LADDER

2022
2023
Met deze ladder presenteert WIJ PRESENTEERT weer vol trots een
fonkelnieuw gevarieerd theaterprogramma voor 2022-2023. Van straattheater
tot thuistheater, van kindervoorstellingen tot muziek en van cabaret tot toneel.
Dan zijn we er nog niet, dit jaar ook improvisatie en hoorspel. Kortom: voor
iedereen is er weer wat te kiezen. Vrijdag 9 september start om 9.00 uur de
kaartverkoop op: WWW.WIJPRESENTEERT.NL • WELKOM IN ONZE THEATERS!

Zondag
18 september
13.00-17.00 uur
Straattheater

Noordhoek, Noordplein, Zuidplein,
Roelofarendsveen
Gratis

> UITKAIK STRAATTHEATER
De culturele aftrap van ons seizoen is als vanouds bij UITKAIK, het straattheaterfestival dat we organiseren met Winkelhart Roelofarendsveen en
Oranjecomité Juliana. Een samenspel van optredens door professioneel

straattheater en lokale verenigingen met theater, muziek, dans, acroba-

tiek, etc. UITKAIK is verrassing, verwondering, ontmoeting, ontspanning
en plezier voor deelnemers en toeschouwers. Kom kijken!

ANNICK BOER DEZE IS NOG BETER <
Annick Boer is bij het grote publiek bekend van haar vele typetjes in Kopspijkers, Kanniewaarzijn en de TV Kantine. Haar eerste voorstelling was
goed gelukt, maar deze wordt nog beter! Haar tweede voorstelling is geheel van eigen hand met wederom livemuziek van Jean Louis van Dam.
Annick kan van een alledaags verhaal magisch theater maken en dat gaat
ze ook nu weer doen. Komische conferences vol zelfspot en prachtige liedjes staan garant voor een heerlijke avond cabaret.
Zaterdag
15 oktober
20.30 uur
Theaterconcert

De Spreng
Kerkstraat 50
Oude Wetering
€15

Woudsoord
Weteringpad 3
Woubrugge
€7

Poco Más
Noordhoek 19
Roelofarendsveen
€15

Poco Más
Noordhoek 19
Roelofarendsveen
€19,50

DAVE FELIDA <
Dave Felida, winnaar van zowel jury- als publieksprijs op het Leeuwarder
Cabaret Festival, is een bijzondere verschijning als comedian. In
tegenstelling tot de vele druktemakers is hij een baken van rust. Geen
gehaaste grappenmaker, maar een ingetogen en beheerste humorist.
Felida zoekt graag schurende humor op waarbij verwondering en smaak
een grote rol spelen. Dave is een zeldzaam beest. Een bonkige mutant,
tegelijk uit de prehistorie en de toekomst. Zijn persoonlijkheid is een
combinatie van onschuld en perversiteit.

Rondom de Sluis in
Roelofarendsveen

2023 ≤ ≥ 2022

Gratis

Zondag
6 november
15.30 uur
Improvisatie
kinderen 8-12 jaar
Poco Más
Roelofarendsveen
€7,50

Zondag
27 november
15.30 uur
Voor iedereen die
fan is van Sinterklaas
Poco Más
Roelofarendsveen
€7,50

In Hotel Spijkers, ver weg van de waan en de sleur van alledag, wordt eindeloos gezongen en gedanst, gelachen, gehuild en gedronken. Hier hoeft
een mens nooit meer alleen te zijn. Hier zou je wel voor eeuwig willen
blijven logeren. Hotel Spijkers is een waar visueel, muzikaal en theatraal
spektakel. Voor zijn vorige voorstelling won Spijkers de Poelifinario in de
categorie Kleinkunst en na het winnen van de Annie MG Schmidtprijs 2021
voor het nummer Welkom Thuis uit Hotel Spijkers is Joost klaar voor het
grote publiek!

De pandemie heeft Fuad aan het denken gezet. Wat als vanzelfsprekend
werd gezien bleek ineens niet meer te mogen. Nu de maatregelen zijn
verdwenen vraagt Fuad zich af of we échte vrijheid wel aankunnen. Zijn
wij als volk niet al te veel gedomesticeerd? Want als je het gewend bent
om via een app een volledige maaltijd thuisbezorgd te krijgen, wordt het
vangen van een kip voor je avondeten ineens een heel ander verhaal…
Daar sta je dan. In je zelfgemaakte kleding. Met een kip in je hand. Onder
een afdakje. Onbeschermd. Vogelvrij.

Kunst
tentoonstelling

€7,50

> JOOST SPIJKERS HOTEL SPIJKERS

FUAD HASSEN VOGELVRIJ <

23 t/m 30
december
10.30-16.00 uur

Poco Más
Noordhoek 19
Roelofarendsveen

Een beklemmende en toch ook luchtige monoloog over een vrouw die
opgroeit in een diepgelovige en bange gemeenschap. Een sekte waar
God alles wat leuk is verboden heeft. Vanaf haar zestiende wist ze dat
ze weg wilde uit dit ronduit beklemmende milieu, maar dat lukt haar pas
jaren later, als ze zelf moeder is. Ze vlucht en neemt alleen haar zoon mee.
Daarna breekt iedereen met haar.

Een muzikale show vol sinterklaas- en kinderbandliedjes. Sinterklaas heeft
de Hoofdpiet gevraagd te passen op het Grote Boek van Sinterklaas. Hij
zal zijn uiterste best doen om het boek te bewaken totdat Sinterklaas er
is, maar of hij hem dat ook gaat lukken? Een optreden van de Kinderband
is voor de kinderen vaak een eerste kennismaking met (live) popmuziek
en alles wat ermee samenhangt. Zo wordt er gezongen, gedanst en kunnen kinderen ervaren hoe het is om mee te spelen in een band.

Kleinkunst

Kinderen 3-8 jaar

> DEBBY PETTER NIET TE GELOVEN!

KINDERBAND DE SINTERKLAAS LIEDJES SHOW <

Zaterdag
3 december
20.30 uur

Zondag
16 oktober
15.30 uur

Een afscheidstour? Een reünieconcert? Geen sprake van! The Amazing
Stroopwafels, opgericht in 1979, gaan altijd door – vooralsnog zonder rollator en ook de groenroze contrabas waar tijdens optredens flink tegenaan
wordt geschopt, bedankt voor een pensioen. De Stroopwafels, bekend
van de Top 2000-klassieker Oude Maasweg, komen in uitgebreide bezetting naar Woubrugge en nemen de mooiste luisterliedjes mee uit thuishaven
Rotterdam. Natuurlijk ontbreekt ook ‘Ik ga naar Frankrijk’ niet.

Twee rechercheurs die fout op fout stapelen, krijgen een bijzondere zaak in
handen. Ze moeten onderzoek doen naar de moord op de puissant rijke
voetballer Gregory Vlaskamp, vermoord tijdens een feestje in zijn huis. Er
waren gasten en personeel aanwezig. Wie heeft het gedaan en wat was
het motief? Langzaam maar zeker wordt de zaak steeds ingewikkelder. Het
publiek mag verdachten ondervragen en naar huis sturen. De zaak Vlaskamp gaat over oordelen en hoe we daar toe komen. Een voorstelling vol
improvisatie, aanstekelijke personages en hilarische scènes.

Luchtige monoloog

€16

> THE AMAZING STROOPWAFELS GAAN DOOR!

GROEN EN VAN LIEN DE ZAAK VLASKAMP <

Zaterdag
19 november
20.30 uur

De Spreng
Kerkstraat 50
Oude Wetering

De trommel, het oudste muziekinstrument, reisde met de mens mee naar
Zuid-Amerika, Azië, Noord-Amerika en Europa. De fascinerende wereldreis die de drums samen met de mens maakten wordt op indrukwekkende wijze vertoond. Er wordt echter niet alleen maar getrommeld; zang,
dans en virtuositeit zijn altijd onlosmakelijk verbonden geweest met ritme
en deze elementen zijn volop vertegenwoordigd. Om het spektakel compleet te maken zijn er projecties met indrukwekkende bewegende beelden
die onderdeel worden van de ritmische tijdmachine.

Ridder Finn doet altijd wat hem gezegd wordt, maar op een dag zegt
hij ineens nee, op alles! Hij weigert zelfs naar binnen te vluchten als er
een grote rode draak aankomt. Gelukkig blijkt de draak helemaal niet
zo gevaarlijk en is hij zelfs een beetje eenzaam… net als Finn. Een grappige interactieve voorstelling over een lief riddertje, een grote draak, je
alleen voelen en een bijzondere vriendschap. Geschikt voor iedereen die
weleens nee wil zeggen. Gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van
Kate Hindley en Lucy Rowland.

Muziektheater

Muzikaal cabaret

> DRUMS UNITED BIRTH OF THE BEATS

JOES BOONEN DEZE RIDDER ZEGT NEE <

Zaterdag
29 oktober
14.30 uur

Zaterdag
1 oktober
20.30 uur

Vrijdag
16 december
21.00 uur
Dubbeltheater

In de pauze gaat
het publiek naar de
andere locatie.

Poco Más
Noordhoek 19
Roelofarendsveen
SplotsZ
Sportpad 25
Roelofarendsveen
€15

>M
 ADE AAN DE KADE
TYPISCH KAAG EN BRAASSEM
Wat is typisch? Het gelijknamige televisieprogramma volgt gewone mensen in een bepaalde leefomgeving: wie zijn ze en hoe zien hun levens
eruit? Wij zijn benieuwd, wie of wat vinden onze creatieve inwoners nou typisch Kaag en Braassem? Zijn het de molens, het water en die ene inwoner
of heeft Kaag en Braassem veel meer dan dat? Interesse in deelnemen aan
de kunsttentoonstelling? Mail dan naar made@wijpresenteert.nl

Zondag 18 september
Zaterdag 1 oktober
Zaterdag 15 oktober
Zondag 16 oktober
Zaterdag 29 oktober
Zondag 6 november
Zaterdag 19 november
Zondag 27 november
Zaterdag 3 december
Vrijdag 16 december
23 t/m 30 december
Zaterdag 21 januari
Zondag 29 januari
Zaterdag 18 februari
Zondag 19 februari
Zaterdag 4 maart
Zondag 12 maart
Zaterdag 18 maart
Zondag 9 april
Zaterdag 15 april
Zaterdag 13 mei
Zondag 21 mei
Zondag 4 juni

UITKAIK 2021
ANNICK BOER • DEZE IS NOG BETER
DRUMS UNITED • BIRTH OF THE BEATS
JOES BOONEN • DEZE RIDDER ZEGT NEE
THE AMAZING STROOPWAFELS • GAAN DOOR!
GROEN EN VAN LIEN • DE ZAAK VLASKAMP
DEBBY PETTER • NIET TE GELOVEN!
KINDERBAND • DE SINTERKLAAS LIEDJES SHOW
JOOST SPIJKERS • HOTEL SPIJKERS
FUAD HASSEN & DAVE FELIDA • DUBBEL
MADE AAN DE KADE • TYPISCH KAAG EN BRAASSEM
RENÉ MIOCH • FILMS & STERREN IN HET THEATER
THEATER STOF • DE KLEINE IJSBEER
ANDRIES TUNRU & STEFAN HENDRIKX • BEPERKT HOUDBAAR
ONDER HET BURO • DE VRESELIJK VIEZE VOORSTELLING
SOLO STORIES - SOY KROON • NU IK JE ZIE
KOEKLA POPPENTHEATER • ALADDIN
JORIS LINSSEN & CARAMBA • DICHTERBIJ
THEATER TERRA • DE KLEINE ZEEMEERMIN
HANS DAGELET & JAN VAN EERD • STERVEND EUROPA
FAY LOVSKY • BEDENKELIJKE LIEDJES
DE VUILNISMANNEN • VAN ROMMEL NAAR TROMMEL
KIJK IN DE WIJK

Straattheater
Muzikaal cabaret
Theaterconcert
Kinderen 3-8 jaar
Muziektheater
Kinderen 8-12 jaar
Luchtige monoloog
Voor alle Sinterklaasfans
Kleinkunst
Dubbeltheater
Kunsttentoonstelling
Entertainment
Kinderen 2+
Improvisatiecomedy
Kinderen 5+
Toneel
Kinderen 4+
Theaterconcert
Minimusical Kinderen 3-7
Hoorspel om te kijken
Concert
Kinderen 6-12 jaar
Thuistheater

RENÉ MIOCH FILMS & STERREN IN HET THEATER <
Al meer dan 35 jaar is René Mioch ‘Mr. Film’ en ‘een ster onder de sterren’.
Aan de hand van persoonlijke anekdotes geeft hij een uniek kijkje in de
wereld van Glitter & Glamour. Mioch toont bijzondere fragmenten van gesprekken met o.a. Bette Davis, Steven Spielberg, Julia Roberts, Will Smith
en vele anderen. Hij is open ten aanzien van zijn verhouding tot de sterren
en gaat met liefde en passie in op vragen uit het publiek en neemt daarbij
geen blad voor de mond. Eén ding is duidelijk: Na deze avond zal Hollywood, met al haar sterren, geen geheimen meer voor je hebben!
Zondag
29 januari
15.30 uur

€7,50

ANDRIES TUNRU & STEFAN HENDRIKX <
BEPERKT HOUDBAAR

Twee acteurs, één muzikant, geen script. Improvisatietheater zó virtuoos dat
je ’t moet zien om te geloven. Elke avond beginnen Andries Tunru (winnaar
van o.a de Persoonlijkheidsprijs van Cameretten) en Stefan Hendrikx (o.a.
bekend van Alpacas en Hufterproef) weer met absoluut niks. Een blanco
canvas waarop zij, geïnspireerd door verhalen uit het publiek, een compleet
universum ontvouwen. Met de spannendste personages, de scherpste grappen en muzikaal omlijst door multi-instrumentalist Joep Hullegie. Niets ligt
vast en alles kan. De meest verrassende voorstelling van het jaar!

>

SplotsZ
Sportpad 25
Roelofarendsveen
€7,50

ONDER HET BURO

Tien jaar na de zelfverkozen dood van zijn vader ontwaakt zijn 21-jarige
zoon uit een roes. Waarom lukt het hem niet om iets van zijn leven te
maken? Als hij het verleden in de ogen durft te kijken, ziet hij misschien
weer een toekomst. Als een detective zoekt hij naar sporen van zijn vader.
Familieleden, vrienden en collega’s ondervraagt hij als getuigen. Maar
terwijl de zoon steeds intensiever speurt naar zijn vader, komt hij vooral zichzelf tegen. Nu ik je zie is gebaseerd op het gelijknamige boek dat
Merlijn Kamerling schreef over zijn verhouding tot zijn vader Antonie. Een
verhaal over uitgestelde rouw.

Improvisatiecomedy
Poco Más
Noordhoek 19
Roelofarendsveen
€17

Zaterdag
4 maart
20.30 uur
Toneel

Poco Más
Noordhoek 19
Roelofarendsveen
€19,50

> KOEKLA POPPENTHEATER ALADDIN
Moes droomt ervan om prins te zijn en om iedereen in zijn land gelukkig
te maken. Op een dag klopt er een man aan die beweert zijn oom te zijn
en wensen te kunnen vervullen. Hij neemt Aladdin mee op een vliegend
tapijt naar het verre Oosten. Een spannend avontuur begint waarbij Aladdin samen met de Djinn en de prinses alles op alles moet zetten om de
wonderlamp te vinden en Djafar de tovenaar te verslaan. Een wondermooi
sprookje uit duizend-en-een-nacht vol magie en humor, in een modern
jasje.

Kinderen 4+

Poco Más
Noordhoek 19
Roelofarendsveen
€7,50

JORIS LINSSEN & CARAMBA DICHTERBIJ <
Haalden de vijf vrienden van Caramba tot nu toe veel inspiratie uit Mexico,
ditmaal zoeken ze het dichterbij. Uit heel Nederland hebben ze pareltjes
van streekartiesten gevonden en liedjes uit hun dialect of streektaal naar
het Nederlands omgezet en in een Caramba-jasje gestoken. Ook spelen
ze nieuw eigen repertoire en komen veel Caramba-klassiekers voorbij in
deze dampende en ontroerende show. Een theaterconcert vol mooie muziek, aangrijpende teksten, veel energie én lol.

Zaterdag
18 maart
20.30 uur
Theaterconcert

HAL60
Pasteurweg 60
Roelofarendsveen
€20

> THEATER TERRA DE KLEINE ZEEMEERMIN
In de diepe oceaan leefde een zeemeermin met een schitterende stem. Ze
droomde vaak over de wereld boven de zeespiegel en wanneer ze daar
eindelijk mag kijken, redt ze een jonge prins van een zinkend schip. Ze
wordt verliefd en wil zelf ook mens worden. Wanhopig besluit ze een valse
zeeheks om hulp te vragen. Die stemt in om haar benen te geven, maar alleen in ruil voor haar mooie stem. Als de prins haar niet zijn onvoorwaardelijke liefde zal geven, zal de zeeheks de betovering nooit meer verbreken…
Naar het bekende sprookje van Hans Christiaan Andersen.

Minimusical
Kinderen 3-7

Poco Más
Roelofarendsveen
€7,50

HANS DAGELET & JAN VAN EERD STERVEND EUROPA <
Europa valt ten prooi aan een allesverterende bacterie die alle leven vernietigt, inclusief gebouwen. Reizend door een nachtmerrieachtige wereld
wordt men deelgenoot van de lotgevallen van een desperaat persoon in
het Parijs van de jaren ‘20 van de vorige eeuw. Die persoon leest in de krant
over een moord, herkent zichzelf in de moordenaar en slaat op de vlucht.
Dagelet en Van Eerd brengen een live uitgevoerd hoorspel met veel geluiden en muziek. Als hallucinatie en evocerend luisterbouwwerk dat zowel met
de ogen open als met de ogen dicht gezien en beluisterd kan worden.

Zaterdag
15 april
20.30 uur
Hoorspel om te
kijken in het donker
Poco Más
Roelofarendsveen
€17

> FAY LOVSKY BEDENKELIJKE LIEDJES
We horen steeds vaker over cartoonisten of cabaretiers die echt niet meer
mogen. Dan is het wachten op het moment dat muziek wordt verboden.
Op verschillende plekken in de wereld is het al zover - Korea, Brunei, Mali.
Maar in het westen? Er zijn radiostations waar Frank Zappa niet mag (pervers), of Ray Charles en Betty Carter (die zingen over date-rape). Om maar
vast op de zaak vooruit te lopen houdt Fay Lovsky een aantal liedjes tegen
het licht, oud, en nieuw, en ook van eigen hand. En ja, afhankelijk van hoe je
ernaar kijkt zijn ze helemaal fout. Met elk liedje is wel wat mis.

Concert

De Ontmoeting
Dorpsstraat 51
Leimuiden
€17

DE VUILNISMANNEN VAN ROMMEL NAAR TROMMEL <
Tijdens de interactieve voorstelling Van Rommel naar Trommel word je
meegenomen in de wereld van de rommelige ritmes. Tegen een decor
van afvalmaterialen vertellen en demonstreren De Vuilnismannen hoe je
kan trommelen op rommel. Er wordt muzikaal geveegd, kliko’s komen tot
leven en emmers vliegen door de lucht. De Vuilnismannen nodigen je uit
voor een ritmisch dictee wat zal uitmonden in een grote live-demonstratie
trommelen op rommel!
Zondag
4 juni
13.00 uur

Zaterdag
18 februari
20.30 uur

DE VRESELIJK VIEZE VOORSTELLING

SOLO STORIES - SOY KROON NU IK JE ZIE <

Zaterdag
13 mei
20.30 uur

€18

Een humoristische voorstelling over alles wat je vies kan vinden: broccoli,
beenhaar, bruine bananen, oksels, champignons en pissebedden en meer
waar we het liever niet over hebben. En deze zijn het ergst want ze zijn
overal: bacteriën … Bah. Gelukkig hebben acteurs Sabrina en Dennie gewoon gedoucht vanochtend. Ze stappen in een schoolkostuum, wassen
netjes hun handen en ze springen echt niet in de modder voordat ze hun
monoloog spelen. Maar het is niet helemaal zeker dat zij zonder remsporen
uit deze voorstelling komen.

Kinderen 5+

Zondag
9 april
15.30 uur

Poco Más
Noordhoek 19
Roelofarendsveen

Lars, de kleine ijsbeer, woont met zijn vader in een grote witte wereld van
sneeuw en ijs. Hier voelt hij zich veilig en thuis. Op een avond staat er
een scherpe wind en de golven zijn woest. Zijn ijsschots breekt af en de
zee neemt hem mee, weg uit zijn bekende poolwereld. Alles is opeens
anders. Van vreemde groene planten tot bijzondere dieren en geluiden.
Maar … hoe komt hij weer thuis? En … wat is thuis eigenlijk? Naar het beroemde prentenboek van Hans de Beer.

Dorpshuis
Schoolplein 5
Oud Ade

Zondag
12 maart
15.30 uur

Entertainment

> THEATER STOF DE KLEINE IJSBEER

Kinderen 2+

Zondag
19 februari
14.30 uur

Zaterdag
21 januari
20.30 uur

> KIJK IN DE WIJK

Thuistheater

Roelofarendsveen
en omgeving
€20

Na het daverende succes in 2022 sluiten we wederom af met de klapper
Kijk in de Wijk. Cabaret, muziek, singer-songwriters en cultuur, je kunt van
alles verwachten. Bij Kijk in de Wijk ga je met een kleine groep op tour
langs drie optredens en leer je elkaar en de omgeving kennen bij de mensen thuis, in een kas of op een andere verrassende locatie. Voor iedereen
die wel van een verrassing houdt, gaat de helft van de kaarten direct in
de verkoop. Zodra de artiesten en locaties bekend zijn, verkopen we de
andere helft.

WIJ STAAN ACHTER WIJ:
Dianthus Flowers

WAT WIJ KWIJT WIL
Digitale kaartverkoop via www.wijpresenteert.nl start 9 september 9.00 uur. Er worden geen kaartjes
meer verkocht of gereserveerd tijdens de Uitkaik, via Veenerick of via e-mail. Wij Presenteert geeft geen
restitutie op gekochte tickets. Te laat komen is voor de artiesten en het overige publiek erg storend, het
kan zijn dat de toegang tot de zaal in dat geval geweigerd wordt. Mobiele telefoons moeten tijdens de
voorstellingen uitgeschakeld zijn. Meer informatie is te vinden op www.wijpresenteert.nl, de Facebookof Instagrampagina of via de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de nieuwspagina op de
website. Wij Presenteert bedankt Dianthus Flowers voor de bloemen.

LADDER

2022
2023

Zondag
21 mei
14.30 uur
Kinderen 6-12 jaar
Spreng
Kerkstraat 50
Oude Wetering
€7,50

