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Cursisten van de Lindenberg hebben een streepje voor bij verschillende podia en winkels in Nijmegen. Op vertoon van hun 

cursistenpasje komen ze namelijk in aanmerking voor aantrekkelijke kortingen. In dit boekje vind je hier een overzicht van. 

 

Je cursistenpas biedt je de mogelijkheid voordeliger materialen aan te schaffen en tegen gereduceerd tarief voorstellingen of 

concerten te bezoeken. Een professionele voorstelling of concert is vaak een extra inspiratiebron voor je eigen praktijk als 

(amateur)kunstenaar. 

We zijn dan ook blij dat we je dit namens de deelnemende instellingen en winkeliers aan kunnen bieden. 
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Kortingen op voorstellingen bij de Lindenberg 

Op alle professionele voorstellingen in de Lindenberg geldt een korting van € 2,- op de entreeprijs op vertoon van 
de Lindenberg cursistenpas. (Nb: aanbieding is niet geldig op amateurvoorstellingen (zaalhuur) en presentaties van 
de Lindenberg). Ook geeft de cursistenpas 10% korting op alle consumpties in Theatercafé No23.  

Kijk voor een overzicht van alle professionele voorstellingen in de agenda van het Lindenberg Theater in de 
maandfolder en op www.delindenberg.com. Voor reserveringen en informatie bel: 024-3273737. 

 

De Lindenberg 
Ridderstraat 23 
6500 AN  
Nijmegen  
Reserveringen: 024 327 37 37  
www.delindenberg.com  
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Kortingen op voorstellingen bij Arthouse LUX 

Cursisten van de Lindenberg krijgen op vertoon van een geldige Lindenberg Cursistenpas € 2,- korting op alle  
theater-, dans- en muziekvoorstellingen in LUX Nijmegen (theaterseizoen 2016/2017). Online kan gebruik gemaakt 
worden van deze korting door middel van de code: lin16/17. Niet in combinatie met andere kortingen. 

 

LUX Nijmegen is in het jaar 2000 ontstaan uit een fusie tussen filmhuis Cinemariënburg en debatcentrum & podium 
O42. Naast zes filmzalen met de mooiste, meest verrassende en belangrijkste films die in Nederland te zien zijn, 
biedt LUX een uitgebalanceerd programma van vlakkevloertheater, dans, muziek, spraakmakende debatten, festivals 
en events. Ook herbergt het arthouse een café-restaurant met grootsteedse allure en een actieve, creatieve  
Verhuur afdeling. 

 

Meer informatie over de voorstellingen kun je vinden op www.lux-nijmegen.nl 

Lux Nijmegen 

Marienburg 38-39 

6511 PS Nijmegen 

Kassa: 0900 5894636 

www.lux-nijmegen.nl 
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Kortingen op activiteiten bij de bieb 

Cursisten van de Lindenberg krijgen vanaf dit seizoen korting bij evenementen van de Bibliotheek Gelderland Zuid. 
Jullie betalen nu de ledenprijs!  

Kaarten voor deze Evenementen zijn te koop via de site van de bieb: www.obgz.nl. Bij het online reserveren kies je 
voor ‘Korting partnerorganisatie’. Vergeet niet je cursistenpas mee te nemen naar het evenement!  

Bibliotheek De Mariënburg 
Marienburg 29  
6511 PS  
Nijmegen  
024 327 49 77  
www.obgz.nl  

18 oktober: Op reis met Lisette Thooft  

 

Lisette Thooft studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en is sinds de jaren tachtig actief in 

de journalistiek. Ze was redacteur van Onkruid (1992– 1998), van Genoeg (1998–2004) en van opinieblad VolZin (2004

-2010). Thooft schrijft als freelance journaliste in spirituele tijdschriften als Happinez, De Verwonder-

ing, Koorddanser en The Optimist. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50 

Niet-cursisten: €10,- 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

24 oktober: Het succes van Das Mag met Lize Spit en Walter van den Berg  

Das Mag begon in 2011 als literair tijdschrift Das Magazin. Ondertussen zijn ze uitgegroeid tot uitgever. De hele lit-

eraire wereld schudde bij dit nieuws op haar grondvesten. Inmiddels organiseert Das Mag leesclubfestivals in Am-

sterdam, Antwerpen en Berlijn en houden ze elk jaar een zomerkamp voor nieuw, jong talent. Auteur Lize Spit werd 

ontdekt in de eerste lichting zomerkampers (2014) en is op deze avond samen met Walter van den Berg en enkele 

jonge auteurs uit het Das Mag zomerkamp 2016 te gast.  

 

Walter van den Berg 

Schrijver van vier romans. Waarvan de eerste drie zijn uitgegeven door de Bezige Bij. Voor de vierde, Schuld, is hij 
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overgestapt naar Das Mag. Het boek is in februari uitgeroepen tot Boek van de maand februari in De Wereld Draait Door. 

 

Lize Spit 

De talentvolle Lize Spit won in 2013 zowel de jury- als publieksprijs van de schrijfwedstrijd Write Now. Na het zomerkamp van 

Das Mag bleef Lize schrijven voor Das Mag en diverse andere literaire tijdschriften. Toen Das Mag als uitgeverij begon was Lize 

een van de eersten die gecontracteerd werd. Op haar debuut Het Smelt reageerde de pers lyrisch. Deze gigantische bestseller 

in België is nu ook in Nederland ontdekt. Kortom Lize Spit is een auteur om in de gaten te houden. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50 

Niet-cursisten: €10,- 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

31 oktober: Abdelkader Benali en Saïda Nadi-Benali - Ontdek de Marokkaanse keuken 

 

Benali werd geboren in Marokko, maar kwam op vierjarige leeftijd naar Rotterdam. Later verhuisde hij naar Amsterdam. Benali 

schrijft behalve romans en toneel ook artikelen en recensies voor onder meer Algemeen Dagblad, de Groene Amsterdam-

mer, Esquire, de Volkskrant en Vrij Nederland. Voor zijn romandebuut Bruiloft aan zee werd hij in 1997 genomineerd voor 

de Libris Literatuur Prijs, die hij in 2003 kreeg voor zijn tweede roman, De langverwachte. 

 

Tijdens de Israëlisch-Libanese Oorlog in 2006 verzorgde Benali voor Vrij Nederland een weblog vanuit Libanon, waar hij bij het 

uitbreken van de oorlog toevallig verbleef. In 2010 trok hij met Jan Mulder in het programma Wereldkampioen van Afrika door 

Afrika in aanloop naar het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Benali presenteerde in het voorjaar van 2010 het NPS-

programma De schrijver en de stad. In 2011 volgde een zesdelige serie Benali Boekt waarin Abdelkader Benali bekende Neder-

landse schrijvers interviewde: Ramsey Nasr, Leon de Winter, Doeschka Meijsing, Tommy Wieringa, Thomas Rosenboom, Connie 

Palmen. In het tweede seizoen van Benali Boekt (2012) stonden centraal: Jan Wolkers, Maarten 't Hart, Tim Krabbé, Tessa de 

Loo, Anna Blaman en J. Bernlef. 

 

In 2016 trad Benali samen met zijn vrouw en dochter op in de TV-serie Chez Benali. De serie werd gebracht als een culinair-

historische ontdekkingsreis door het geboortland van Benali. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50 

Niet-cursisten: €10,- 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

7 november: Nijmegen bespreekt ‘Birk’ van Jaap Robben 

Samen met andere lezers en Jaap Robben zijn succesvolle debuutroman Birk analyseren? Dat kan tijdens deze speciale Birk 

avond. De auteur schuift aan bij de verschillende groepjes om vragen te beantwoorden. Later op de avond wordt Jaap geïnter-

viewd om alle mysteries en diepere lagen van Birk te ontrafelen.  

 

Voor deze avond zijn er extra boeken te leen bij de Bibliotheek zodat je goed voorbereid de avond kunt beginnen. Stuur een 

mail naar hvdl@obgz.nl en er ligt in een van de vestigingen een speciaal exemplaar voor je klaar. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €7,50 

Niet-cursisten: €10,- 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

20 november: Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet! 

Geen kind ontvangt nog cadeaus in ‘lege lege tonnen’ en niemand krijgt nog een roe als hij stout is. Daarom besloten Paul 

Passchier, jarenlang liedjesbewerker voor Sesamstraat, en Thedo Keizer, voorheen eindredacteur van Willem Wever, de oude 

liedjes eens af te stoffen en hun cabaretervaring te gebruiken om ze te presenteren. 

Zing je mee?  

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €5,- 

Niet-cursisten: €6,- 7 

http://www.obgz.nl/agenda/abdelkader-benali-en-saida-nadi-benali-31okt.html
http://www.obgz.nl/agenda/jaap-robben-7nov.html
mailto:hvdl@obgz.nl
http://www.obgz.nl/agenda/Sinterklaasje-1-20nov.html


 

 

Kortingen op activiteiten bij de bieb 
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18 januari 2017: Nelleke Noordervliet—Aan het eind van de dag 

Nelleke Noordervliet presenteert haar nieuwste boek: Aan het eind van de dag! Hierin wordt Katharina Mercedes Donker, ex-

minister en auteur van twee bestsellers over politiek en de rol van de vrouw, gevraagd mee te werken aan haar eigen biografie. In 

een reeks sleutelscènes voert Nelleke Noordervliet haar hoofdpersoon terug naar de jaren zeventig-tachtig, naar Suriname en de 

DDR. Katharina Donker kijkt naar haar rol als dochter, echtgenote, vriendin, politica, publiek figuur en moeder. Ze ontmaskert 

leugens en illusies en maakt de rekening op van een 

leven van goede bedoelingen en tragische uitkom-

sten. Een boek over ouder worden, falen en doorle-

ven. Deze avond wordt georganiseerd in samen-

werking met Boekhandel Dekker van de Vegt.  

 

 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €5,- 

Niet-cursisten: €7,50 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 februari:, 23 februari, 9 maart, 6 april, 20 april, 11 mei 2017: Letteren in de stad 

De Masteropleiding Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert samen met de Bibliotheek De Mariënburg de cur-

sus ‘Letteren in de stad’.   

Zes openbare mastercolleges voor iedereen die geïnteresseerd is in literatuur. Elke avond wordt een afzonderlijke titel volledig 

besproken. 

 

Literaire werken die deze cursus onder de loep worden genomen: 

 

2 februari: Het hout van Jeroen Brouwers 

23 februari: De ochtendgave van A.F.TH. Van der Heijden 

9 maart: dinsdag van Elvis Peeters 

6 april: Wie zoet is van A.H.J. Dautzenberg 

20 april: De consequenties van Niña Weijers  

11 mei: Moedervlekken van Arnon Grunberg 

http://www.obgz.nl/agenda/nelleke-noordervliet-18jan.html
http://www.obgz.nl/agenda/letteren-in-de-stad-2feb.html


 

   

 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €5,- 

Niet-cursisten: €7,50 

Passe-partout voor de hele reeks Lindenberg-cursisten: €25,-  

Passe-partout normale prijs: €37,50 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

21 februari 2017 Bert Wagendorp — Masser Brock 

De nieuwe roman van Bert Wagendorp gaat over de vraag hoe nieuws nieuwe werkelijkheden schept, over de waarheid die wij dagelijks 

krijgen geserveerd en over de waarde daarvan. Nog in dezelfde maand waarin het boek verschijnt, staat Wagendorp al op het podium in de 

bieb om over zijn Masser Brock te vertellen. Masser Brok is columnist van dagblad De Nieuwe Tijd. Zijn zus is de spindoctor van de premier 

van Nederland. Masser volgt het nieuws, tot het nieuws de achtervolging op hem inzet. Wat is de waarheid achter de dood van vier Neder-

landse soldaten op vredesmissie? Hoe nam de geheime dienst De Nieuwe Tijd in de tang? 

 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €10,- 

Niet-cursisten: €12,50 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 maart 2017: Stoere mannen, sterke verhalen met Alex Boogers, Wim Koens en DJ Smoke 

De bibliotheek Gelderland Zuid en het Kids 'n' Billies festival hebben de handen in een geslagen. Een goede combi, want de wereld van rock-

'n-roll barst van de sterke verhalen. 

  

Deze avond gaat Wim Koens met auteur Alex Boogers in gesprek over zijn boeken. ‘Vechtend, zwetend, lijdend, rammend, en met de handen 

omhoog. Altijd. Probeer me niet uit.’ zegt Boogers twitterbio. Het gesprek wordt afgewisseld met een band die de vetste rock-'n-roll speelt. 

Drink nog een biertje terwijl DJ Johnny Smoke de beste plaatjes draait. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €10,- 

Niet-cursisten: €12,50 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 april: 2017 Lezing: Het passieverhaal in de kunst—kunsthistorica Drs. Walda Bosman-Kok 

De passie is het lijdensverhaal van Christus; de gebeurtenissen tijdens Jezus’ laatste week op aarde. Hoe werden door de eeuwen heen het 

laatste avondmaal, de Judaskus en de andere beeltenissen tot aan de kruisiging verbeeld? Kunstenaars hadden hier hun verscheidene vor-

men voor. In deze Paaslezing neemt Kunsthistorica Drs. Walda Bosman-Kok je mee in deze ontwikkelingen aan de hand van prachtige 

afbeeldingen. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €5,- 

Niet-cursisten: €7,50 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

7 mei 2017: Stoere kinderen, sterke verhalen (leeftijd 4-12 jaar) 

Dat er heel veel stoere kinderen zijn, weten het Kids ‘n’ Billies festival en de Bibliotheek Gelderland Zuid heel goed! Daarom deze stoere mid-

dag vol sterke verhalen. Jeroen Aalbers, alias Jerry Hormone, is behalve een muzikant ook de schrijver van Borre, hij kan daar als geen ander 

over vertellen. Ook schrijfster Bibi Dumon Tak, winnaar van 4 zilverenen 1 gouden griffel, komt langs. Ze schreef bijvoorbeeld Fiet wil rennen 

en Winterdieren, bovendien is ze dol op gekke weetjes. Bibi: "Als ik iets ontdek waarvan ik denk ‘Jeeeetje! Dat wist ik niet!’ dan ben ik blij. 

Dat is het allerleukste." Met haar leuke weetjes, weet ze jou te verbazen.  

Natuurlijk is er ook muziek! De Rock 'n' Roll Jonkies, van het talentontwikkelingsproject van Kids 'n' Billies voor jonge muzikanten, spelen de 

sterren van de hemel. 

Kaartjes Lindenberg-cursisten: €4,- 

Niet-cursisten: €5,- 
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Kortingen op voorstellignen van Het Gelders Orkest  

Cursisten van De Lindenberg kunnen met flinke korting genieten van verschillende concerten van Het Gelders Orkest 
in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Op vertoon van hun cursistenpas mogen zij twee kaarten tegen het 
CKV-tarief van € 10,- p.p. bestellen (2de rang- kaarten). De kortingsprijs is excl. € 1,- servicekosten Vereeniging.  
Hieronder treft u een overzicht van de concerten waar u korting op krijgt.  
 

Jussen speelt Beethoven 

zondag 2 oktober 
De Vereeniging, 14.15 uur (inleiding 13.15 uur) 

 

Christian Vásquez  dirigent 

Lucas Jussen piano  

 

Beethoven Symfonie nr.1 in C, op. 21 

Beethoven Pianoconcert nr.1 in C, op. 15 

Beethoven Symfonie nr.2 in D, op. 36 
 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Blik op Beethoven | Maestro Jules onthult 

zondag 16 oktober 
De Vereeniging, 14.15 uur 

 

Jules van Hessen dirigent 

 

Beethoven Symfonie nr. 1  
 

———————————————————————————————————————————— 

Het Gelders Orkest  
Velperbuitensingel 12  
6828 CV Arnhem  
(026) – 789 01 30  
www.hetgeldersorkest.nl  
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Halloween in Concert 

donderdag 27 oktober 
De Vereeniging, 19.00 uur 

 

Daniel Raiskin dirigent  

Hubert Fermin verteller 

 

Moessorgski Nacht op de kale berg   

Saint-Saëns Danse macabre, op. 40 

Grieg Peer Gynt Suite nr. 1, op. 46 

Liadov Kikimora, op. 63 

Stravinsky Suite uit ballet De vuurvogel  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Het grote griezelconcert 6+ 

zaterdag 29 oktober 
De Vereeniging, 14.00 uur 

 

Daniel Raiskin dirigent 

 

Werken van oa. 

Grieg Peer Gynt Suite nr. 1, op. 46 

Stravinsky Suite uit ballet De vuurvogel  

Wiliams Harry Potter and the Scorcerer’s Stone 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Brahms’ romantisch vioolconcert  

zondag 6 november 

De Vereeniging, 14.15 uur (inleiding 13.15 uur) 

 

Antonello Manacorda dirigent 

Baiba Skride viool 

 

Brahms Vioolconcert in D, op. 77 

Brahms Symfonie nr. 4 in e, op. 98 
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Mahlers Eerste symfonie  

donderdag 17 november 

De Vereeniging, 20.15 uur (inleiding 19.15 uur)  

 

Daniele Rustioni dirigent  

Francesca Dego viool 

 

Sibelius Vioolconcert in d, op. 47  

Mahler Symfonie nr.1 in D, 'Titan' 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Remy van Kesteren 

vrijdag 2 december 

De Vereeniging, 20.15 uur (inleiding 19.15 uur)  

 

Daniel Blendulf dirigent  

Remy van Kesteren harp  

 

Roussel Suite nr.2, op. 43 uit Bacchus et Ariane 

Debussy Danse sacrée et danse profane 

Debussy Tarantelle styrienne Arr. M. Ravel 

Debussy Sarabande Arr. M. Ravel 

Stravinsky Symfonie in 3 delen 

————————————————————–———————————————————————————————————————————-— 
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Kerstconcert Dvoráks Achtste 

zondag 18 december 

De Vereeniging, 14.15 uur (inleiding 13.15 uur) 

 

Antonello Manacorda dirigent 

Yossif Ivanov viool  

 

Mozart Ouverture Figaro 

Tsjaikovski Souvenir d’un lieu cher voor viool en orkest, op. 42 

Tsjaikovski Valse-scherzo voor viool en orkest, op. 34 

Dvorák Symfonie nr. 8 in G, op. 88 

————————————————————————–———————————————————————————————————-—————– 

Blik op Dvorák | Maestro Jules onthult 

vrijdag 16 december  
De Vereeniging, 20.15 uur 

 

Jules van Hessen dirigent 

 

Dvorák Symfonie nr. 8 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Nieuwjaarsconcert Opera Highlights   

vrijdag 6 januari 

De Vereeniging, 20.15 uur (inleiding 19.15 uur) 

 

Christian Vásquez dirigent 

Annemarie Kremer sopraan 

 

Verdi Ouverture La forza del destino 

Tsjaikovski Polonaise uit Eugene Onegin 

Dvorák Slavische dans in e, op. 72 nr. 2 

Dvorák Slavische dans in g, op. 46 nr. 8 

Aria’s uit opera’s van o.a. Verdi, Giordano, Wagner, Dvorák en Bellini 
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Barok met Rosanne Philippens 

zaterdag 14 januari  

De Vereeniging, 20.15 uur (inleiding 19.15 uur) 

 

Cécile Huijnen muzikale leiding 

Rosanne Philippens viool  

 

Purcell Suite in G  

Vivaldi Vioolconcerten uit Concerti della natura 

Purcell Abdelazer Suite 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Emma Bell & Antonello Manacorda  

zondag 29 januari 

De Vereeniging, 14.15 uur  

(inleiding 13.15 uur)  

 

Antonello Manacorda dirigent 

Emma Bell mezzosopraan 

 

Haydn Symfonie nr. 90 in C 

De Raaff Emily Dickinson Songs 

Stravinsky Le baiser de la Fée 

———————————————————–——— 

Lejo LIVE Kinderconcert  

zondag 5 februari 
Lindenberg, 15.00 uur 

 

Leo Petersen spel 
Toek Numan arrangementen 
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Flor dirigeert Mozart & Wagner  

zaterdag 18 februari  

De Vereeniging, 20.15 uur (inleiding 19.15 uur) 

 

Claus Peter Flor dirigent  

Rob van de Laar hoorn  

 

Wagner Ouverture Rienzi 

Mozart Hoornconcert Nr. 2 in Es,  K 417  

Zemlinsky Die Seejungfrau 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Bruckners’ Monumentale Achtste  

vrijdag 10 maart 

De Vereeniging, 20.15 uur, (inleiding 19.15 uur)  

 

Martin Sieghart dirigent 

 

Bruckner Symfonie nr. 8 in c 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Berio & Stravinsky 

donderdag 30 maart 

De Vereeniging, 20.15 uur (inleiding 19.15 uur) 

 

Karel Deseure dirigent 

Ralph van Raat piano 

Rosanne van Sandwijk mezzo-sopraan 

 

Stravinsky Concerto in Es Dumbarton Oaks 

Van Rossem Concert voor piano en orkest  

Berio Folk Songs 
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Tsjaikovski’s Pathétique en Pianoconcert  

zondag 23 april 

De Vereeniging, 14.15 uur, (Het Groot Gelders Tsjaikovski Orkest 13.15 uur) 

 

Nikolai Alexeev dirigent 

Yevgeny Sudbin piano 

 

Tsjaikovski Concert voor piano en orkest nr. 1 in bes, opus 23  

Tsjaikovski Symfonie nr. 6 in b, opus 74, ‘Pathétique’ 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

The Planets i.s.m. Het Orkest van het Oosten 

zondag 7 mei 

De Vereeniging, 14.15 uur (inleiding 13.15 uur) 

 

Thomas Sanderling dirigent 

 

Haydn Ouvertüre Die Schöpfung 

Debussy Trois Nocturnes 

Holst The Planets, op. 32 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Blik op Sjostakovitsj | Maestro Jules onthult 

donderdag 1 juni 

De Vereeniging, 20.15 uur 

 

Jules van Hessen dirigent 

Sjostakovitsj Symfonie nr. 5 
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Kortingen op voorstellingen van Theatergroep Kwatta  

Cursisten van de Lindenberg krijgen dit seizoen op vertoon van een Lindenberg Cursistenpas € 1,50 korting op de voorstellng 
Sneeuwvlinders en €2,50 korting op de voorstelling Dissus, verdwaal mee in de odyssee van theatergroep Kwatta. 
Niet in combinatie met andere kortingen  

Sneeuwvlinders 8+ 
14 oktober t/m 30 november 2016 
 
In de nieuwe trailervoorstelling van Kwatta zien we  
twee vriendinnen van verschillende afkomst met één kolossaal probleem. Ze dragen het leed van de wereld op hun 
schouders. Niet dat ze daar zelf om gevraagd hebben, nee, maar sinds hun geboorte kregen ze van hun ouders elke 
dag bij het ontbijt een pakketje met daarin een verwijt, onenigheid, of vooroordeel over de ander. Dus lopen ze nu 
met een rugzak vol verwijten groter dan henzelf door het leven.  
 
Vastberaden zich te bevrijden van al het leed, spreken ze af om zichzelf en elkaar te verlossen van    
de striemende rugzak die met de dag zwaarder en ondragelijker wordt. Maar zo makkelijk is dat niet. 
Want hoe haal je een knoop uit een touw als die er al jaren in zit? 
En als je zo verschillend bent, moet je elkaar dan wel willen helpen? 
Hebben hun ouders niet gewoon gelijk? 
Kunnen twee mensen die zo veel verschillen wel vrienden zijn? 
 
In deze voorstelling van theatermaker Eran Ben-Michael, die zich bevindt op het snijvlak van toneel 
en stand up, nemen twee actrices hun eigen leven mee het toneel op. Hun achtergrond en ervaringen vormen het 
verhaal waarin hun persoonlijke conflict een universele zeggingskracht krijgt.  
 
In navolging van de George & Eran lossen Wereldvrede op trilogie gaan Kwatta en Eran Ben-Michael gezamenlijk 
een eerste stap zetten in een nieuw genre voor jeugdtheater. Een genre waarin toneel en stand up organisch 
samenkomen. Waarin grootse wereldproblemen met veel humor, vaart en fantasie terug worden gebracht tot  
persoonlijke, herkenbare en behapbare proporties.   
 
Tekst en regie: Eran Ben-Michael  
Spel: Imke Smit, Naomi Reingoud  
Compositie en muziek: Kay Krijnen 

Theatergroep Kwatta 

Daalseweg 262 

6523 CD Nijmegen 

(024) – 3600588 

www.kwatta.info 
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Dissus, verdwaal mee in de Odyssee 6+ 

donderdag 2 en vrijdag 3 maart 2017  

Stadsschouwburg Theaterzaal, 14.00 uur 

 

 

Theatergroep Kwatta herneemt Dissus, verdwaal mee in de Odyssee!  

Dissus won de Zilveren Krekel 2015 en werd bekroond met drie viersterrenrecensies. 

Samen met zeven vrienden verdwaalt Dissus. Onderweg beleven ze grote avonturen. Ze ontmoeten grijpgrage 

graafmachines, hongerige hengelaars en Kirke, een betoverend meisje: overal loert het gevaar. En als Dissus na 

een lange reis dan eindelijk thuiskomt, is zijn plek ingepikt. Hij zint op wraak! 

Dissus is een polder-odyssee vol stoere en bange helden, vol vrienden en vijanden. Dissus is een  

muziektheatervoorstelling in de snelle en directe taal van nu.  

In samenwerking met Het Gelders Orkest, naar het gelijknamige boek van Simon van der Geest, bekroond met de 

Gouden Griffel 2011.  

Tekst: Simon van der Geest 

Regie en bewerking: Josee Hussaarts 

Compositie: Rogier Bosman 

Spel: o.a. Rogier van Erkel, Marieke van Leeuwen, Wolter Weulink, Jochem Smit, Lucas Schilperoort en David 

Schwarz  

Muziek: ensemble van Het Gelders Orkest.  

Decor: Siem van Leeuwen  

Kostuums: Barbara Kroon 

Lichtontwerp: Paul van Laak 

Techniek: Hanno Siegers, Martijn Ceulemans e.a. 

 

‘Theatergroep Kwatta brengt het bekroonde boek van Simon van der Geest energiek op de planken (…) De zeven 

jongens raken op het ritme van drumsolo’s, flageoletten en een zware bas dicht bij huis ‘vet verdwaald’.’ (De 

Volkskrant, 4 ****, 21 oktober 2014) 

De VSCD jury zegt onder andere over Dissus: 

‘Regisseur Josee Hussaarts en componist Rogier Bosman vertalen met veel fantasie een  
niet-voor-de-hand-liggende klassieker als Odysseus naar een breed familiepubliek in de grote 
zaal. Ze smeden de mythische reis bomvol metaforen om tot een meeslepend, muzikaal en 
poëtisch avontuur, dat op het podium rondtrekt van ‘locatie naar locatie’, van zwembad naar 
bouwput en van weiland naar huis.’ 
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Korting bij winkels 

Schreeven muziekinstrumenten B.V. 

Pop & Classic 

Plein 1944-24 

6511 JC Nijmegen 

T 024-3222129 

www.schreeven.nl  

ma: 13.00—18.00 uur 

di, wo, vrij: 10.00—18.00 uur 

do: 10.00—21.00 uur 

za: 10.00—17.00 uur 

koopzondagen geopend! 

 

Spincity 

Plein 1944-24 

6511 JC Nijmegen 

T 024-3222129 

www.schreeven.nl  

 

ma: gesloten 

di, wo, vrij: 10.00—18.00 uur 

do: 10.00—21.00 uur 

za: 10.00—17.00 uur 

zo: gesloten 

Brass 

Celciusstraat 31 

6604 CV Wijchen 

T 024-3220068 

www.schreeven.nl  

 

ma: gesloten 

di t/m vrij: 09.00—18.00 uur 

za: 09.00 –17.00 uur 

zo: gesloten 

 

 

 

Pro Art 

Kunstenaarsbenodigheden & creatieve hobbymaterialen 

van Welderenstraat 45 t/m 47 

6511 MC Nijmegen 

T 024-3822222 

www.proart.nl  

ma: 12.00 – 17.30 uur 

di, wo, vrij: 09.00-17.30 uur 

do: 09.00 – 21.00 uur 

za: 09.30 – 17.00 uur  

 

 

 

Podium 
Dans– en balletartikelen, theatermake-up e.a. 

Van Welderenstraat 107 
6511 MG Nijmegen 

T 024-3240527 
www.podium-nijmegen.nl  

 
ma: gesloten 

di t/m vrij: 09.30—17.30 uur 
do: 09.30—20.00 uur 
za: 09.30—17.00 uur 

koopzondagen: 12.00—17.00 uur 
 
 
 
 
 

 
Stockenhof Muziek 

Rijksstraat 193a 
6573 CR Beek-Ubbergen 

T 024-6844455 
www.stockenhofmusic.com 

 
ma: gesloten 

di t/m vrij: 10.00—18.00 uur 
za: 10.00—17.00 uur 

zo: gesloten 
 
 
 
 
 

Foto Combi Verweij 
Plein 1944-145 

6511 JH Nijmegen 
T 024-3226831 

www.fotoverweij.nl 
 

ma, di, wo, vrij: 09.00—18.00 uur 
do: 09.00—21.00 uur 
za: 09.00 –17.00 uur 

koopzondagen: 12.00—17.00 uur 
 

10% korting op instrumenten en accessoires 
5% korting op bladmuziek 
 (m.u.v. lopende acties of aanbiedingen) 

10% korting op het assortiment 
(m..u.v. acties of aanbiedingen en lijstenmakerij)  

10% korting op het gehele assortiment  
voor cursisten dans   

(m.u.v. lopende acties of aanbiedingen) 

10 tot 15% korting op het gehele assortiment 
(m.u.v. lopende acties of aanbiedingen) 

10% korting op alle afdrukken uit eigen huis  
(m.u.v. lopende acties of aanbiedingen) 
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