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Proost op het nieuwe theaterseizoen!Zien we jou ook  in ons theater?

Scan de QR-code  
om direct naar  

het online theater-
programma te gaan.

Theaterseizoen 
2022/2023

Najaarsprogramma

100% zekerheid, ruilen mag altijd!
Mocht de voorstelling onverhoopt door De Kampanje, producent of artiest geannuleerd of verplaatst worden, dan krijg je het aankoopbedrag van de kaarten retour.  

Mocht je zelf verhinderd zijn, dan mag je tot 48 uur voor je bezoek de kaarten kosteloos omruilen voor een andere voorstelling of een (onbeperkt geldig) digitaal tegoed.



ZO 2 OKT / 13:30 UUR

Kruimeltje (6+)
De Familiemusical - try out
Een hartverwarmend verhaal over een jongetje, dat samen 
met zijn vriendinnetje Keesie op zoek gaat naar zijn familie 
en zijn plek in de wereld. Laat je verwonderen door een  
musical vol vriendschap, avontuur, leuke liedjes en het 
volgen van je dromen. 

ZO 25 SEP / 14:30 UUR

Windkracht 13 sessies
Met Granddad Daniel, Barrel 
Aged Tunes en Bark 

Lekker op zondagmiddag bij Els en Leo 
genieten van muziek, goede jamsessies, 
muzikanten uit de buurt en van wat 
verder weg. Arnoud Deyll en Frank 
Kooijman nemen het initiatief om die 
tijden te doen herleven en de Kampanje 
faciliteert en ondersteunt. 
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ZO 11 SEP / 15:00 UUR

Saskia Laroo met 
Quartet Jazzkia
Jazzclub Nieuw & Diep 

Nieuw & Diep opent het nieuwe  
theaterseizoen feestelijk. Jazzkia is  
de band van trompettiste Saskia Laroo, 
de Amerikaanse pianist/zanger Warren 
Byrd, bassist Oeds Bouwsma, drummer 
Sin Banovic en met speciale gast  
Alexander Beets op tenorsax.

10OKTOBER

ZO 2 OKT / 14:00 UUR

Klassiek lunchconcert
Met Daria Parkhomenko

‘Leading lady’ van de jongste generatie 
Russische pianisten Daria Parkhomenko 
speelt Bach, Ravel, Debussy en  
Rachmaninoff vol ‘authenticiteit, vervoe-
ring, expressiviteit en diepe emotie.’ De 
uitvoering van Rachmaninoff’s meester-
lijke Variaties op een thema van Corelli 
is er een om naar uit te zien!

DO 6 OKT / 20:15 UUR

Simone Kleinsma 
VERDER 

Simone neemt je mee in haar verhaal, 
waarbij muziek uiteraard een grote 
rol speelt. Ze vertelt hierin over de 
afgelopen jaren, waarin ze heeft moeten 
ontdekken hoe het is om alleen verder te 
gaan. Met zowel bestaand als speciaal 
voor haar nieuw geschreven repertoire.

VR 14 OKT / 20:30 UUR

Vlamousse
Saampies 

Geen onderwerp te pijnlijk of  
Vlamousse smijt het op tafel.  
Vol goede bedoelingen, maar  
desalniettemin misplaatst  
moraliserend, worstelen ze zich  
door de thema’s van deze tijd.

ZA 8 OKT / 20:15 UUR

Trapeze
Met Peter Blok en Bas Hoeflaak

Een scherpe en inventieve komedie over twee trapeze-
werkers die in de nok van het circus klaar staan om te 
springen. Wanneer de avond anders blijkt te verlopen 
dan ze verwacht hadden, ontstaat er twijfel over of ze 
elkaar wel blind kunnen vertrouwen. Geschreven door 
Kees Prins en Roel Bloemen, die eerder de ijzersterke 
komedie 'Een man een man' maakten.

ZA 8 OKT / 20:30 UUR

Mart Hillen
Mart & Movies 

Het jongste gitaarfenomeen van  
Nederland vertelt over zijn passie voor 
films en de muziek die ervoor gemaakt 
is. Hij speelt door hem opnieuw  
gearrangeerde filmmuziek uit film
klassiekers als Mission Impossible, 
maar ook uit meer recente films als 
Bohemian Rhapsody.

ZA 15 OKT / 20:00 UUR

Whiskyproeverij
De beste én gezelligste 
whiskyproeverij in Den Helder

Een proeverij voor de echte lief- 
hebber. Tijdens het proeven word  
je meegenomen in de wereld van  
de whisky. Een beleving op zich  
in ons theatercafé!

VR 7 OKT / 20:30 UUR

Dubbelcabaret  
Thjum & Remy
Deze avond zie je dubbel van het  
lachen, want er zullen maar liefst twee  
cabaretiers voor je optreden! Winnaar 
juryprijs Cameretten Festival 2019, 
Remy Evers en winnaar van de jury- en 
publieksprijs Cameretten Festival 2021, 
Thjum Arts. Laat je verrassen! 

ZA 1 OKT / 20:15 UUR

The Sound  
of Musicals
Met Tessa Sunniva, Suzan Seegers, 
John Vooijs, Tony Neef, ensemble  
& band 
Maak samen een theatrale reis langs de hoogtepunten uit de 
musicalgeschiedenis. Stilzitten mag, maar of dat lukt?  
Meezingen en meebeleven is het uitgangspunt!

20+ TOONAANGEVENDE BIERBROUWERS

VR 16 - ZA 17 SEP

TICKETS OP
WWW.KAMPANJE.NL/BIERFESTIVAL

HELDERS

FESTIVAL

VR 16 & ZA 17 SEP 

Helders Bier Festival
Met ruim 20 toonaangevende 
bierbrouwerijen 

Voor de vierde keer op rij presenteert 
Theater de Kampanje het Helders Bier 
Festival! Den Helder is dat weekend  
de thuishaven voor plaatselijke en  
landelijke Craft-bier brouwerijen.  
Kom proeven, luisteren en genieten!

VR 7 OKT / 20:15 UUR

Op zoek naar René
met René van Kooten 

Gevierd musicalartiest én rockzanger 
René maakt samen met een wisselende, 
bekende gastartiest, een swingende, 
rockende live band én het publiek een 
reis langs zijn eigen (muzikale)  
herinneringen. En voegt uiteindelijk, 
samen met jou er een nieuwe,  
onvergetelijke, aan toe.

VR 2 SEP / 20:15 UUR

Previewavond  
Kick-off van het nieuwe 
theaterseizoen! 

Kom naar de kick-off van een heel mooi 
nieuw theaterseizoen. Met optredens 
van o.a Christian van Eijkelenburg, 
Before After, Lotte Velvet, Oxygen  
(a Jennifer Romen Production) en  
René van Kooten.
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NOVEMBER

ZA 22 OKT / 20:15 UUR

The Stones vs  
The Beatles Battle 
Het verhaal, de hits en de vete van 
de 2 grootste bands ooit!
In de nieuwe ‘The Stones vs The Beatles Battle’ komt deze 
‘concurrentiestrijd’ aan bod, maar de beste songs van deze 
iconen uit de popmuziek voeren natuurlijk de boventoon.  
De muziekvete die in de jaren 60 alle muziekliefhebbers tot 
op het bot verdeelde, wordt opnieuw gevoerd in De Kampanje!

DO 20 OKT / 20:15 UUR

Blind Date
De kaart is waardeloos, het 
gezelschap geweldig… 

Een nieuwe Nederlandse musical  
comedy voor iedereen die verliefd was,  
is, of het nog mag worden en steekt  
vrolijk de draak met de ongelukken en 
fouten van blind dates. Met Brigitte  
Heitzer, Freek Bartels, Sanne  
Franssen en live band.

ZA 15 OKT / 20:15 UUR

Story of Robbie 
Williams 
By Charly Luske

Het belooft een flitsende show te worden met de bekendste 
nummers van Robbie Williams door Charly Luske en zijn band. 
Geen tribute band, geen imitatie, maar zoals Robbie zegt  
“the naked truth and bloody great music!”

11NOVEMBER

ZA 29 OKT / 20:15 UUR

Ed Struijlaart
Gitaarmannen 2:  
Eric Clapton Unplugged 

Na het succes van ‘Gitaarmannen’, Ed 
Struijlaart’s eerste theatertour, is het 
tijd voor het langverwachte vervolg. 
In ‘Gitaarmannen 2’ brengt Ed een 
muzikale ode aan het album  
‘Unplugged’ van Eric Clapton. Deze 
voorstelling is de afsluiter van het 
Helders Gitaar Festival. 

ZA 29 OKT / 16:00 UUR

Helders Gitaar 
Festival
Samen met Triade en Stichting Nieuw 
& Diep organiseert De Kampanje 
het Helders Gitaar Festival! Leren, 
enthousiasmeren, samenspelen en 
genieten. Voor iedereen die gitaar 
speelt en er graag naar luistert. Met 
workshops van o.a. Mart Hillen, Frank 
Kooijman en Marrit van Brummelen.

VR 28 OKT / 20:15 UUR

Mart Hoogkamer
‘Met een lach en een traan…’ 
Mart is de sensatie van nu en zijn show is een feest der herkenning! 
Met ‘Ik Ga Zwemmen’ verbrak Mart alle records in de media en de 
hitlijsten. Een Nederlandse volkszanger, ras-entertainer in hart en 
nieren. En in oktober bij ons te zien met band, een feel good show,  
Engelstalige evergreens en ook zijn Nederlandstalige muzikale  
herinneringen.

ZA 22 OKT / 20:30 UUR

Martijn Crins
Mesthoop

In 'Mesthoop' smijt Crins zich met  
plezier in de drek van het leven. Deze  
voorstelling is een bonte aaneenscha-
keling van sketches, liedjes en verhalen. 
Geen braaf afgerond verhaal, maar een 
energieke, associatieve zoektocht naar 
het antwoord op die ene vraag: hoe moet 
dat eigenlijk, leven? 

VR 21 OKT / 20:15 UUR

Pieter Derks
Uit het niets 

Daar is hij weer! In zijn vorige  
voorstelling wist hij het publiek met zijn 
persoonlijke rode draad te ontroeren, 
maar ook met scherp engagement bij 
de les te houden. Pieter heeft zin om 
weer los te gaan, met verhalen, grappen, 
muziek - en wie weet wat er allemaal 
nog meer tevoorschijn komt. UITVERKOCHT

ZA 22 OKT / 16:00 UUR

Ravi de Robot (5+) 
Wat als je beste vriend  
een robot is?

Een swingende, muzikale familievoor-
stelling met zingende robothuisdieren 
en dansende apparaten. Waarin een 
wereld op zijn kop staat en je niet  
meer weet wie bestuurt. Want laten we  
eerlijk zijn... robots leven toch niet?  
Of wel soms? 

DO 3 NOV / 20:15 UUR

Nick & Simon 
Nick & Simon & Garfunkel

Nick & Simon en band nemen je mee 
naar de zo kenmerkende samenzang 
en instrumentale omlijsting van dat 
andere duo. Uiteraard staan er een fiks 
aantal klassiekers maar ook minder 
bekende juweeltjes van Simon &  
Garfunkel op het menu!

VR 4 NOV / 20:15 UUR

The Bootleg  
Eighties 
Featuring Wild Boys

De Wild Boys staan garant voor een 
avondvullende trip down memory lane. 
Dit wordt een avond lang onbeschaamd 
genieten van heerlijke jaren tachtig 
klassiekers. Met o.a. muziek van Duran 
Duran, Spandau Ballet, Wham!,  
Depeche Mode en veel meer!

VR 4 NOV / 20:30 UUR

Janneke de Bijl 
Dit is het nou

Janneke observeert er weer op los.  
Ze beschrijft wat ze ziet, legt de  
onlogica daarvan bloot en fileert wat 
gefileerd dient te worden. En dat alle
maal in Janneke-stijl: zwartgallig, 
herkenbaar en doorspekt met onder-
koelde humor.

ZO 16 OKT / 09:30 UUR 

Peuterfestival
‘Het oerwoud’
Koop een kaartje voor één van de voorstellingen en krijg  
zo toegang tot het Peuterfestival. Muziek, toneel, dans, een  
theatrale speeltuin en een kinderbuffet; alles komt voorbij  
en sluit volledig aan bij de belevingswereld van een peuter.

 Z0 16 OKT / 10:30 & 11:30 UUR   
 Hé, wie zit er op de  
 WC? (2+)
 De prachtige prenten van de hilarische 
 prentenboeken van Harmen van Straaten 
 komen met poppen tot leven in een fysieke   
 theatervoorstelling vol verrassingen  
 en humor.

 ZO 16 OKT / 10:00 UUR  
 Muk (2+)
 MUK is een beeldend en muzikaal feest 
 gebaseerd op de doldwaze avonturen   
 van dalmatiër Muk, de nieuwe succesvolle   
 kinderboekenserie van Mark Haayema en 
 Job van Gelder.

UITVERKOCHT

VRIENDEN VAN
DE KAMPANJE

10:30 UUR  
UITVERKOCHT



ZA 5 NOV / 20:15 UUR

Cesar Zuiderwijk
De naakte waarheid

Van zijn allereerste drumstel van  
augurkenblikken tot het meest recente 
showdrumstel met de nodige  
elek tronica en gadgets, het staat  
er allemaal. Met de onmiskenbare  
drumhumor is dit een programma voor 
jong en oud. En met meet & greet en 
signeren na afloop!

ZO 6 NOV / 15:00 UUR

Carel Kraayenhof 
Quartet 
100 jaar Piazzolla 

De musici van het Carel Kraayenhof 
Quartet eren hun muzikale idool Astor 
Piazzolla, ter gelegenheid van zijn hon-
derdste geboortejaar. Instrumentale 
juweeltjes worden afgewisseld met 
kleurrijke persoonlijke verhalen van Carel 
en zijn muzikale compañeros. 

ZO 20 NOV 

Pietenfabriek
Gesponsord door  
De Jong Assurantiën

Ook dit jaar zijn er weer vele Pieten 
aanwezig tijdens De Pietenfabriek in 
De Kampanje. Iedereen wordt weer 
gevraagd om de Pieten te helpen met 
knutselen, dansen, bakken en gymen. 
Kom je ook helpen in de fabriek?  
I.s.m. Bakkerij Dunselman.
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DO 24 NOV / 20:15 UUR 

Bruce & Wij
Met Kluun, Leon Verdonschot en live-band met o.a. 
Joost Marsman, Dennis Kolen en Stephanie Struijk 

Een avondvullende muzikale show over Bruce Springsteen, vriendschap en verlies. 
Aangevoerd door een energieke live-band met glansrollen voor Joost Marsman,  
Dennis Kolen en Stephanie Struijk, delen de vrienden Kluun & Leon Verdonschot  
het verhaal over hun band met Bruce, en met elkaar vía Bruce.

ZA 26 NOV / 14:30 UUR

Dirk Scheele (2+) 
Pepernotenpret

In deze vrolijke en muzikale voorstelling 
viert Dirk Scheele het Sinterklaasfeest. 
Vergezeld door zangpieten gaan we 
swingen op ‘Zie ginds komt de stoom-
boot’, wiegen bij ‘Zie de maan schijnt 
door de bomen’ en in het Spaans tellen 
bij ‘Pepernotenpret’. 

ZO 27 NOV / 20:15 UUR

Theo Maassen 
Onbekend terrein

Elke stap die we zetten is een stap die 
nog nooit is gezet. Een stap op onbekend 
terrein. Theo Maassen gaat in deze  
one man show terrein betreden waar hij 
nog nooit geweest is. Kom kijken, je gaat 
wat meemaken...

ZA 5 NOV / 14:00 & 16:00 UUR

Het Feest van Tante 
Rita (4+) 
De musical met alle grote hits van 
Minidisco

In deze grappige en knotsgekke  
musical beleven Theo en Lulu een  
bijzonder avontuur in het Tsjoe Tsjoe  
Wa-Bos op weg naar het Grote Feest  
van Tante Rita. Een verrassende swing- 
musical vol met alle grote Minidisco-hits.

DO 10 NOV / 20:15 UUR

Naturally 7
Get Up Stand Up
De Amerikaanse zangsensatie zingt niet alleen, maar met hun 
stem zijn ze ook instrumenten. Ze zijn hun eigen band zonder 
echte instrumenten te gebruiken. Het geluid is verbazingwekkend! 
Sensationeel en fantastisch! Een acappella groep, maar dan  
zoveel meer dan dat.

ZO 20 NOV / 15:00 UUR

Michiel  
Stekelenburg  
Trio Onoda 
Jazzclub Nieuw & Diep 

Met het specifieke Hammondgeluid in 
combinatie met de energieke drums 
en rauwe, maar warme gitaarklanken 
brengt het trio moderne, dynamische 
en sferische composities.

DO 24 NOV / 20:30 UUR

Jeroens Clan 
Tere zieltjes

Na een succesvolle finalistentournee van 
het Leids Cabaret Festival komen Jip de 
Poorter, Matthias Tuns en Bram Kroon 
nu met ‘Tere zieltjes’. Een programma vol 
snelle scènes, rauwe liedjes en scherpe 
grappen die jij op je werk gaat proberen 
na te vertellen. Succes ermee!

LAATSTE KAARTEN

UITVERKOCHT

ZA 19 NOV / 20:15 UUR

Ilse DeLange 
Theatertour

Sinds haar debuutalbum 'World Of Hurt'' 
behoort Ilse DeLange tot een van de 
grootste artiesten van ons land. Ze komt 
dit najaar terug naar De Kampanje en zal 
naast nieuwe muziek, vooral veel van 
haar grote en bekende hits live ten  
gehore brengen.

WO 16 & DO 17 NOV / 20:15 UUR

THE PROM
It's time to celebrate!
Met Pia Douwes, Dennis Willekens, Joke de Kruijf, Barry Beijer, 
Wieneke Remmers, Juliëtte van Tongeren, Soraya Gerrits e.v.a.

Het ultieme musicalfeest voor jong en oud met  
onweerstaanbare muziek, een hartverwarmend verhaal en 
verrukkelijke humor. Speld je corsage op en grijp je danspartner 
want… het is tijd voor een feestje! Bekend van de succesvolle 
Netflix Original Film The Prom.

UITVERKOCHTLAATSTE KAARTEN

LAATSTE KAARTEN

ZA 12 NOV / 20:15 UUR

Op de Stip 
De voorstelling  
die scoort!

‘Op de Stip’ is hét programma 
in theater over voetbal. De voet-
balpraattafel in De Kampanje is 
gevuld met bekende oud-voet-
ballers, trainers of analisten en 
altijd is het hoofdonderwerp 
van gesprek; voetbal. 

VR 18 NOV / 20:15 UUR

Paulien Cornelisse
Aanstalten
Paulien Cornelisse is terug in de theaters  
met haar nieuwste voorstelling!

"Het is de combinatie van een scherpzinnig oog voor alledaagse  
details en een houding van verbazing, die ontwapenend werkt….  
Cornelisse pakt de zaal volledig in."  – Trouw 
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DO 1 DEC / 20:15 UUR

Freek de Jonge 
De Schreef

In ‘De Schreef’ speelt Freek een  
roekeloze oude man die wars is van 
wetten en conventies. In een waanzinnig 
geworden wereld heeft hij gekozen voor 
barsten om niet te hoeven buigen.  
Of is hij het zelf?

DO 8 DEC / 20:15 UUR

Guido Weijers 
De Oudejaarsconference 2022

Voor de 11e keer vat hij met de meest 
vooruitziende blik, de tijdsgeest pijnlijk 
grappig samen. Met zijn vlijmscherpe  
tong en intelligente humor fileert 
Weijers 2022 tot op het bot. Wat er  
ook gebeurt, humor is het medicijn. 
Dus lachen zullen we!

ZO 11 DEC / 14:00 UUR

Klassieke 
lunchconcert
Nieuwe elan en verfrissende 
interpretaties

De Amerikaanse celliste Annie  
Jacobs-Perkins en de Japanse pianiste 
Natsumi Ohno brengen een gevarieerd 
programma met klassiekers en  
twintigste-eeuwse meesterwerken.  
Een niet te missen recital.

DO 15 DEC / 20:30 UUR

Grof Geschud 
Broeden

Wees getuige van een hilarische  
en ontroerende poging van twee  
ex-geliefden om zichzelf te verlossen 
van de verpletterende angst om verlaten 
te zijn. Een poging die duizend beelden 
krijgt in verhalen, nummers en scènes.

DI 29 NOV / 20:15 UUR

Frontm3n
An Exclusive Acoustic Night
Een muzikaal hoogstandje van drie frontmannen: Mick 
Wilson (10CC), Robert Hart (Manfred Mann’s Earth 
Band, Bad Company) en Pete Lincoln (Sweet, Smokie, 
Sailor). Naast het feit dat de heren nog steeds met hun 
eigen bands touren, hebben ze hun krachten gebundeld 
in FRONTM3N. Hun ervaring en vriendschap zorgt voor 
een zeer unieke samenwerking. Omarm de frisse akoes-
tische versies van de hits die iedereen kent. Prachtige 
muziek met mooie verhalen en nuchtere humor. 

WO 30 NOV / 20:15 UUR

OG3NE 
Samen uit, samen thuis
Met haar unieke meerstemmigheid kan OG3NE veel liedjes 
naar een andere dimensie tillen. De Nederlandse  
muziekscene heeft in het rijke muzikale verleden vele  
prachtige pareltjes voortgebracht. Hoe zouden deze klinken  
verpakt in het kenmerkende OG3NE jasje? Laat je verrassen!

12DECEMBER

DO 1 DEC / 20:30 UUR

The Kilkennys 
Blowin' in the wind

De traditionele Ierse folk- en ballad-
band weet de harten van de meer 
doorgewinterde traditionele muziek-
liefhebbers te veroveren. Ze staan 
bekend om hun dynamische arrange-
menten, energieke uitvoeringen en hun 
charismatische verstandhouding met 
publiek over de hele wereld.

VR 2 DEC / 20:30 UUR

Lotte Velvet 
Ondergrond

Lotte Velvet won in 2020 met haar 
voorstelling ‘Ondergrond’ de jury- en 
publieksprijs van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival. In deze cabaret-
voorstelling verbreekt zij haar relatie 
met de wereld door middel van muziek, 
poëzie en grappige scènes. Ontdek dit 
nieuwe talent!

VR 9 DEC / 20:15 UUR

Nielson
Vertrouwd & Nieuw

In 2022 is het 10 jaar geleden dat hij 
doorbrak met zijn ritmische, energieke 
en opgewekte Nederpop. Drie platina 
albums, nieuwe muziek en veel mooie 
anekdotes vormen de basis voor de 
eerste theatervoorstelling van Nielson. 
Hij neemt je mee op zijn persoonlijke 
muzikale reis.

VR 9 DEC / 20:30 UUR

Hans Dorrestijn 
’t Houdt een keer op

In zijn laatste programma 't Houdt een 
keer op' wordt het voor de verandering 
een gezellige mix van kleine en grote 
rampspoed: de aftakeling, het verlies 
van vrienden en collega’s, digitale  
vervreemding, de stijgende tempe-
raturen en het menselijk.

ZA 10 DEC / 18:00 UUR

Christmas Dinnershow 
On Stage

Wij dekken dit jaar de kersttafel  
op het podium van onze grote zaal.  
Waar normaal alleen de artiesten komen,  
kun je nu op deze plek genieten van een 
drie-gangendiner en musicalsterren die 
zingend langs jouw tafel lopen. Kom 
samen in de kerstsfeer en geniet!

VR 2 DEC / 20:15 UUR

The New  
London Chorale
Produced by Tom Parker met Madeline Bell 

Sinds 1980 heeft The New London Chorale o.l.v. Tom 
Parker grote successen gekend. De formatie bestaat nu 
uit Janet Mooney, Jenna Lee James, Lance Ellington and 
Gordon Neville. In verband met het 40-jarig bestaan mag 
natuurlijk een speciale concert-tour zeker niet ontbreken.  
Vrijdag 2 december in De Kampanje te zien!

ZA 10 DEC / 20:30 UUR

Mell & Vintage 
Future 
Roots & Romance 2 
Vintage Future bestaat uit drummer Ton Dijkman en Hammond 
organist Nico Brandsen. Twee muzikanten die al jarenlang 
samenwerken aan songs, beats en sounds. Hun samenwerking 
kwam in een stroomversnelling toen zangeres Mell zich bij 
het duo aansloot. De roots waar de inspiratie vandaan komt, 
gemengd met de eigen songs van de band, dat is waar ze het 
best tot hun recht komen.

VRIENDEN VAN
DE KAMPANJE

LAATSTE KAARTEN
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Mede mogelijk 
gemaakt door 
onze partners 
en Business 
Club leden: 

ZA 17 DEC / 20:15 UUR

Isabelle Beernaert 
presenteert
OXYTOCIN 
Isabelle Beernaert (bekend van So You Think You Can 
Dance en The Ultimate Dance Battle) weet met haar cho-
reografieën de harten van het publiek te raken. Ze is een 
unieke choreografe met het vermogen om het alledaagse, 
gewone leven te vertalen naar een buitengewone choreo-
grafie. Het publiek kan zichzelf herkennen in het gevoel 
en het verhaal dat op het podium wordt uitgebeeld.

ZA 17 DEC / 20:30 UUR

Voor mijn part Dolly
Milène van der Smissen

Milène is actrice, danseres, een hele 
goede zangeres en ook nog eens de 
allergrootste Dolly Parton fan! In haar 
voorstelling 'Voor mijn part Dolly' kom 
je dan ook van alles te weten over haar 
idool en luister je naar verrassende 
arrangementen van die waanzinnig 
bekende songs als Jolene en 9 to 5. 

VR 23 DEC / 19:00 UUR

De Schippers van  
de Kameleon (6+)
Met De Muziek Mee

Daar is hij dan eindelijk. De snelste 
boot van heel Nederland: De Kameleon! 
Een muzikaal spektakel en een huive-
ringwekkend avontuur met de tweeling 
Hielke en Sietse. Boeren, burgers en 
buitenlui... maak je borst maar nat. 
Anders doet de Kameleon dat wel!

VR 16 DEC / 20:15 UUR

Irish Christmas 
An intimate evening

Het belooft een muzikaal hoogtepunt te 
worden, een memorabele wintershow vol 
vreugde, schoonheid, spirituele diepte 
en kracht. Uiteraard ontbreken de grote 
favorieten zoals ‘Silent Night’, ‘The first 
Noël’ en de betoverend mooie ‘Wexford 
Carol’ niet. Een mooier begin van de 
kerstperiode kun je je niet wensen. 

ZO 18 DEC / 16:00 UUR

Marinierskapel der 
Koninklijke Marine 
Winter Wonderland  
Met Dennis van Aarssen
De bigband is een van de gespecialiseerde ensembles die uit 
het rijke klankpalet van het orkest kan worden geformeerd.  
Samen met zanger Dennis van Aarssen word je onder-
gedompeld in 75 minuten heerlijke ‘Winter Wonderland’.  
Van oud tot nieuw en van jazz tot Kerst!

VR 23 DEC / 20:30 UUR

ADAM & EVA 2.0
Komisch, ontroerend  
en wonderbaarlijk

Twee buitenaardse wezens creëren 
een planeet en noemen die Aarde. Vol 
enthousiasme storten ze zich in een 
soms sensuele en hilarische ontdek-
kingsreis, met alle gevolgen van dien. 
Met in de hoofdrollen acteursechtpaar 
Ellen Pieters en Han Oldigs.

DI 27 DEC / 20:00 UUR

Oliebollenpubquiz
Elke keer weer een groot succes: de 
Pubquiz! Ook dit jaar kun je met je team 
strijden voor de eeuwige roem en de 
felbegeerde Pubquiz Kampioen  
Wisselbeker. De Pubquiz is een  
uitdagende quiz vol met kennisvragen,  
muziekvragen en foto opdrachten. 

WO 28 DEC / 20:15 UUR 

Sinatra – Under His Skin
Met Jim Bakkum & Sergio Vyent en Big Band! 
De grootste hits van Frank Sinatra, die kent 
iedereen: 'Come Fly With Me', 'My Way' en 
'Fly Me To The Moon' zijn nummers die in 
ons collectieve geheugen gegrift staan.  
The Voice is vooral bekend door zijn muziek 
en succesvolle filmcarrière terwijl hij meer 

was dan alleen zanger en acteur.  
De verhalen, fabels en mythes over het 
verdere leven van Sinatra zijn velen dan ook 
onbekend… Kom genieten van een avond vol 
herkenning en verwondering over het leven 
en werken van Sinatra!

DO 29 DEC / 11:00 & 14:00 

De Winter-Gruffalo
Meneer Monster (3+)

Deze winter is de succesvoorstelling 
De Gruffalo te zien in een speciale 
sneeuw-editie. Dus neem je muts en 
handschoenen mee en geniet nog 
eenmaal van de avonturen van de Muis. 
Zelfs Slang is hiervoor wakker  
geworden uit zijn winterslaap. 

ZO 18 DEC / 14:30 UUR

Windkracht 13 sessies 
Met Danny van Tiggele

Lekker op zondagmiddag bij Els en Leo 
genieten van muziek, goede jamsessies, 
muzikanten uit de buurt en van wat 
verder weg. Arnoud Deyll en Frank 
Kooijman nemen het initiatief om die 
tijden te doen herleven en de Kampanje 
faciliteert en ondersteunt. 

DO 22 DEC / 20:15 UUR

Rundfunk 
Todesangstschrei 
Het duo Rundfunk (Tom van Kalmthout en Yannick van 
de Velde) beleefde een droomdebuut. Na de succesvolle 
televisieserie ontving hun eerste voorstelling een 
vloedgolf aan lovende recensies en wonnen ze de 
Neerlands Hoop 2018. Nu zijn de heren terug in het 
theater met hun tweede voorstelling 'Todesangstschrei'.



Genreoverzicht 
Alle voorstellingen tot en met juni 2023

Lifestyle Klassiek Cabaret /
Kleinkunst

Theater- 
collegeDansFamilieToneel /

KomedieMuziek Musical / 
Show

Toneel /  
Komedie

za 08 okt ‘22 Peter Blok en Bas Hoeflaak 
in Trapeze

vr 23 dec ‘22 ADAM & EVA 2.0

vr 20 jan ‘23 Benja Bruijning

za 28 jan ‘23 Huub Stapel

vr 10 feb ‘23 Momentum

do 23 feb ‘23 Familiespel

za 11 mrt ‘23 Komt een vrouw  
bij de dokter

do 16 mrt ‘23 Zo vader zo zoon met o.a. 
Jon van Eerd

vr 31 mrt ‘23 Hendrik Groen

za 08 apr ‘23 Jandino in Judeska Airlines 

za 08 apr ‘23 In de schaduw van Rembrandt

za 22 apr ‘23 Nu ik je zie 

vr 28 apr ‘23 Nureyev 

zo 07 mei ‘23 De Verleiders: Door de bank 
genomen

Musical / 
Muziektheater / 
Show

za 01 okt ‘22 The Sound of Musicals

do 06 okt ‘22 Simone Kleinsma

do 20 okt ‘22 Blind Date

wo 16 nov ‘22 The Prom

do 17 nov ‘22 The Prom

za 10 dec ‘22 Christmas Dinnershow  
On Stage

vr 06 jan ‘23 Before After

zo 22 jan ‘23 Barrie Stevens

do 09 feb ‘23 Huisvrouwen Bestaan Niet

vr 24 feb ‘23 Jakop Ahlbom Company 

do 23 mrt ‘23 Checkpoint Charlie

za 06 mei ‘23 Ellen ten Damme

vr 02 jun ‘23 Dinnershow

Ballet / 
Dans

za 17 dec ‘22 Isabelle Beernaert 

wo 18 jan ‘23 Het Zwanenmeer

za 04 feb ‘23 Oxygen: a Jennifer Romen 
Production 

zo 05 feb ‘23 ISH FTBLL

vr 10 mrt ‘23 Igone de Jongh 

vr 28 apr ‘23 Nureyev 

Klassiek /  
Opera / 
Operette

zo 02 okt ‘22 Klassiek lunchconcert  
met Daria Parkhomenko 

zo 11 dec ‘22 Klassieke lunchconcert  
met Annie Jacobs-Perkins 
en Natsumi Ohno 

zo 08 jan ‘23 De Nationale Operette 

zo 12 feb ‘23 Klassieke lunchconcert  
met Lotte Betts-Dean

zo 05 mrt ‘23 Così fan tutte - Ukraine 
Liberation Orchestra

za 01 apr ‘23 The Francis and Dominic Show

Kinderen / 
Familie

zo 02 okt ‘22 Kruimeltje de Familie-
musical (6+)

zo 16 okt ‘22 Peuterfestival: Muk (2+)

zo 16 okt ‘22 Peuterfestival: Hé, wie zit  
er op de WC? (2+)

za 22 okt ‘22 Ravi de Robot (5+)

za 05 nov ‘22 Minidisco - Het Feest  
van Tante Rita (4+)

zo 20 nov ‘22 Pietenfabriek (2-4)

za 26 nov ‘22 Dirk Scheele  
Pepernotenpret (2+)

vr 23 dec ‘22 De Schippers van de  
Kameleon (6+)

do 29 dec ‘22 De Winter-Gruffalo (3+)

wo 04 jan ‘23 De regels van Floor (8+)

vr 27 jan ‘23 Pippi Powerrrrr (8+)

zo 29 jan ‘23 Het avontuur van Pieter 
Konijn (2+)

za 25 feb ‘23 Assepoester De Musical 
(4+)

zo 12 mrt ‘23 Koos & Moos (4+)

za 18 mrt ‘23 Robin Hood de musical (8+)

za 22 apr ‘23 Kikker is verliefd! (3+)

wo 3 mei ‘23 Bing is jarig (1+)

vr 05 mei ‘23 JungleBoek (6+)

za 03 jun ‘23 De Prins van Oranje (6+)
Lifestyle &  
Entertainment

di 31 jan ‘23 Fred van Leer

zo 05 feb ‘23 ISH FTBLL

za 18 mrt ‘23 Sederginne Draqqueen

za 01 apr ‘23 Steven Kazàn & Jamie

za 13 mei ‘23 Nienke Plas

zo 14 mei ‘23 Michael Pilarczyk 

Theatercollege

za 12 nov ‘22 Op de Stip

do 06 apr ‘23 Ruud de Wild

zo 14 mei ‘23 Michael Pilarczyk 

Cabaret /  
Kleinkunst

vr 07 okt ‘22 Dubbelcabaret Thjum  
& Remy

vr 14 okt ‘22 Vlamousse 

vr 21 okt ‘22 Pieter Derks

za 22 okt ‘22 Martijn Crins

vr 04 nov ‘22 Janneke de Bijl

vr 18 nov ‘22 Paulien Cornelisse

do 24 nov ‘22 Jeroens Clan

zo 27 nov ‘22 Theo Maassen

do 01 dec ‘22 Freek de Jonge

vr 02 dec ‘22 Lotte Velvet

do 08 dec ‘22 Guido Weijers

vr 09 dec ‘22 Hans Dorrestijn

do 15 dec ‘22 Grof Geschud

do 22 dec ‘22 Rundfunk 

za 07 jan ‘23 Elke Vierveijzer

vr 13 jan ‘23 Youp van 't Hek

za 14 jan ‘23 Youp van ‘t Hek

za 21 jan ‘23 Johan Goossens

vr 27 jan ‘23 Peter Heerschop &  
Viggo Waas

vr 03 feb ‘23 Kasper van Kooten

za 18 feb ‘23 Pieter Jouke

vr 24 feb ‘23 Nina de la Parra &  
Sanne Landvreugd

za 04 mrt ‘23 Merijn Scholten

za 11 mrt ‘23 Musa

do 16 mrt ‘23 Jon van Eerd, Joey Schalker, 
Nandi van Beurden e.a. 

za 18 mrt ‘23 Fabian Franciscus 

vr 24 mrt ‘23 n00b speelt n00b

za 25 mrt ‘23 Kees van Amstel

do 13 apr ‘23 Veldhuis & Kemper

za 15 apr ‘23 Jasper van der Veen

di 18 apr ‘23 Bert Visscher 

wo 19 apr ‘23 Bert Visscher 

vr 28 apr ‘23 Leids Cabaret Festival 
Finalistentour 2023

za 29 apr ‘23 Christian van Eijkelenburg

vr 12 mei ‘23 Kim Schuddeboom

vr 19 mei ‘23 René van Meurs 

za 20 mei ‘23 Javier Guzman 

do 25 mei ‘23 Lenette van Dongen

za 27 mei ‘23 Erik van Muiswinkel

za 27 mei ‘23 Tis Hier Geen Hotel 2

reserveren@kampanje.nl
Willemsoord 63, Den Helder  |  0223 - 674 664  |  www.kampanje.nl

  Muziek

zo 11 sep ‘22 Saskia Laroo met Quartet 
Jazzkia

vr 07 okt ‘22 René van Kooten

za 08 okt ‘22 Mart Hillen

za 15 okt ‘22 Story of Robbie Williams,  
by Charly Luske

za 22 okt ‘22 The Stones vs The Beatles 
Battle 

vr 28 okt ‘22 Mart Hoogkamer

za 29 okt ‘22 Ed Struijlaart:  
Gitaarmannen 2

do 03 nov ‘22 Nick & Simon

vr 04 nov ‘22 The Bootleg Eighties  
Featuring Wild Boys

za 05 nov ‘22 Cesar Zuiderwijk 

zo 06 nov ‘22 Carel Kraayenhof Quartet

do 10 nov ‘22 Naturally 7 

za 19 nov ‘22 Ilse DeLange

zo 20 nov ‘22 Michiel Stekelenburg  
Trio Onoda

do 24 nov ‘22 Bruce & Wij
di 29 nov ‘22 Frontm3n

wo 30 nov ‘22 OG3NE

do 01 dec ‘22 The Kilkennys

vr 02 dec ‘22 The New London Chorale 

vr 09 dec ‘22 Nielson

za 10 dec ‘22 Mell & Vintage Future 

vr 16 dec ‘22 Irish Christmas

za 17 dec ‘22 Voor mijn part Dolly

zo 18 dec ‘22 Marinierskapel der  
Koninklijke Marine

wo 28 dec ‘22 Sinatra: Under His Skin

za 07 jan ‘23 Country Roads: A Tribute  
to John Denver

vr 13 jan ‘23 Marlijn Weerdenburg

vr 20 jan ‘23 Top 2000 Live

za 21 jan ‘23 The Music Of Sting &  
The Police

zo 29 jan ‘23 #PERFECT

vr 03 feb ‘23 Elvis The Music: The King 

za 11 feb ‘23 A Tribute to James Brown 

vr 17 feb ‘23 Slagerij van Kampen

vr 17 feb ‘23 The Basily Gipsy Band

za 18 feb ‘23 The Very Best of Dire Straits

za 25 feb ‘23 The Dirty Daddies 

vr 03 mrt ‘23 Central Park: The Story  
of Simon & Garfunkel 

za 04 mrt ‘23 Candy Dulfer

vr 10 mrt ‘23 The 70’s Unplugged

vr 17 mrt ‘23 3JS

do 23 mrt ‘23 Pavarotti meets Alberti

vr 24 mrt ‘23 Waylon: Theatershow

za 25 mrt ‘23 Tania Kross

do 30 mrt ‘23 Jan Smit

za 01 apr ‘23 The Francis and Dominic Show

zo 02 apr ‘23 Het Trio van Toen

vr 07 apr ‘23 Sven Ratzke

vr 14 apr ‘23 The Bootleg Sixties

za 22 apr ‘23 Blue Grass Boogiemen  
en Cor Sanne

za 29 apr ‘23 The Analogues 

vr 05 mei ‘23 Qmusic staconcert

vr 12 mei ‘23 100% Hollandse Hits Live 

vr 26 mei ‘23 ABBA The Music

Wijzigingen onder voorbehoud



willemsoord
pakketprijs €6.500,-

budgetcrematie
pakketprijs €1.995,-

all-in crematie
pakketprijs €3.995,-

crematorium schagen
pakketprijs €4.775,-

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

www.uitvaartdekkerdenhelder.nl
u kunt ons 24/7 bereiken: 0223 - 69 48 97

- den helder ‘de binnenstad’

BEURS
55+

DINSDAG 4 OKTOBER
ZATERDAG 8 OKTOBER

11.00 tot 15.00 uur 

DAG
OPEN

55+ BEURS
DE KAMPANJE 
Willemsoord 63 - Den Helder

OPEN DAG
UITVAARTCENTRUM DEKKER  ‘DE BINNENSTAD’
Spoorgracht 6A - Den Helder


