jong & Van Santen.”

20.15 uur
Den Helder Airportzaal
€ 21,50

VRIjdag 

2605 Cabaret

Marc Marie huijbregts    
getekend

Marc-Marie is terug. Eerder dan hij zelf had gedacht. Hij kon niet langer wach-
ten. Heeft dingen te vertellen. Over zijn omgeving, zijn familie, zijn werk en over 
zijn leven. Het leven dat ons allemaal tekent. Ook Marc-Marie. Hij is getekend.

Dagblad van het Noorden - “(…)Qua stijl zijn er niet zoveel entertainers als 
Marc-Marie Huijbregts, die quasi-improvisatie met meesterschap hanteert in 
het ondergraven van eigen stellingen. (…) Het is een grillige combinatie van 
automatisme en vakmanschap die zijn contact met de zaal garandeert, terwijl 
hij intussen zijn zelfportret opricht.” 

20.15 uur
den helder airportzaal
€ 26,50

ZaTERdag 

2705 Cabaret
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“ GEWOON
EEN GOEDE
SCHOOL! ”

WWW.ROCKOPNH.NL
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Concert 125-jaar Leger 
des heils den helder
Amsterdam Staffband & 
Nieuwedieper Visserskoor

De Amsterdam Staffband (ASB) 
is een brassband die bestaat uit 
topmuzikanten uit het hele land, die 
allemaal actief zijn in het Leger des 
Heils. Dit orkest geeft concerten in 
het hele land maar ook regelmatig 
in het buitenland. Het Nieuwedieper 
Visserskoor is een Helders mannen-
koor met 70 leden. Dit koor, geboren 
uit de Helderse visserij, is uitge-
groeid tot een Helders fenomeen. 

Seniorenmiddag
Artiesten uit Den Helder en 
omgeving treden belangeloos 
op om senioren uit de regio een 
onvergetelijke middag te bezorgen. 
Onder het motto “herkennen en 
ontmoeten” wordt een afwisselend 
en verrassend non-stop program-
ma gepresenteerd, waarin muziek, 
dans en voordracht de belangrijkste 
ingrediënten zijn. Na afloop van het 
zaalprogramma kunt u napraten 
onder het genot van een heerlijk 
muziekje. Zie ook www.senioren-
middag.nl

Toneelvereniging 
nieuw den helder
Toneelvereniging Nieuw Den Helder 
is nog volop bezig met een nieuw 
stuk. Wordt het weer een kraker van 
Haye van der Heyden of een andere 
komedie? 

Vast staat dat u weer twee geweldi-
ge toneelavonden in de KeyKegzaal 
tegemoet kan zien.

den helder airportzaal 
€7,50

14.00 uur
den helder airportzaal 
€5,00 (2 weken 
tevoren start 
voorverkoop in de 
Kampanje en diverse 
seniorencentra)             

ZaTERdag 

2910

absolutely Floyd “World on Fire 2016”
The live tribute to Pink Floyd

‘Absolutely Floyd’ is een 10-koppige band die in 2007 werd opgericht en 
inmiddels is uitgegroeid tot een graag geziene gast op festivals, theaters en 
podia. Alle Pink Floyd klassiekers komen voorbij en u waant zich weer even 
terug in de tijd. Voor jong en oud is een AF-performance een feest van herken-
ning. De muziek van Pink Floyd bezit, decennia nadat het is uitgebracht, nog 
steeds de kracht om nieuwe generaties aan te spreken.

WOEnSdag

1412
WOEnSdag

1904

genesis Project / 
Supertrap
Een eerbetoon aan de symfonische 
rockband Genesis. De band speelt 
de klassiekers uit de periode 1970-
1976. Bekende nummers als Firth 
of Fifth, Cinema Show, en Supper’s 
Ready komen voorbij. Na de pauze 
dé nieuwe Nederlandse Supertramp 
tribute van Supertrap. Alle num-
mers van de legendarische LP Paris 
uit 1979 worden uitgevoerd, ook 
inclusief de tracks die op de recent 
verschenen live DVD staan. Dat is 
ruim twee uur genieten!

Showboat/Footloose

Ren McCormack verhuist met zijn 
moeder van Boston naar het zuide-
lijke plaatsje Bomont, waar het een 
stuk saaier is dan in de grote stad. 
Nadat er in Bomont een tragisch 
ongeluk plaatsvond, waarbij vijf 
jongeren na een avond stappen om 
het leven kwamen, heeft gemeen-
teraadslid en dominee Shaw Moore 
harde muziek en dansen verboden. 
Ren trekt zich hier echter niets aan. 
Hij komt in opstand tegen de regels 
en wordt tijdens een van de illegale 
feestjes ook nog verliefd op Ariel, de 
dochter van dominee Moore. 

20.00 uur
den helder airportzaal
€29,00 euro 
voorverkoop via  
www.ticketmaster.nl  
€32,00 aan de zaal

ZaTERdag 

2409
VRIjdag 

2309
ZaTERdag 

2409

VRIjdag

 0302
ZaTERdag 

0402de 55+ beurs
Ter gelegenheid van ‘De Dag van 
de Ouderen’ organiseert de LSBO 
de 14e editie van de 55+ beurs in 
de Port of Den Helder Stadshal. 
Op de beurs wordt u, o.a. door 
zorginstellingen, aanbieders van 
hulpmiddelen en ouderenbonden 
geïnformeerd over hun producten. 
Er zijn aanbieders van elektrische 
fietsen, scoot- en brommobielen 
maar ook een fysiotherapeut, 
notaris en bloemist. Het gehoor 
kan getest worden, maar ook de 
bloeddruk gecontroleerd en er is 
een rollatorkeuring. Natuurlijk zijn 
er ook proeverijen van bijvoorbeeld 
kant-en-klaarmaaltijden. 

Entree is gratis
Port of den helder 
Stadshal

20.30 uur
KeyKegzaal

dInSdag 

0410

20.00 uur
den helder airportzaal
€28,00 euro 

VRIjdag 

2309
voorverkoop via 
www.ticketmaster.nl
€32,00 aan de zaal

MEdEgEBRUIKERS Van dE KaMPanjE

vrijdag 20.15 uur
zaterdag 15.15 uur
den helder airportzaal 
€12,50  (kinderen 
€7,50) 
Kaartverkoop via 
showboatmusicals.nl en 
tel. 06-20470826
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ORGANISATIE TOPSPORTEVENEMENTEN

ONZE SPONSORS:

• A. Verhoeks notariskantoor
• Aannemingsbedrijf Dozy B.V. 
• Boels Rental Den Helder
• Boon’s Viswereld
• Braspa
• Chinees Restaurant Ocean City 
• Costa Smeralda Italiaans
 Restaurant
• Den Helder Actueel 

• Den Helder Airport 
• Den Helder Security 
• Flowershop Falga centrum
• Grand Hotel Beatrix
• Hachi Lounge Willemsoord 51
• Helders Weekblad
• Herman Nypels Mannenmode 
• Hotel Den Helder
• Hotel Wienerhof

• Interprint
• NH POST
• Landal Ooghduyne 
• Lightweight containers
• N.B.C. Eelman & Partners
• Peter Konijn Slagerij
• Reus Sport
• Schadeservice Duynker 
• Schouwburg De Kampanje 

MET DANK AAN

LEDEN VRIENDENCLUB

MARSDIEP
GALL & GALL

HOOFDSPONSORS

Helicopters
Netherlands

DEN HELDER MARITIEM 
PROMOTIE DEN HELDER

PROGRAMMA 2015/2016:

NOVEMBER 2015: 
LEZING BETTINE VRIESEKOOP 

IN GRAND HOTEL BEATRIX

JULI 2016: 
6 JULI: HELDERS ELFTAL - JONG FC UTRECHT

9 JULI: HELDERS ELFTAL - FC DORDRECHT
16 JULI: HELDERS ELFTAL - RKC WAALWIJK

NOVEMBER 2016: 
TAFELTENNIS-INTERLAND NEDERLAND - ROEMENIË

IN DE PORT OF DEN HELDER STADSHAL 
SCHOUWBURG DE KAMPANJE 

LEZING BEKENDE SPORTMAN 
IN GRAND HOTEL BEATRIX

• Bikestore J’dorp-Den Helder
• B’s Sound Service
• CIV Den Helder
• G. Wams
• HSB Schildersbedrijf
• J. Wijnker mechanisatie B.V.

• Kees Groot Horeca 
• Tuincentrum Den Helder
• Lutterman Tegels
• Minisoft Automatisering
• Multivlaai
• OMNYACC Accountants

• Rabbit Klusservice
• Rob Koning Groothandel AGF
 Kooypunt
• Roele De Vries
• Westland Communicatie
• IJsparadijs Beatrixstraat

• Vermeer Schutte & Musen 
 gerechtsdeurwaarders
• HMS Transport en 
 aanemingsbedrijf
• Hout in de kop 
 houten meubelen

MEER WETEN? WWW.DENHELDERMARITIEM.NL

• Sloperij Oosterbeek & Zn 
• Variopool zwembaden 
• Verf en Adviescentrum 
• Wok Restaurant Elke Dag
• Woningstichting Den Helder
• Zeeman Reclamegroep
• Gall & Gall Marsdiep 
 en Julianaplein 
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Stichting  
Balletschool  
Schagen

Om het plezier van én voor de 
dans aan het publiek over te 
brengen, organiseert Balletschool 
Schagen een leerlingenuitvoering. 
Met eigen ontworpen kostuums, 
prachtige decors, een kleurrijk 
lichtplan en bijbehorende geluids-
en theatereffecten stralen de 
leerlingen een volksverhaal dat 
iedereen kent, maar door docenten 
is bewerkt en op choreografie gezet. 
Met uiteenlopende muziek- en 
dansstijlen zoals klassiek, jazz, 
modern en dancemix ontstaat er 
een afwisselend programma.

Winnubst Voorjaars-
concert 2017

Het hele jaar door treedt muziek-
vereniging Winnubst op diverse 
locaties binnen de regio op. Het 
promsconcert in de Kampanje 
is toch wel het hoogtepunt van 
het jaar. De afgelopen jaren heeft 
Winnubst opgetreden met landelijk 
bekende artiesten als Pearl Joan 
(2016), Charly Luske (2015) en Do 
(2013). De gast waar Winnubst in 
2017 mee gaat optreden is nog 
een verrassing, maar allround als 
Winnubst is, wordt dit wederom een 
geslaagd optreden. Kaartverkoop en 
nadere informatie via 
www.winnubst-muziek.nl.

Community College 
Hoe mooi is het om als leerling bui-
ten de school je culturele talenten 
te demonstreren, in debat te gaan, 
een musical uit te voeren in een 
echt theater, met je band op een 
stoer podium te staan, je sector- of 
profielwerkstuk te presenteren voor 
publiek. Het Community College 
van Scholen aan Zee wil binnen- en 
buitenschools leren verbinden en 
zoekt de samenwerking met de 
maatschappelijke omgeving. De 
Kampanje draagt hier graag aan 
bij en stelt het theater open voor 
leerlingen van Scholen aan Zee. Kijk 
op de Kampanjewebsite voor data.

den helder airportzaal 20.15 uur
den helder airportzaal

ZOndag 

1604 
ZaTERdag 

1305

20.15 uur
den helder airportzaal
€17,50 / 65+ €15,00

MBSOV-toneel
kOmT Wel gOed, sChaTje!

MBSOV-Toneel speelt een kluchtig 
blijspel: KOMT WEL GOED, SCHATJE!

Het stuk is een eigen productie van 
de auteurs Jan Tol & Astrid Baijs. 
Dus...voor een avondje lachen en 
heerlijk ontspannen bent u van 
harte welkom.

20.15 uur
den helder airportzaal
€10,00 kaartverkoop  
op 0223-633110 en  
aan de zaal

VRIjdag 

0704

Kindertheater  
Mister geraldi 
Elke schoolvakantie geeft de 
Helderse kinderentertainer Gerard 
Woestenburg samen met zijn 
dochter Ilona diverse theatervoor-
stellingen voor kinderen vanaf 3 jaar 
in de KeyKegzaal. Het programma is 
iedere vakantie anders en bestaat 
o.a. uit een goochelshow waarbij 
de kinderen mogen assisteren, 
een clownsvoorstelling met Dora 
en een oudhollandse poppenkast 
met Jan Klaassen & Katrijn waarbij 
sprekende pop Charlie natuurlijk 
niet mag ontbreken.

Kaarten zijn een kwartier voor aan-
vang verkrijgbaar aan de zaal, maar 
we raden u aan om telefonisch te 
reserveren via 0223-616096 of 
0223-627041.

Tip: het is ook mogelijk om je 
verjaardagsfeestje bij Mister Geraldi 
te vieren.

Herfstvakantie
ma 17 okt 16 11.00 & 14.30 uur
di 18 okt 16 14.30 uur

Kerstvakantie
di  03 jan 17 11.00 & 14.30 uur

Voorjaarsvakantie
ma 20 febr 17 11.00 & 14.30 uur
di 21 feb 17 14.30 uur

Meivakantie
di 25 apr 17 11.00 & 14.30 uur

KeyKegzaal
€3,50 

dInSdag 

1402
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MEdEgEBRUIKERS Van dE KaMPanjE

Marinierskapel der Koninklijke Marine 
MSF-Concert

Traditioneel speelt de Marinierskapel ook dit jaar weer ten bate van de 
Stichting MSF. Voor de pauze brengt zij een licht klassiek programma en na de 
pauze de zeer gewaardeerde muzikale show. Voor aanvang van het concert en 
in de pauze is er een optreden van de Steelband Tamboers en Pijpers van het 
Korps Mariniers.
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De internationale zeehaven van Den Helder 
biedt een zee aan mogelijkheden. Behalve 
dat het de thuisbasis vormt voor een groeiend 
aantal offshore-gerelateerde ondernemingen, 
is ook de vloot van de Koninklijke Marine hier 
gevestigd, evenals een moderne visafslag. De zeer 
gunstige geografische ligging biedt ongekend 
veel mogelijkheden voor (watergebonden) 
ondernemingen. Door de veelzijdigheid aan civiele 
en maritieme ondernemingen, biedt de locatie meer 
dan alleen bedrijvigheid. Ook kennisinstituten, 
onderzoeksinstellingen en onderwijs hebben hun 
weg naar Den Helder gevonden.

De haven van Den Helder dé kennis- en service 
hub aan het zuidelijk deel van de Noordzee laten 
zijn en blijven: zie hier de positionering van de 
haven zoals Port of Den Helder die voor ogen 
heeft. Port of Den Helder wil dit doel realiseren 
door een ambitieuze visie, met daarbij concrete 
resultaten voor financiers, klanten, medewerkers 
en maatschappij, en door een professionele 
bedrijfsvoering. Met een bedrijfsmatige cultuur, 
heldere werkprocessen en gedegen projectstructuur 
en met ruimte voor kernwaarden.

www.portofdenhelder.eu

Ruimte vooR 
ontwikkeling
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De Vrienden van de Kampanje dragen het theater een warm hart toe en mogen 
tegelijkertijd vanwege hun lidmaatschap gebruik maken van vele voordelen 
en privileges. Als Gouden Vriend heeft u bijvoorbeeld de eerste keus bij de 
kaartverkoop voor het nieuwe seizoen. Met uw lidmaatschap steunt u uw 
theater zodat wij ook in de toekomst een breed 
cultureel aanbod kunnen blijven aanbieden. 
Voor de Vrienden gaan er deuren open die nor-
maliter gesloten blijven. Ook worden er diverse 
activiteiten georganiseerd.

U kunt lid worden van de Vrienden van de 
Kampanje. Heeft u interesse of wilt u meer  
informatie? Kijk op www.kampanje.nl 
of neem contact met ons op.

3 soorten lidmaatschap:

de voordelen Brons Zilver goud

Bijdrage per 2 personen* € 30 € 60 € 90

2 nieuwsbrieven per jaar v v v

Aanbod om met hoge korting kaarten 
te kopen voor een door de Kampanje 
aangeboden voorstelling

1x 2x 3x

Jaarvergadering gekoppeld aan gratis 
voorstelling incl. koffie en thee

v v v

Aanbieding om gratis voorstelling te 
bezoeken 

1x 2x

Korting op speciaal geselecteerde Vrien-
denvoorstellingen zoals in de theatergids 
vermeld

10% 25%

Voorrang op de kaartverkoop van het 
nieuwe seizoen 

v

*  Wilt u alleen lid worden, dan zijn de bedragen: Brons €20, Zilver €40, Goud €60.

VRIEndEn Van 
dE KaMPanjE

de Kampanje Business Club
De Business Club van de Kampanje is hét regionale netwerk waar onderne-
mers uit verschillende sectoren elkaar ontmoeten in een culturele setting. Het 
zijn bedrijven die cultuur een warm hart toedragen en op een aantrekkelijke 
manier het theater sponsoren. Zo heeft uw deelname zowel voordelen voor uw 
bedrijf, als voor het theater.

Een aantal voordelen op een rij:

Business Club avonden
Driemaal per jaar wordt er een avond georganiseerd waarbij u op informele 
wijze contact kunt leggen of onderhouden met andere regionale ondernemers. 
Vanzelfsprekend bezoekt de Business Club op deze avonden ook een voorstelling;

Korting op zaalhuur/vergaderarrangementen
U ontvangt korting op vergaderarrangementen en/of de zaalhuur voor verga-
deringen, bedrijfspresentaties, congressen of personeelsfeesten;

Logovermelding 
O.a. op het sponsorbord in het theater, op de website en in de theatergids.

heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Kim Spaans-Smit 
(T) 0223-674 664

BUSInESS CLUB

Vrienden Van 
dE KaMPanjE

w w w.wilms.nl

NIEUW BIJ WILMS
Handgemaakte 
keukens

 
Ravelijncenter 39 • 1785 LX Den Helder • Tel. (0223) 63 09 00

Slot Reclame
ontwerp | drukkerij | textiel | auto’s | gevels | fc prints 
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www.phverheul.nl

Verheul julianadorp

Voor al uw vragen over hypotheek, 
belastingaangifte, verzekeringen en 
andere financiële vragen helpen wij u 
graag. En uiteraard telefonische hulp 
24 uur per dag, 7 dagen per week.

De rente is laag, wilt u lagere 
maandlasten? Wij beoordelen en 
regelen dat. Een oriëntatiegesprek  
is gratis!

lagere maandlasten?Wij regelen dat voor u!

Verheul | huis & hypotheek 
Schoolweg 10

1787 AW Julianadorp 
Telefoon 0223 - 74 70 10

Ravelijncenter 1, Den Helder      T (0223) 66 00 13     
I www.van-brederode.nl     E info@van-brederode.nl

Openingstijden
maandag: 10.00 –  17.30 uur
dinsdag: 09.00 – 17.30 uur
woensdag: 09.00 – 17.30 uur
donderdag: 09.00 – 17.30 uur
vrijdag: 09.00 – 17.30 uur
zaterdag: 09.00 – 17.00 uur

uw buitenzonwering specialist

Ravelijncenter 1, Den Helder      T (0223) 66 00 13     
I www.van-brederode.nl     E info@van-brederode.nl

Openingstijden
maandag: 10.00 –  17.30 uur
dinsdag: 09.00 – 17.30 uur
woensdag: 09.00 – 17.30 uur
donderdag: 09.00 – 17.30 uur
vrijdag: 09.00 – 17.30 uur
zaterdag: 09.00 – 17.00 uur

uw buitenzonwering specialist

Ravelijncenter 1, Den Helder      T (0223) 66 00 13     
I www.van-brederode.nl     E info@van-brederode.nl

Openingstijden
maandag: 10.00 –  17.30 uur
dinsdag: 09.00 – 17.30 uur
woensdag: 09.00 – 17.30 uur
donderdag: 09.00 – 17.30 uur
vrijdag: 09.00 – 17.30 uur
zaterdag: 09.00 – 17.00 uur

uw buitenzonwering specialist

Ravelijncenter 1, Den Helder      T (0223) 66 00 13     
I www.van-brederode.nl     E info@van-brederode.nl

Openingstijden
maandag: 10.00 –  17.30 uur
dinsdag: 09.00 – 17.30 uur
woensdag: 09.00 – 17.30 uur
donderdag: 09.00 – 17.30 uur
vrijdag: 09.00 – 17.30 uur
zaterdag: 09.00 – 17.00 uur

uw buitenzonwering specialist
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WOEnSdag 

1611
ZaTERdag 

1305 

ZaTERdag 

0511
ZaTERdag 

1803 
20.30 uur
€ 24,50 (incl. garderobe en pauzedrankje)

20.15 uur
Rodi Media zaal
vanaf € 29,50

Swan Lake
Jakop Ahlbom met ICK Amsterdam 
en Alamo Race Track 

Dit jaar maakt theatermaker Jakop Ahlbom de stap 
naar het grote toneel en presenteert zijn eerste 
avondvullende voorstelling ‘Swan Lake’. Ahlbom 
zet dit werelberoemde klassieke ballet geheel naar 
eigen hand, zowel op het gebied van de verhaallijn, 
de choreografie als de muziek. Met Alamo Race 
Track en de topdansers van ICK Amsterdam. 

Voor meer informatie en kaartverkoop op 
www.hetpark.nl

Frank Boeijen
Theatertournee 2017

Frank Boeijen keert dit seizoen terug naar Heer-
hugowaard. Een avond met bekende hits en nieuw 
materiaal in verrassende uitvoeringen. 
Frank blijft boeien!

Voor meer informatie en kaartverkoop op 
www.coolkunstencultuur.nl

all american night
BNR’s American Election Night
Trump of Clinton: wie wordt straks de machtigste 
man of vrouw van de wereld? En wat gaan wij 
daar in Nederland van merken? Deze en andere 
fascinerende vragen worden in de aanloop naar de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen beant-
woord tijdens BNR’s American Election Night. 
Met buitenlandkenner Bernard Hammelburg en 
macro-econoom Kees de Kort. 

Birgit Schuurman en de jeugd
Watskeburt?!
Vergeet wat je weet over musical! Vergeet sowieso 
wat je weet van theater, want je gaat op een crazy 
theatertrip met de poppen van De Jeugd van 
Tegenwoordig. Watskeburt?!, een musical?! Nou, 
noem het liever een hiphopsprookje voor volwas-
senen. 

Muziekdans

Muziek

graag attenderen wij u op voorstellingen die niet in de Kampanje te zien zijn, maar wel bij onze theatervrienden in de regio

20.15 uur
Rodi Media zaal
vanaf € 27,25

20.15 uur
€ 26,50 (incl. garderobe en pauzedrankje) 

Evenementen op  
Willemsoord
14-mei-2016 Pasar Malam 
28-mei Dag van de Muziek
10-jun Botterwedstrijd
11-jun Rondleiding Willemsoord
25/26 juni Historisch Weekend
25/26 juni Blaaskapellenfestival
09-jul Rondleiding Willemsoord
22-28 jul  Clipper round the World/ 

Zomercarnaval
13-aug Rondleiding Willemsoord
27/28-aug  Jutterhavendagen
28-aug  Vis op de plint
28 aug-2 okt Fotoroute Den Helder
04-sep ZomerDromen
10-sep  Rondleiding Willemsoord
02-okt Rondo Musica
05-okt Kinderboekenweekfeest
08-okt Bierproeverij
08-okt  Rondleiding Willemsoord
14/15 okt Puur Passie
15-okt Urban Underground
17/18 okt Mister Geraldi
28-okt Friday Night Out
29-okt Pubquiz
01-nov DH Maritiem Tafeltennis Interland
05-nov Pubquiz
12-nov De Dijk
11-13 nov Traditionele Schepenbeurs
12-nov  Rondleiding Willemsoord
17-nov Beaujolaisparty
19-nov Saturday Night Live
19-nov Intocht Sinterklaas
25-nov Friday Night Out
27-nov WinterDromen
30-nov De Pietenfabriek
03-dec Workshop Cocktailshaken
10-dec  Rondleiding Willemsoord
10-dec Pubquiz
03-jan-2017 Mister Geraldi
20/21 jan Bankgiroloterij Theaterweekend
21-jan Pubquiz
27-jan Friday Night Out
18-feb Saturday Night Live
19-feb Prentenboekjesfestival
20/21 feb Mister Geraldi
24-feb Friday Night Out
04-mrt Whiskeyproeverij
31-mrt Friday Night Out
08/09 apr Halve van Den Helder
16-apr Rondje Kleinkunst
25-apr Mister Geraldi
27-apr Koningsdag Willemsoord
28-apr Friday Night Out
29-apr Saturday Night Live
14-mei Eenakterfestival
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2015 ****

Ontdek de geschiedenis 
van het reddingwezen

Geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur 
Willemsoord 60 G  •  1781 AS Den Helder  •  tel: 0223- 618320  •  info@reddingmuseum.nl  •  www.reddingmuseum.nl    

Het Nationaal Reddingmuseum Dorus 
Rijkers geeft een beeld van de geschiedenis 
van het Nederlandse reddingwezen en 
veiligheid op zee. Beukende golven, gestrande 
schepen, en uitrukkende reddingboten. In 
het museum kan je zelf uitproberen of je 
een echte held zou kunnen worden door 
het Heldenspel te komen spelen en van 
alles te zien, te ontdekken en te leren 
over het Nederlandse Reddingwezen en 
zelfs een rondvaart door de haven te maken 
op een echte historische reddingboot. 

Het Nationaal Reddingmuseum Dorus 
Rijkers heet u van harte welkom, 
en is ook heel goed toegankelijk 
voor de minder valide bezoeker!  

Kijk voor meer info op onze site: 
www.reddingmuseum.nl

In het spannende museum is van alles te beleven en 
uit te proberen voor jong en oud, een interactieve 
ontdekkingstocht voor het hele gezin!

Beleef het mee in het 
Reddingmuseum!

BEZOEK 

OOK HET

REDDINGMUSEUM

Naast de Kampanje, 

en goed te 

combineren!

 www.zrgbv.nl

DEN HELDER
T. (0223) 523 006 
T. (0223) 668 838

SCHAGEN
T. (0224) 296 007

Voor theatergidsen, bedrijfs-
magazines, huis-aan-huis 
kranten en nieuwe huisstijlen 
zoals van de Kampanje gaat 
u uiteraard naar de Zeeman 
Reclamegroep!

De plek waar je
écht de marine
kunt beleven!

KOM NAAR HET MARINEMUSEUM

W W W. M A R I N E M U S E U M . N L

F A Z A N T S T R A A T  4    •    1 7 7 1  C R    •    W I E R I N G E R W E R F     •    ( 0 2 2 7 )  6 0  2 1  8 5    •    W W W . J A A P S J E A N S . N L

•   T E N N I S
•   V O E T B A L   
•   R U N N I N G
•    S P O R T S W E A R
•   J E A N S  &  C A S U A L  

G R O T E  J E A N S  C O L L E C T I E
C A S U A L  &  V R I J E T I J D S M O D E

V O E T B A L
T E N N I S 

R U N N I N G 
T E A M W E A R

F A Z A N T S T R A AT  4   l   1 7 7 1  G R   l   W I E R I N G E R W E R F
( 0 2 2 7 )  6 0  2 1  8 5   l  W W W . J A A PJ E A N S . N L
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© Fiep Amsterdam BV
© SVF
@zzapback
Andy Doornhein
Annemieke van der Togt
Arie Koomen
Arjan Benning
Artwork
Ballet Schagen
Bart Homburg
Ben van Doen
Bert Treep
Bob Bronshoff
Bob Karman
Bowie Verschuuren
Bram Jonker
Casper van Aggelen
Claudia Kamergorodski
Corbino
Corne van der Stelt
Curly and Straight
Daan Verschuur
Daniel Maissan
Danny van Kolck en DBXL
De Francia Studio / M. 
Lidvac
De Staatsopera van 
Tatarstan
Elly Hees
Emiel Neuderman
Esmée Franken
Estera Schenk.
Fiep Westendorp Illustra-
tions
Fleur Koning
Fred Ernst
Friso Keuris 
Gaetano Calabrese
Geert Gratema
Gerard Woestenburg
Giel Domen
Gijs Spierings
Gottmer Uitgevers Groep 
BV, Haarlem
Govert de Roos
Guido Aalbers
Hans Vissers
Harmen van Straaten
Heidi Wils
Hein de Kort
Henk Ros Artfotos

Het Filiaal Theatermakers
Homemade Productions
Hugo van Look
HVK Productions Pty Ltd
Jan Banning
Jan Versweyveld 
Janey van Ierland
Janneke Kooiman-Brand
Jasper Sluyk Photography
Jeroen Hofman
Jeroen Les
Jet Boeke
Jochem Jurgens
Joris van Bennekom
Juliette Polak
JW Bullee
Katinka Krijgsman
Krijn van Noordwijk
Krooskunst
Leger des Heils
Leo Veger
Leoni Ravenstein
Les Finesse
Levin den Boer
Lex Putman
Lieve Blancqaert
Liv Ylva
Lotte Klaver
Maarten van der Wal
Maartje ter Horst
Madelon Balk
Marc de Groot
Marc Nolte
Margot de Heide
Margreet de Jong
Margriet Planting
Mark Engelen
Mark Uyl
Mark Vijn Theaterproducties
Martha Ros
Martha Ros
Martin Oudshoorn
Melissa Jacri
Michel Rijk
Mike Roelofs
Mike van den Toorn
Minou Bosua
Monique Liet
MSF
Natascha Stenvert
Nick van Ormondt

Nitsa Cucurel
Nol Havens
Orin van Jaarsveld
Patrick de Joode
Paul Posse
Peppa Pig @Astley Baker 
Davies Ltd
Peter van Aalst
Piek
Pienter Henket
PR Jandino Asporaat
PR Raak!
Rachel Schraven
Raul Neijhorst
Ray Christian
Richard Hilgeman
Richard Terborg
Rob Becker
Robin de Puy
Robin Kamphuis
Roelof Bos
Roxanne Hellevoort
Roy Beusker
Sander de Goede
Sander Pardon
Sanja Marusic
Sarah Jonker
Saskia Kerkhoff
Showboat
Simone Leonhart
Stefan Schipper
Stephan Vanfleteren
Studio 100
Studio Oostrum
Tessa Posthuma de Boer
The Upperroom
The Videomatic
Thijs de Waard
Thijs Meuwese en Daan 
Colijn
Thomas Ziogkas
Tibor Dieters
Tomek Dersu Aaron
Toneelvereniging Nieuw 
Den Helder
Walter Kallenbach
Wilfried Schuller
Wim Lanser
Yani & Pani
Yannick Putz
ZEP Theaterproducties

FOTOgRaFEn
BELangRIjKE 
InFORMaTIE
Pauzedrankje
U hoeft tijdens de pauze niet in de 
rij te staan voor uw drankje. De toe-
gangsprijzen* zijn namelijk inclusief 
drankje en garderobe. Zo heeft u 
genoeg tijd om uw drankje te nut-
tigen en samen te genieten van een 
avondje uit. Indien er geen pauze in 
de voorstelling is, staan de drankjes 
na afloop voor u klaar.
*m.u.v. kindervoorstellingen

Rolstoelplaatsen
In al onze zalen zijn rolstoelplaatsen 
beschikbaar. U kunt rolstoelplaat-
sen uitsluitend via de kassa of 
telefonisch reserveren.

Aangepaste toiletten
In de Port of Den Helder Stadshal en 
in restaurant Stoom zijn er aange-
paste toiletten. De aangepaste toi-
letten van de Den Helder Airportzaal 
zijn met de lift bereikbaar vanuit de 
foyer achter de zaal.

Gehoorbeperking
Voor bezoekers met een gehoorbe-
perking zijn draadloze hoofdtele-
foons te verkrijgen bij de kassa. 

Garderobe
De garderobe is in de kelder. Bezoe-
kers die slecht ter been zijn, kunnen 
hun jas afgeven bij de kassa.

Eerder bestellen?
Gouden Vrienden hebben voorrang 
op de kaartverkoop voor het nieuwe 
seizoen. Ook vriend worden? Kijk 
voor meer informatie op pagina 69.
Vaste klanten (klanten die 5 of meer 
voorstellingen afgelopen seizoen 
gereserveerd hebben) sluiten aan 
op de voorverkoop van de Gouden 
Vrienden.

Spaarpunten
Bij iedere € 10 die u bij de Kampanje 
besteedt aan toegangskaarten of 
diners online (geboekt in combina-
tie met een voorstelling), ontvangt 
u een Kampanje spaarpunt. Uw 
spaarpunten bewaren wij op uw ei-
gen digitale account. In de (digitale) 
nieuwsbrief, en via de website en 
social media informeren wij u over 
uw saldo en de speciale acties. 

Sirene Sale
Als om 12.00 uur op de eerste 
maandag van de maand de sirenes 
loeien (met uitzondering van de zo-
merperiode en de feestdagen), kan 
iedereen met 50% korting kaarten 
kopen voor een door ons geselec-
teerde voorstelling of gebruik ma-
ken van speciale kortingsactie(s). 
Dit wordt op de dag zelf bekendge-
maakt via de website en social me-
dia. De actie duurt 24 uur. Er is een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar 
en vol = vol! Kijk voor de voorwaar-
den op www.kampanje.nl.

Cadeaubonnen
Bij de kassa zijn de volgende ca-
deaubonnen te verkrijgen:  
Kampanje- en Stoomcadeaubon-
nen en Podiumcadeaukaarten. 
Alleen deze cadeaubonnen worden 
als betaalmiddel bij de kassa van de 
Kampanje geaccepteerd.

Colofon
Uitgave de Kampanje:   
Oplage 56.500
Redactie & samenstelling:  
Kim Smit, Leontine Reitsma,  
Yvonne Koning
Vormgeving en opmaak: 
Zeeman Reclamegroep
Wijzigingen en druk-/zetfouten voorbehouden  
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KaaRTVERKOOP

Maximaal aantal kaarten
U kunt per voorstelling maximaal 6 
kaarten reserveren. Meer kaarten op 
aanvraag.

Kaartverkoop 2016-2017
Online vanaf zaterdag 7 mei, 10.00 
uur. Kassa en telefonisch vanaf 
maandag 9 mei 12.00 uur.

Gouden Vrienden en Vaste klanten 
ontvangen schriftelijk bericht over 
het bestelproces en het tijdstip 
waarop de kaarten voor het nieuwe 
seizoen besteld kunnen worden.

Administratie- en servicekosten
Toegangsprijzen zijn inclusief €3,50 
servicekosten (voor de garderobe 
en een pauzedrankje) en exclusief 
€0,50 administratiekosten per toe-
gangskaart. (Servicekosten gelden 
niet voor kindervoorstellingen en 
voorstellingen van derden). 

Verhinderd
Bij verhindering kunt u uw toe-
gangskaarten tot één week voor de 
voorstelling omwisselen voor een 
andere voorstelling. U kunt ook een 
tegoedbon krijgen. Wij geven geen 
geld terug. Behandelingskosten zijn 
€3,50 per kaartje.

Annulering / verschuiving / ver-
plaatsing van een voorstelling 
Wijzigingen van data, tijden of zaal-
wissels worden per e-mail aan de 
bezoekers kenbaar gemaakt. Indien 
u niet per e-mail bereikbaar bent, 
benaderen we u per telefoon. Wijzi-
gingen worden ook op de website en 
op social media vermeld. 

Voorwaarden telefonische kaart-
verkoop
U ontvangt bij telefonische bestel-
ling een schriftelijke bevestiging. De 
kaarten moeten binnen 14 dagen 
na reservering worden afgehaald 
of per bank worden betaald op reke-
ning NL42RABO0303923385 t.n.v. 
De Kampanje o.v.v. uw postcode 
en huisnummer. Wilt u de kaarten 
thuisgestuurd krijgen, dan kost dat  
€ 2,- per bestelling.

Voorstelling uitverkocht?
Als een voorstelling uitverkocht 
is kunnen we u op een wachtlijst 
plaatsen. Stuur een mail naar  
reserveren@kampanje.nl. 

Betalen kaarten
Kaarten die niet binnen twee weken 
worden betaald, gaan zonder 
tegenbericht van de Kampanje weer 
terug in de verkoop.

65+ / CJP Cultuurkaart
Bent u 65+ of heeft u een CJP 
Cultuurkaart dan krijgt u korting op 
toegangsprijzen van voorstellingen. 
Aan de kassa en bij de kaartcontrole 
moet uw CJP Cultuurkaart of een 
identiteitsbewijs getoond kunnen 
worden.

Speciale abonnementen
Indien u voor één van de abon-
nementen kiest, dan kunt u dit via 
onze website reserveren en betalen. 
Retourneren van kaarten voor 
abonnementen is niet mogelijk.

Kortingsacties
Kortingsacties zijn niet geldig op 
reeds gereserveerde kaarten.

Verhuring
De kaartverkoop van voorstellingen 
van medegebruikers wordt door 

het gezelschap zelf georganiseerd. 
Dit betekent in de meeste gevallen 
dat u voor deze voorstellingen 
geen kaarten kunt kopen via de 
Kampanje, tenzij door de vereniging 
anders aangegeven.

Bezoekersvoorwaarden
Iedereen die de Kampanje betreedt, 
aanvaardt de Algemene Bezoe-
kersvoorwaarden van de VSCD.  
Zie www.vscd.nl. 
Alle verkoop- en bestelinformatie 
vindt u op www.kampanje.nl

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 1618 14 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 14 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 1618 14 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 1618 14 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 1618 14 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 2221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 222421 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 2221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 222421 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 222421 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 2221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 222421 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 2221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 222421 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 2221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223

Balkon 1 en 2

222421 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 2221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 222421 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 2221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 222421 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 2221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1220 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 222421 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 2221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 222421 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1223 2221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 1220 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 16 1419 18 122221 20 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 1618 14 12 10 8 6 4 2

1 3 5 7 9 11 13 15 16 14 12 10 8 6 4 2

Rij 1

Rij 2

Rij 3

Rij 4

Rij 5

Rij 6

Rij 7

Rij 8

Rij 9

Rij 10Rolstoelrij 

Rij 11

Rij 12

Rij 13

Rij 14

Rij 15

Rij 16

Rij 17

Rij 18

Rij 19

Rij 20

Rij 21

Rij 22

Balkon 1 rij 1

Balkon 1 rij 2

Balkon 1 rij 3

Balkon 1 rij 4

Balkon 1 rij 5

Balkon 1 rij 6

Balkon 1 rij 7

Balkon 2 rij 1

Balkon 2 rij 2
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Het unieke complex Willemsoord is een prachtig monumentaal deel van 
Den Helder en ligt vlakbij het stadscentrum. Willemsoord huisvest een 
diversiteit aan ondernemers en nautische en culturele instellingen. Een 
bezoek aan Willemsoord staat dan ook garant voor een gezellig dagje 
uit: musea, kunst & cultuur, maritiem, amusement, eten & drinken, nauti-
sche souvenirs; het is allemaal te vinden op Willemsoord. 

Zo kunt u een bezoek brengen aan het Nationaal Reddingmuseum Dorus 
Rijkers of het Marinemuseum. In het bezoekerscentrum kunt u terecht bij 
de VVV, de Kunstuitleen en de Visserijtentoonstelling. Kinderen kunnen 
zich uitleven in het kinderspeelparadijs. Voor een leuke middag of avond 
uit kunt u terecht bij theater De Kampanje, bioscoop, bowling of casino. 
Voor een hapje of drankje kunt u terecht bij de diverse horecagelegenhe-
den, en bij de nautische winkeltjes zijn leuke souvenirs, woonaccessoires 
en speelgoed te vinden. In het nautisch kwartier vindt u het Schippersca-
fé, Lichtschip Texel en kunt u een rondvaart maken met diverse schepen. 
In dok 1 ligt de Bonaire, een voormalig oorlogsschip van de Koninklijke 
Marine wat gerestaureerd wordt en waar in de expositieruimte alle infor-
matie over de restauratie kan worden verkregen. 

Ook watersportliefhebbers zijn bij Willemsoord aan het goede adres: 
Jachthaven Willemsoord is een uiterst moderne jacht/passantenhaven 
met camperstandplaatsen. Bij Jachtwerf Willemsoord kunt u als wa-
tersporter terecht voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en u 
heeft de mogelijkheid voor zowel winter- als zomerstalling van uw schip. 

In het seizoen vormt Willemsoord een belangrijk onderdeel van diverse 
grootschalige publieksevenementen die plaatsvinden. Het complex 
leent zich hier uitstekend voor. Voor 2016 staan diverse evenementen 
gepland, waaronder De Halve van Den Helder, Koningsdag, Pasar Malam, 
het Historisch Weekend en de Clipperrace.

Kortom: een bezoeK aan Willemsoord staat garant 
voor een gezellig dagje uit!

Willemsoord bv  -  WILLEMSOORD 47  -  1781 AS DEN HELDER
t: 0223-616100  -  e: INfO@WILLEMSOORDBV.NL  -  i: WWW.WILLEMSOORDBV.NL

WILLEMSOORD DEN HELDER:
EEN UNIEK DAGJE UIT!



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/kvnh

Of het nu cabaret, dans of muziek is, één ding is zeker. De Kampanje brengt

cultuur tot leven. En daarom zijn wij partner van dit prachtige theater.

Een aanwinst voor de hele regio. Wij wensen u een fijne voorstelling!

Samen genieten van mooie voorstellingen

in de harten
van iedereen.

Cultuur 
tot leven 
brengen


