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Beste bezoeker,

Voor u ligt de programmering van het nieuwe 
theaterseizoen van Theater de Omval. Het 
eerste seizoen waar ik mijn artistieke visie over 
mag geven nadat ik vorig jaar artistiek directeur 
Annabertha Veninga ben opgevolgd. Als trouwe 
bezoeker hoop ik dat u kunt zien dat er met de 
programmering een nieuwe weg is ingeslagen 
met veel jong talent, bekende podiumdieren 
en ook de vertrouwde gasten. De focus van 
de programmering ligt op het hedendaagse: 
wat speelt er in de samenleving en wat zijn 
onderwerpen van nu? Hoe kijken wij tegen elkaar 
aan en hoe gaan we daarmee om? 

Op het toneel is er komend seizoen veel ruimte 
voor nieuwe makers met onwijs spannende 
onderwerpen. Het zal schuren, knetteren 
en sprankelen. Zij die hun sporen nog gaan 
verdienen gaan u absoluut verrassen. Als 
bezoeker daag ik u uit om naast de vertrouwde 
podiumtroupers die u wilt bezoeken ook eens 
te laten verrassen door jong talent, of zelfs 
een heel nieuw genre. Ik ben er trots op dat 
in september Change the game hier speelt: 
een ‘immersive theatre’ ervaring waarbij je 
als publiek onderdeel bent van de beleving. 
Theater 2.0 dus. In januari, tijdens het Nationaal 
Theaterweekend, is De wraak van de klimaatpiraat 
te bezoeken – een theatrale escaperoom. 
Daarnaast brengen binnen het toneelgenre de 
nieuwe samenwerkingspartners Toneelschuur 
Producties en Toneelgroep Maastricht prachtige 
voorstellingen.

Het is nog maar een glimp van wat er komend 
seizoen allemaal te gebeuren staat. Ik hoop u 
te zien in ons theater, te ontmoeten en hoor 
dolgraag uw mening over de voorstelling die u 
bezocht heeft. 

Daarnaast wil ik ook graag van de gelegenheid 
gebruik maken om eens een lichtje te werpen op 
onze Vrijwilligers. Zeker, met een hoofdletter V. 
Meer dan 35 dames en heren staan voor u klaar 
om uw avondje uit, bij theater of film, - voor en 
achter de schermen – tot een geslaagde avond te 
maken. Zonder hen is dit alles niet mogelijk! 

Danny van Zuijlen
Artistiek Directeur 

PS: Wist u dat er bij de meeste 
theatervoorstelling ook een heerlijk 
dinerarrangement te boeken is? Om uw avondje 
uit nóg completer te maken!
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Kamermuziek in ‘De Hoop’ Diemen

Zondag 26 september 2021   15:00 uur 
EEFJE HABRAKEN, viool  & DANIËL PETROVITSCH, cello  
Duo’s voor viool en cello van Bach, Mozart,  Maurice Ravel, 
Bela Bartok en Johan Halvorsen. 
 

Zondag 31 oktober 2021   15:00 uur
HET BERGHOUT ENSEMBLE: Felicia van den Ende, dwarsfluit; 
Gijs Kramers, altviool; Veronique Serpenti, harp

De sonate voor fluit, altviool en harp van Claude Debussy, afgewisseld met 
werken van Ravel, Bax, Dubois en Ibert. 

Zondag 28 november 2021   15:00 uur
PATRICIA VERHAGEN, piano; MYRTHE HELDER, viool  
DANIËL ESSER, cello 

POOLSE MUZIEKPARELS 
Sonates van Chopin, Wieniawski en Mieczyslaw Weinberg, uitgevoerd door  
Patricia Verhagen en twee strijkers uit het Koninklijk Concertgebouw Orkest. 

Zondag 30 januari 2022   15:00 uur 
ENSEMBLE SOGNANTE: Ruña ‘t Hart, viool; Elisa Karen Tavenier, altviool 
Kalle de Bie, cello  
Johann Sebastian Bach: De Goldbergvariaties, bewerkt voor strijktrio, in de  
bewerking Dmitri Sitkovetsky; Mieczysław Weinberg: String Trio, Op. 48 – I 

Zondag 27 februari 2022   15:00 uur
DUO SERENISSIMA: Elisabeth Hetherington, sopraan; David Mackor, 
luit/theorbe

THE LUTE AND ITS POETRY
Hofliederen, theaterliederen en volksliederen uit de Engelse Renaissance: John 
Dowland, Thomas Campion, Thomas Ford, Thomas Morley, Michael Cavendish, 
Robert Johnson e.a. 

Zondag 27 maart 2022   15:00 uur
HELIKON QUARTET: Stella Zake, viool; Marieke Kosters, viool
Lotus de Vries, altviool; Renate Apperloo, cello 

FREI ABER FROH
Johannes Brahms, Strijkkwartet nr. 2 in a, Op. 51. nr. 2 
Anton Webern: 6 Bagatellen für Streichquartett, Op. 9
Maarten Ter Horst: Strijkkwartet nr. 1 in e (2020)

Concertseizoen 2021-2022

www.schuilkerkdehoop.nl
Hartveldseweg 23

info@schuilkerkdehoop.nl                        STICHTING VRIENDEN VAN SCHUILKERK DE HOOP



AUGUSTUS
wo 25  14:00 & 16:00 Jeugd Joes  Deze Ridder Zegt Nee    
zo 29   09:30 & 11:00 Jeugd 2+ Morssinkhof Terra TheaterProducties BV Raad eens hoeveel ik van je hou    
zo 29  10:00 & 11:30 Jeugd 4+ Klein Amsterdam Producties Het Astronautje   
SEPTEMBER
wo 15  14:00 & 16:00 Jeugd Het kleine theater  Roodkapje      
wo 15  20:30 Cabaret Lisa Loeb  Extase   
za 18 20:30 Immersive theatre Karla Isidorou & Alexandra Bellon Change The Game   
wo 22 20:30 Cabaret Janneke de Bijl  Dit is het nou   
vr 24 20:30 Toneel Koen  Verheijden   Nina Bobo *
za 25  19:00 & 20:30 Kleinkunst Wouter Smeulders VLEUGELLAM
zo 26  14:00 Kleinkunst Wouter Smeulders VLEUGELLAM
zo 26  20:30 Muziektheater The Roaring Twenties  Släpstick *    
wo 29 & do 30 20:30 Cabaret Paulien Cornelisse  Aanstalten *    
OKTOBER   
za 02 20:30 Lezing /  Hans Goedkoop  Dood moet je! *
    infotainment         
wo 06 20:30 Toneel George & Eran  George en Eran worden Veganisten * 
vr 08 20:30 Cabaret Jasper van der Veen  Het Dreigt Volkomen Goed te Komen  
za 09  20:30 Toneel Toneelgroep Dorst  Charlotte Brontë / Eyre en broer Branwel 
wo 13 20:30 Toneel Diederik van Vleuten  Moedig Voorwaarts * 
vr 15  20:30 Cabaret Dolf Jansen  Oudejaars Conference *  
wo 20 14:00 Jeugd 6+ Kindercabaret Klets  Kletskousen!  
vr 22 20:30 Cabaret Lisa Ostermann  Met z’n allen   
zo 24  11:00 & 13:00 Jeugd 3+ Het kleine theater  Buurvrouw en buurvrouw   
wo 27 20:30 Cabaret Maartje & Kine  Speelbeesten II *    
za 30  20:30 Cabaret De Meisjes met Wijsjes Moerstaal
zo 31 14:30 Muziek Cor Bakker & Fay Claassen 75 Jaar vrijheid, Songs of Liberty
NOVEMBER
vr 05  15:30 Jeugd De Grote Haay  De Verrukkelijke Kinderbakshow   
do 11 20:30 Toneel Nina de la Parra  God’s Wegen *      
vr 12 20:30 Muziektheater Ludique  From Berlin with love *    
wo 17 20:30 Toneel Toneelgroep Maastricht Broken Winged Bird  
vr 19 20:30 Cabaret Andre Manuel  SNEU     
za 20 20:30 Toneel Club Lam  Lolita     
wo 24 20:30 Cabaret Annick Boer  Dat is goed gelukt!    
vr 26 20:30 Cabaret Stefano Keizers  Hans Teeuwen *     
za 27 20:30 Muziektheater Vuile Huichelaar  Omdat ik zoveel van je hou * 
DECEMBER  
vr 03  20:30 Cabaret Lebbis  De Ziel *    
wo 08 20:30 Cabaret Nesim  TaBoe!    
za 11 20:30 Cabaret Martijn Kardol  De Situatie *    
wo 29 20:30 Kleinkunst Boesjans  Een nieuw begin met Boesjans *
JANUARI
zo 02 10:00 Jeugd 2+ Kira Kool  Gonnie en Gijsje samen op stap
zo 02 11:00 Jeugd 2+ Klein Amsterdam Producties  Boer Boris is de Baas 
 vr 14  20:30 Toneel Maria Goos & Sieger Sloot, Michiel de Jong Seksklimaat
za 15  20:30 Cabaret Rosa da Silva  Daar moet je heen *     
wo 19 20:30 Muziektheater Mira van der Lubbe  Nog altijd nog     
do 20 & vr 21 20:30 Cabaret Micha Wertheim  Micha Wertheim voor heel even *
wo 26  20:30 Cabaret Karin Bloemen & Cor Bakker  Waar waren we gebleven* 
za 29 20:30 Muziek Jan Groenteman  Mag het wat zachter?    
zo 30  12:00 Jeugd Studio eXp / Charlie Duran  Theaterweekend - De wraak van de Klimaatpiraat
FEBRUARI
wo 02  20:30 Cabaret Martine Sandifort  Namasteetjes      
vr 04  20:30 Cabaret Tobi Kooiman  Best of     
za 05  20:30 Toneel Bodil de la Parra  Dagen van Rijst *     
vr 11 20:30 Cabaret Kamagurka & Her Seele  The Return of the Comeback    
za 12 20:30 Cabaret Oldenhermanns  Fcked     
wo 16  20:30 Cabaret Guido Weijers  Masterclass Geluk *     
do 17 & vr 18  20:30 Cabaret Patrick Laureij  Live *     
wo 23  20:30 Cabaret Jeroen’s clan  Tere zieltjes      
zo 27  11:00 Jeugd Superjuffie  De Toren van Geluid   
MAART
vr 04 20:30 Cabaret Defano Holwijn Live
wo 09  20:30 Cabaret Glodi Lugungu  Ze bedoelen het goed *     
vr 11 20:30 Cabaret Kasper van Kooten  Deeltijd *    
vr 18 20:30 Cabaret Chris Verlaan  Man in de Maak   
za 19 20:30 Overig Diederik Jekel  Orde in de Chaos *     
vr 25 20:30 Cabaret Johan Goossens  Kleine pijntjes *     
za 26  20:30 Muziek Sven Figee  Van Bach tot Blues   
APRIL
vr 01 20:30 Cabaret Merijn Scholten  Solo       
za 02  20:30 Toneel Kobe/Nastaran  Songs for No One     
wo 06 20:30 Muziek Rienne va Plu  NU       
wo 13  20:30 Cabaret Anne & Lisa  Lonely Pony      
za 16  20:30 Toneel ISH  Fifty-ish      
wo 20 20:30 Cabaret Grof Geschud  Broeden      
zo 24 11:00 Jeugd 2-ater Producties  Robbie & Roef    
MEI
wo 04  21:00 Toneel Hallo Bandoeng  Theater na de Dam  
vr 06  20:30 Toneel Nita Kersten  Apocalyps   
wo 18 20:30 Cabaret Marja van Katendrecht Marja’s Dooie Sterren Parade *    
vr 20  20:30 Cabaret Danielle Schel  OK
 

/////////////////////////    VOORSTELLINGEN OP MAAND  //////////////////////

*Bij deze voorstelling heeft u de mogelijkheid om te dineren in ons Grand Café Blauw.  Kijk voor het menu op theaterdeomval.nl
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In ons Grand Café Blauw kunt u genieten van goede koffie en thee of een heerlijk glas wijn voor en na  
een voorstelling of bijeenkomst. Overdag kunt u ook bij ons terecht, bijvoorbeeld voor een lekkere lunch.  
Onze lunchroom wordt gerund in samenwerking met Philadelphia, een zorginstelling die mensen met  
een beperking begeleidt op de arbeidsmarkt.

Heeft u iets speciaals te vieren?
Wilt u meer mensen uitnodigen voor uw feest dan uw woonkamer aan kan? Dan is het mogelijk 
om ons Grand Café Blauw af te huren. We hebben daarnaast een grote keuken beschikbaar. 
Interesse? Neem dan contact met ons op via horeca@theaterdeomval.nl of 0206995389

De beste werkplekken van Diemen! 
• Voldoende stopcontacten en WiFi

• Goede koffie (Illy)

• Goed geprijsde lunch

• Ruime openingstijden

• Kleine zalen vaak last minute beschikbaar

WERKEN & STUDEREN Meer informatie:
Open:  ma t/m do 11.00 - 22.30 uur 

vr 11.00 - 20.00 uur
Keuken open: 11.30 - 14.30 uur

Buiten deze tijden ook bij voorstellingen, 
verhuringen en evenementen.
Neem contact op via 
horeca@theaterdeomval.nl 
of 0206995389.

ETEN & DRINKEN

16

In ons Grand Café Blauw kunt u genieten van goede koffie en thee of een heerlijk glas wijn voor en na  
een voorstelling of bijeenkomst. Overdag kunt u ook bij ons terecht, bijvoorbeeld voor een lekkere lunch.  
Onze lunchroom wordt gerund in samenwerking met Philadelphia, een zorginstelling die mensen met  
een beperking begeleidt op de arbeidsmarkt.

Heeft u iets speciaals te vieren?
Wilt u meer mensen uitnodigen voor uw feest dan uw woonkamer aan kan? Dan is het mogelijk 
om ons Grand Café Blauw af te huren. We hebben daarnaast een grote keuken beschikbaar. 
Interesse? Neem dan contact met ons op via horeca@theaterdeomval.nl of 0206995389

De beste werkplekken van Diemen! 
• Voldoende stopcontacten en WiFi

• Goede koffie (Illy)

• Goed geprijsde lunch

• Ruime openingstijden

• Kleine zalen vaak last minute beschikbaar

WERKEN & STUDEREN Meer informatie:
Open:  ma t/m do 11.00 - 22.30 uur 

vr 11.00 - 20.00 uur
Keuken open: 11.30 - 14.30 uur

Buiten deze tijden ook bij voorstellingen, 
verhuringen en evenementen.
Neem contact op via 
horeca@theaterdeomval.nl 
of 0206995389.

ETEN & DRINKEN

ETEN & DRINKEN
In ons Grand Café Blauw kunt u genieten van goede koffie en thee of een heerlijk glas wijn voor 
en na een voorstelling of bijeenkomst. Overdag kunt u ook bij ons terecht, bijvoorbeeld voor een 
lekkere lunch.

Heeft u iets speciaals te vieren?
Wil u meer mensen uitnodigen voor uw feest dan uw woonkamer aan kan?  
Dan is het mogelijk om ons Grand Café Blauw af te huren. Interesse?  
Neem dan contact met ons op via horeca@theaterdeomval.nl of 0206995389

De beste werkplekken van Diemen!

• Voldoende stopcontacten en WiFi

• Goede koffie (Illy)

• Goed geprijsde lunch

• Ruime openingstijden

Meer informatie:
Open: ma t/m do 11.00 - 22.30 uur
    vr 11.00 - 20.00 uur
Keuken open:       11.30 - 14.30 uur

Buiten deze tijden ook bij voorstellingen,
verhuringen en evenementen. Neem contact op 
via horeca@theaterdeomval.nl of 0206995389.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WERKEN & STUDEREN

/////////////////////////    VOORSTELLINGEN OP MAAND  //////////////////////



PÜTTMANN JUWELIERS
Diemerplein 160    1111 JD Diemen    puttmann.nl

NIESSING COLETTE RING Delicate, � exibele ringetjes van goud of platina, ongedwongen om de vinger gewikkeld. Een � atterend cadeau voor je hand. Vanaf € 480,-    NIESSING COLETTE ARMBAND Vandaag 
misschien een enkele armband – ver� jnd en subtiel – en morgen verschillende, voor een krachtig statement! Eenkleurig of steeds met nieuwe kleuren? Jij mag kiezen! Vanaf € 645,-

Niessing_Anzeigen_Kunde_Püttmann_265x385_20210611.indd   1Niessing_Anzeigen_Kunde_Püttmann_265x385_20210611.indd   1 11.06.21   08:2311.06.21   08:23
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Joes – Deze Ridder Zegt Nee
In samenwerking met House of Bird, speelt Joes in het Diemerbos! 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 
te zijn en is hij zelfs een beetje eenzaam… net als Finn. Deze ridder zegt NEE is een grappige 
interactieve voorstelling over een lief riddertje, een grote draak, je alleen voelen en een bijzondere 
vriendschap. Geschikt voor iedereen die weleens nee zegt of nee zou willen zeggen!

Klein Amsterdam Producties – Het Astronautje 

Hoe word je een goede astronaut? Moet je weten waar de planeten staan? En hoe kom je daar 
eigenlijk, in de ruimte? In André het Astronautje onderzoekt een kleine jongen deze vragen 
vanachter zijn computer. Met behulp van het internet leert hij alles wat hij moet weten over de 
ruimte en bereidt hij zich voor op zijn reis naar de maan. Hij is druk in de weer op Aardbol.com. Hij 
zoekt en klimt en het ene na het andere pakket wordt bezorgd. Uit één doos haalt hij de aarde, uit 
een volgende de loeihete zon. Het zonnestelsel ontstaat in vloeiende bewegingen, ondersteund 
door prachtige muziek. Objecten worden magisch mooi. 

Morssinkhof Terra BV – Raad eens hoeveel ik van je hou
‘Grote Haas, kom eens hier met je oren. Ik moet je iets héél belangrijks vertellen! Raad eens 
hoeveel ik van je hou?’ Grote Haas en Hazeltje houden vreselijk veel van elkaar. Maar hoeveel 
precies – dát is niet makkelijk te meten! Tijdens de lente, zomer, herfst en winter maken ze samen 
avonturen mee. Daarna heeft Hazeltje slaap en legt Grote Haas hem in een bedje van varens. En 
terwijl Grote Haas dicht naast Hazeltje gaat liggen fluistert hij: ‘ik hou van jou helemaal tot aan de 
maan… en terug!’ Raad eens hoeveel ik van je hou is gebaseerd op de populaire boekenreeks en is 
terug in de theaters als een kleine intieme voorstelling met poppenspel en muziek.

Gratis entree

€12.50

wo 25 | 14.00 en 16.00 Jeugd 2+

Jeugd 2+zo 29 | 9.30 en 11.00

zo 29 | 10.00 en 11.30 Jeugd 4+

Het kleine theater – Roodkapje
In samenwerking met House of Birds, speelt Het Kleine Theater in het Diemerbos! Na 388 jaar 
is Roodkapje het ineens beu. Altijd hetzelfde verhaal. Ze besluit het eens helemaal anders te 
doen; ze kiest een ander pad, tot groot verdriet van de Wolf. Ze zwerft door het bos en komt 
allemaal vreemde, voor haar onbekende sprookjesfiguren tegen. Ze raakt steeds verder van huis. 
Gaandeweg komt ze erachter dat ze de wolf mist, meer dan ze ooit had kunnen denken.

wo 15 | 14.00 en 16.00 Jeugd 2+

Lisa Loeb - Extase (try-out) 
U kent Lisa Loeb als ‘die blonde’ van het cabaretduo Matroesjka. Daarmee won ze de publieksprijs 
op het Amsterdams Kleinkunst Festival, werd ze genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs 
en speelde ze zo’n beetje in ieder theater in Nederland. En nu komt Lisa met haar eerste 
solovoorstelling Extase. Een hypermuzikaal cabaretspektakel over de moed om je angsten te 
overwinnen. Gewapend met twee muzikanten remixt Lisa Loeb stand-up comedy met persoonlijke 
verhalen, stampende elektropop met loebzuivere zang en diepzinnige levensinzichten met een 
Disneylied.

€17.50wo 15 | 20.30 Cabaret

   ///////    VOORSTELLINGEN   //    AUGUSTUS   //    SEPTEMBER  /////////

€12.50

Gratis entree



 talenten-fabriek.nl                      diemenvoorelkaar.nl                      welzijndiemen.nl

WELZIJN DIEMEN voor iedereen.

Talentenfabriek ● Buurtsportcoaches ● Jongerenwerk ● Community Building ● Diemenvoorelkaar ● Buurthulpdienst 
Informatieve huisbezoeken ● Welzijnscoach ● Leef en Leerpunt ● Huis van de Buurt ‘t Kruidvat ● Het Noorderlicht ● De Verbinding

Uiteraard hanteren wij de RIVM-regels  
tijdens onze activiteiten en hulpverlening.
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Karla Isidorou & Alexandra Bellon – Change The Game
Dit is nieuw! Dit is tof! Ontdek theater 2.0 in de Omval. Wat als onze maatschappij een gigantisch 
schaakbord was? Deze politieke thriller schets een samenleving die gevangen zit in een 
vernietigend spel vol manipulatie, corruptie en angst. In deze totaalervaring voor het theater komt 
die schaakwereld tot leven dankzij negen performers, een binaurale geluidservaring en geheime 
informatie die binnenkomt via je eigen telefoon.

Koen Verheijden / Theater de Generator  – Nina Bobo
Nina Bobo geeft de zoektocht van de derde generatie Indische Nederlanders een stem. Aan de 
hand van onderzoek over Nederlands-Indië en interviews met familieleden probeert theatermaker 
Koen Verheijden grip te krijgen op het verhaal van zijn voorouders en dat van de kolonie. Een 
melancholische voorstelling over de mensen aan de zijlijn van de geschiedenis.

za 18 | 20.30 Immersive theatre

Cabaret

Kleinkunst 

wo 22 | 20:30

za 25 | 19:00 & 20:30 / zo 26 | 14:00

vr 24 | 20:30 Toneel

The Roaring Twenties – Släpstick (try-out)
The Roaring Twenties: Dé onovertroff en, magnifi eke, chique, swingende, zingende, roerende, 
ontroerende, champagne proostende, crème de la antirimpelcrème belevenis van het decennium 
komt naar ons theater. Een avond als nooit tevoren! 

zo 26 | 20.30 €21.50Muziektheater

Paulien Cornelisse - Aanstalten (try-out)
‘Zullen we maar eens aanstalten maken?’ is een vraag die iedereen begrijpt, maar waar ‘aanstalten’ 
begint en eindigt, is volstrekt onduidelijk. We leven sowieso in onzekere tijden, waarbij onduidelijk 
is wanneer die ‘tijden’ precies begonnen. Paulien Cornelisse vermoedt 50.000 jaar geleden, om 
drie uur ’s middags, want dat is het onzekerste moment van de dag. 

€16.00wo 29 & do 30 | 20.30 Cabaret

Janneke de Bijl – Dit is het nou
De wereld zit vol met tegenstrijdigheden. Hoe kan Linda de Mol pleiten voor diversiteit, terwijl
haar tijdschrift dagcrèmes als eerste levensbehoefte aanprijst? Waarom zeggen we als oma sterft
niet: ‘maar er zijn nog genoeg mensen over?’ Ook Jannekes man krijgt weer de nodige kritiek te
verduren. Hij vraagt nooit om hulp, terwijl hulpeloosheid juist Jannekes favoriete emotie is. En wat 
te denken van zijn buikje, dat met het jaar breder lijkt te worden? Is dit het nou? Werkelijk?

Wouter Smeulders – VLEUGELLAM
Waarom vliegen vogels nooit tegen elkaar aan in de lucht? In de chaos van een zwerm zou je toch 
denken dat de ene na de andere botsing plaatsvindt. En toch weten deze gevleugelde acrobaten 
zonder problemen de meest halsbrekende manoeuvres uit te voeren. Spreid je vleugels en vlieg 
mee met Wouter Smeulders in een muzikale solovoorstelling over het nest verlaten, passieve 
paringsdansen en nukkige nesteldrang. Met muziek van Esmay Usmany.

   ////////////////////    VOORSTELLINGEN   //    SEPTEMBER  ///////////////////  
€16.50

€18.50

€10,- incl. drankje

€17.50



• fysiotherapie 

• manuele therapie 

• (sport) revalidatie / advies

Fysiosportive Diemen (Basic-Fit Diemen)
W. de Zwijgerlaan 2-B • 1111 ZS Diemen

T: 020 – 6994670 • E: diemen@fysiosportive.nl

 www.fysiosportive.nl

Bij de OBA dagen wij je uit om je 
eigen wereld te vergroten. Jong en 
oud komen dagelijks bij ons lezen, 
leren, maken en samen genieten 
van theater, kunst en cultuur.

Je vindt de OBA in Amsterdam, 
Diemen en Ouder-Amstel. Tot ziens!

Kĳ k snel op oba.nl

altĳ d dichtbĳ 
altĳ d iets te doen
altĳ d welkom

Jongeren t/m 
18 jaar lenen 

gratis en 
boetevrĳ .

DiemerApotheek. 
Gaat uw  

voorstelling     s  
vermogen  

voorbij!

Nederlands leren?
NT2 Digitaal

NT2 Digitaal biedt:
• Lessen via Skype

• Privé lessen
• Lessen in alle niveaus (A1-A2/ A2-B1/ B1-B2)

• Klassen met max. 10 studenten
• Gratis intakegesprek

Voor meer informatie, bezoek onze  
website of neem contact met ons op:

www.nt2digitaal.nl
E-mail: info@nt2digitaal.nl

Tel: 06-18988289

Nederlands leren?
Nieuw in Diemen! 

NT2 Digitaal
NT2 Digitaal biedt:

• Lessen via Skype 
• Privé lessen 

• Lessen in alle niveaus 
(A1-A2/ A2-B1/ B1-B2) 

• Klassen met max. 6 studenten
• Flexibele tijden 

(ochtend, middag, avond) 

Voor meer informatie, 
bezoek onze website 

of neem contact met ons op:
www.nt2digitaal.nl

E-mail: info@nt2digitaal.nl
Tel: 06-18988289

Nederlands leren? NT2 Digitaal

NT2 Digitaal biedt:
• Lessen via Skype    • Klassen met max. 10 studenten

• Privé lessen    • Gratis intakegesprek
• Lessen in alle niveaus (A1-A2/ A2-B1/ B1-B2)

Voor meer informatie, bezoek onze website 
of neem contact met ons op: www.nt2digitaal.nl
E-mail: info@nt2digitaal.nl  •  Tel: 06-18988289
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Hans Goedkoop – Dood moet je!
Hans Goedkoop is al ruim twintig jaar historicus op televisie van bejubelde series zoals Andere 
Tijden, De Gouden- en IJzeren Eeuw en Goede Hoop. Hij houdt ervan de actualiteit zijn plek te 
wijzen in de tijden der tijden. In een opgewekt theatercollege dat als een teletijdmachine door de 
eeuwen schiet, met woord maar ook met veel beeld, neemt hij de zaal mee naar verledens waarin 
we elkaar de haren ook al uit het hoofd rukten en laat hij zien hoe het (soms) toch weer goed 
kwam. Hoe gaat dat: van twee weer één maken?

Jasper van der Veen – Het Dreigt Volkomen Goed te Komen 

In zijn debuutvoorstelling vertelt Jasper van der Veen mooie en slimme verhalen vol sterke 
grappen. Hij is verwonderd en boos, over zichzelf, zijn vrienden, familie en de wereld om 
hem heen. Snel schakelend, met een sterke mimiek en onnavolgbare redenaties, fileert hij de 
maatschappij en toont onze blinde vlekken en dooie hoeken. Maar hij begint bij zichzelf, zijn 
gedachten, doen en vooral zijn laten. Hij wil een stap verder. Hij wil door. Hij vindt dat de wereld 
door moet. Maar om verder te kunnen moet je kunnen terugkijken, weten waar je vandaan komt 
en dan een plan maken. Durft hij dat? Dat gaan we zien.

€19.00

€19.50

za 02 | 20.30 Lezing

Theaterwo 06 | 20.30

vr 08 | 20.30 €17.50Cabaret

Toneelgroep Dorst – Charlotte Brontë / Eyre en broer Branwel
Dat Charlotte Brontë ook een broer had die minstens even getalenteerd was is minder bekend. 
Waar Charlotte met Jane Eyre het succes kreeg waarnaar zij streefde bewandelde Branwell - de 
grote belofte van wie het meeste werd verwacht - een duisterder pad. 

Twee hoogst intrigerende karakters. Een voorstelling over liefde, ambitie, zelfdestructie en de 
moed om op te staan tegen een wereldbeeld dat mensen -  vooral vrouwen - onderdrukt.
Met Trudy de Jong en Theo de Groot 

za 09 | 20.30 € 21.00Toneel

Diederik van Vleuten - Moedig Voorwaarts 

Aan het verleden besteedde hij in drie bejubelde soloprogramma’s nu wel genoeg aandacht. 
Nederlands-Indië, de Eerste Wereldoorlog en Winston Churchill zijn geschiedenis. Vanaf nu gaat 
hij moedig voorwaarts! Of hij als stand-up historian daarin ook slaagt zal de toekomst uitwijzen. 
In zijn vierde solovoorstelling neemt hij minstens anderhalf uur de tijd om het in ieder geval te 
proberen. Een ding is zeker: aan het eind van de avond zal de meesterverteller achterwaarts 
begrepen hebben waar zijn huidige aangrijpende verhaal over ging. Moedig Voorwaarts dus. 
Reserveer nu, want voor u het weet is het weer verleden tijd.

€ 20.50wo 13 | 20.30 Toneel

George & Eran – George en Eran worden Veganisten
George & Eran worden Veganisten is een voedselkomedie waarin George en Eran zichzelf vragen 
stellen over hoe we in de praktijk omgaan met eten. We kunnen niet meer doen alsof we niet 
weten dat het eten van vlees, net als vaak vliegen en lang douchen, een negatieve impact heeft op 
het ecologische systeem waar we afhankelijk van zijn. Maar in hoeverre zijn we bereid onszelf op 
te offeren voor een hoger doel? George & Eran worden Veganisten is een voedselkomedie waarin 
George en Eran zichzelf vragen stellen over hoe we in de praktijk omgaan met eten.

   ////////////////////    VOORSTELLINGEN   //    OKTOBER  ///////////////////////    



www.onpointdancelab.nl

O N P O I N T

BUILD YOUR DREAM

www.movingharmony.nl

www.dansdansdans.com

www.globaldancecentre.nl

www.muziekschooldiemen.nl

www.diemerharmonie.nl

www.oba.nl/diemen

Ben jij een boekenwurm?

www.schuilkerkdehoop.nl

Hou jij van klassieke muziek?

Word jij vrolijk van muziek?

www.voicefemale.nl

Zing jij het hoogste lied?

Hou jij van dansen?

www.historischekringdiemen.nl

Heb jij interesse in historie?

Is zingen en acteren jouw passie?

www.edog.nl

www.theaterdeomval.nl

Zin in een avondje uit?

www.neuteblazers.nl

Vind jij toneelspelen leuk?

www.theatergroepdiemen.nl

www.telekidsmusicalschool.nl

www.stars2go.nl
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Dolf Jansen – Oudejaars Conference
Het Jansen Vaccin is de 32e Oudejaarsvoorstelling van Dolf Jansen, en ja, dat is best veel en, 
nee, voorlopig krijgt niemand hem stil. Plus voor hem is natuurlijk geen enkele functie elders te 
bedenken..

Lisa Ostermann – Met z’n allen 

Lisa Ostermann won in 2020 alle prijzen op het Leids Cabaret Festival en werd door de Volkskrant 
uitgeroepen tot hét comedytalent van 2021. Haar eerste voorstelling ‘MET Z’N ALLEN’ gaat over het 
enthousiasme, de wanhoop en de hulpmiddelen waarmee we de sfeer erin proberen te houden. 
En over hoe weinig de sfeer zich daarvan aantrekt.
 
Verwacht scherpe grappen en muzikale intermezzo’s waarbij Lisa wordt begeleid door een funky 
live-band/breakdancegroep die bestaat uit Lisa.

€20.50

€12.50

vr 15 | 20.30 Cabaret

Jeugd 6+wo 20 | 14:00

vr 22 | 20:30 €16.50Cabaret

Het kleine theater – Buurvrouw en Buurvrouw
Geïnspireerd op de beroemde naast elkaar wonende klussers. In dit geval wordt er echter niet 
geklust met hamers en spijkers, maar met strijkbouten, stofzuigersnoeren, bergen was en ander 
vrouwelijk gerotzooi. Ook in Buurvrouw en Buurvrouw gaat er natuurlijk van alles mis. Maar voor 
de buurvrouwen is niets een probleem, alles is een uitdaging! Ook al zit het tegen, samen komen 
ze er wel uit.
 

zo 24 | 11.00 en 13.00 €9.50Jeugd 3+

Maartje & Kine - Speelbeesten II
Met ‘Speelbeesten II’ maken Maartje & Kine van de coronanood een deugd. Afgelopen winter 
stapten ze in hun busje en reden naar Kines thuisland Noorwegen. Geïnspireerd door een 
sneeuwwitte wereld waar corona niet leek te bestaan, schreven ze over onderwerpen die ze tot 
dan toe niet aandurfden - die ontbrekende kinderwens, ontspoorde liefdes en de eerste tekenen 
van dementie bij een van de ouders. In ‘Speelbeesten II’ brengen Maartje & Kine hun Noorse 
ervaringen naar de Nederlandse theaters. Want als niemand op vakantie naar Noorwegen kan, 
dan halen zij Noorwegen wel naar Nederland. 

€17.50wo 27 | 20.30 Cabaret

Kindercabaret Klets – Kletskousen! (Herfstvakantie!)
Oef, dat is even wennen! Freek, Charlotte en Dookje belanden plotseling in een wereld zonder 
beeldschermen en mobieltjes. Hoe moeten ze zich al die tijd vermaken? Al snel ontdekken ze dat 
samen zingen en kletsen eigenlijk veel leuker is. Kindercabaret KLETS bestaat uit drie enthousiaste 
podiumbeesten die we kennen van de Meiden van LOS en Percossa. Samen maken ze er een 
geweldig muzikaal feestje van voor kinderen vanaf 6 jaar. Kletskousen! is een leuk en spannend 
verhaal, ondersteund door instrumenten zoals de ukelele, piano en drums.

   ////////////////////    VOORSTELLINGEN   //    OKTOBER  ///////////////////////    
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 CABARET        

wo 15 sept 2021  20:30 Lisa Loeb  Extase

wo 22 sept 2021  20:30 Janneke de Bijl  Dit is het nou

wo 29 sept 2021  20:30 Paulien Cornelisse  Aanstalten

do 30 sept 2021  20:30 Paulien Cornelisse  Aanstalten

vr 08 okt 2021  20:30 Jasper van der Veen  Het Dreigt Volkomen Goed te Komen

vr 15 okt 2021  20:30 Dolf Jansen  Oudejaars Conference

vr 22 okt 2021  20:30 Lisa Ostermann  Met z’n allen

wo 27 okt 2021  20:30 Maartje & Kine  Speelbeesten II

za 30 okt 2021  20:30 De Meisjes met Wijsjes  Moerstaal

vr 19 nov 2021  20:30 Andre Manuel  SNEU

 wo 24 nov 2021  20:30 Annick Boer  Dat is goed gelukt!

vr 26 nov 2021  20:30 Stefano Keizers  Hans Teeuwen

vr 03 dec 2021  20:30 Lebbis  De Ziel

wo 08 dec 2021  20:30 Nesim  TaBoe!

za 11 dec 2021  20:30 Martijn Kardol  De Situatie

za 15 jan 2022  20:30 Rosa da Silva  Daar moet je heen

do 20 jan 2022  20:30 Micha Wertheim  Micha Wertheim voor heel even

vr 21 jan 2022  20:30 Micha Wertheim  Micha Wertheim voor heel even

wo 26 jan 2022  20:30 Karin Bloemen & Cor Bakker  Waar waren we gebleven...

wo 02 feb 2022  20:30 Martine Sandifort  Namasteetjes

vr 04 feb 2022  20:30 Tobi Kooiman  Best of

vr 11 feb 2022  20:30 Kamagurka & Her Seele  The Return of the Comeback   

za 12 feb 2022  20:30 Oldenhermanns  Fcked

wo 16 feb 2022  20:30 Guido Weijers  Masterclass Geluk

do 17 feb 2022  20:30 Patrick Laureij  Live

vr 18 feb 2022  20:30 Patrick Laureij  Live

wo 23 feb 2022  20:30 Jeroen’s clan  Tere zieltjes

vr 04 maart 2022  20:30 Defano Holwijn  Live

wo 09 maart 2022  20:30 Glodi Lugungu  Ze bedoelen het goed

vr 11 maart 2022  20:30 Kasper van Kooten  Deeltijd 

vr 18 maart 2022  20:30 Chris Verlaan  Man in de Maak

vr 25 maart 2022  20:30 Johan Goossens  Kleine pijntjes

vr 01 april 2022  20:30 Merijn Scholten  Solo

wo 13 april 2022  20:30 Anne & Lisa  Lonely Pony

wo 20 april 2022  20:30 Grof Geschud  Broeden 

wo 18 mei 2022  20:30 Marja van Katendrech  Marja’s Dooie Sterren Parade  

vr 20 mei 2022  20:30 Danielle Schel  OK

IMMERSIVE THEATRE
za 18 sept 2021  20:30 Karla Isidorou & Alexandra Bellon  Change The Game

JEUGD
wo 25 aug 2021  14:00 & 16:00 Joes  Deze Ridder Zegt Nee 2+

zo 29 aug 2021  09:30  Morssinkhof Terra  Raad eens hoeveel ik van je hou 2+

zo 29 aug 2021  10:00  Klein Amsterdam Producties  Het Astronautje 4+

zo 29 aug 2021  11:00  Morssinkhof Terra  Raad eens hoeveel ik van je hou 2+

////////////////////////    VOORSTELLINGEN OP GENRE  ////////////////////////
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zo 29 aug 2021  11:30  Klein Amsterdam Producties  Het Astronautje 4+

wo 15 sept 2021  14:00 & 16:00 Het kleine theater  Roodkapje 2+

wo 20 okt 2021  14:00  Kinder Klets  Kletskousen! 6+

zo 24 okt 2021  11:00 & 13:00 Het kleine theater  Buurvrouw en Buurvrouw 3+

vr 05 nov 2021  15:30 De Grote Haay  De Verrukkelijke Kinderbakshow  

 zo 02 jan 2022  10:00  Kira Kool  Gonnie en Gijsje samen op stap 2+

zo 02 jan 2022  11:00  Klein Amsterdam Producties  Boer Boris is de Baas 2+

zo 02 jan 2022  11:30  Kira Kool  Gonnie en Gijsje samen op stap 2+

zo 30 jan 2022  12:00 Studio eXp /Charlie Duran  De wraak van de Klimaatpiraat

zo 30 jan 2022  13:00 Studio eXp /Charlie Duran  De wraak van de Klimaatpiraat

zo 30 jan 2022  14:00 Studio eXp /Charlie Duran  De wraak van de Klimaatpiraat 

zo 30 jan 2022  15:00 Studio eXp /Charlie Duran  De wraak van de Klimaatpiraat

zo 30 jan 2022  16:00 Studio eXp /Charlie Duran  De wraak van de Klimaatpiraat

zo 27 feb 2022  11:00 Superjuffie  De Toren van Geluid

zo 24 april 2022  11:00 2-ater Producties  Robbie & Roef

KLEINKUNST
za 25 sept 2021 19:00 & 20:30 Wouter Smeulders VLEUGELLAM

zo 26 sept 2021 14:00 Wouter Smeulders VLEUGELLAM

wo 29 dec 2021  20:30 Boesjans  Een nieuw begin met Boesjans

LEZING
za 02 okt 2021  20:30 Hans Goedkoop  Dood moet je!

MUZIEK
zo 26 sept 2021  20:30 The Roaring Twenties Släpstick

vr 12 nov 2021  20:30 Ludique  From Berlin with love

za 27 nov 2021  20:30 Vuile Huichelaar  Omdat ik zoveel van je hou

wo 19 jan 2022  20:30 Mira van der Lubbe  Nog altijd nog

za 29 jan 2022  20:30 Jan Groenteman  Mag het wat zachter?

za 26 maart 2022  20:30 Sven Figee  Van Bach tot Blues

wo 06 april 2022  20:30 Rienne va Plu  NU 

THEATERCOLLEGE
za 19 maart 2022  20:30 Diederik Jekel  Orde in de Chaos 

TONEEL
vr 24 sept 2021  20:30 Koen Verheijden – Theater de Generator Nina Bobo

wo 06 okt 2021  20:30 George & Eran  George en Eran worden Veganisten

za 09 okt 2021  20:30 Toneelgroep Dorst  Charlotte Brontë / Eyre en broer Branwel

wo 13 okt 2021  20:30 Diederik van Vleuten  Moedig Voorwaarts

do 11 nov 2021  20:30 Nina de la Parra  God’s Wegen

wo 17 nov 2021  20:30 Toneelgroep Maastricht  Broken Winged Bird

za 20 nov 2021  20:30 Club Lam  Lolita

vr 14 jan 2022  20:30 Maria Goos, Michiel de Jong & Sieger Sloot  Seksklimaat

za 05 feb 2022  20:30 Bodil de la Parra  Dagen van Rijst

za 02 april 2022  20:30 Kobe/Nastaran  Songs for No One

za 16 april 2022  20:30 ISH  Fifty-ish

wo 04 mei 2022  21:00 Hallo Bandoeng  Theater na de Dam

vr 06 mei 2022  20:30 Nita Kersten / Toneelschuur Producties  Apocalyps

////////////////////////    VOORSTELLINGEN OP GENRE  //////////////////////// ////////////////////////    VOORSTELLINGEN OP GENRE  ////////////////////////
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€23.50Muziekzo 31 | 14.30

Cor Bakker – 75 Jaar vrijheid, Songs of Liberty
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In Songs of Liberty 
vertolken pianist Cor Bakker en zangeres Fay Claassen de mooiste, ontroerendste, vrolijkste en 
de meest indringende liedjes uit het nationale en internationale repertoire met als thema vrijheid. 
Liedjes van o.a.: John Lennon, Adèle, Annie M.G. Schmidt, Glenn Miller, Jacques van Tol, Typhoon 
en vele anderen. Kom genieten van een heerlijke muzikale middag!

De Grote Haay – De Verrukkelijke Kinderbakshow
Bakken is nog nooit zo hip geweest als nu. Taarten, cakes en koekjes worden steeds meer thuis 
gebakken en nu dus ook live in het theater! Thuisbakker Rutger van den Broek en theatermaker 
Mark Haayema vertellen je alles over bakken: van graankorrel tot witte bloem en van melk tot een 
vette botercrème. Oma Bakker komt ook langs, zij onthult haar geheime grootmoedersrecepten 
voor de lekkerste cake. 
De Verrukkelijke Kinderbakshow is een interactieve, vrolijke en educatieve show waarbij alle 
zintuigen worden geprikkeld door te ruiken, te proeven, te luisteren, te kijken en te voelen!

Ludique! – From Berlin with Love 

Na een succesvolle tournee met optredens in binnen- en buitenland, o.a. Amsterdam, Utrecht, 
Antwerpen, Gent, Wenen en Berlijn, komen de theatermakers Gerald Drent en Martijn Mulders, 
onder de naam LUDIQUE! naar Diemen! Vol trots presenteren zij u, onder de bezielde muzikale 
begeleiding van Guus van Wolde, hun internationaal gelauwerde muziektheatervoorstelling “From 
BERLIN with Love” in Theater de Omval.

€20.50Toneeldo 11 | 20:30

vr 12 | 20:30 € 20.00Muziektheater

Nina de la Parra – God’s Wegen
God’s wegen gaat over haar christelijke klasje in Paramaribo, het koloniale verleden van haar 
joods-Sefardische voorvaderen, haar ervaringen in Surinaamse one hour hotels, haar pratende 
vagina, de dwingende correctheid van de Duitsers en haar zoektocht naar verlichting bij een 
winti-priester. Alles komt aan bod en wordt zonder gêne op de brandstapel gegooid. Voordat u 
weet waar u aan toe bent heeft Nina de la Parra zichzelf en alle aanwezigen onderuitgehaald in 
haar verbaal-gewelddadige zoektocht naar haar eigen identiteit. Nina de la Parra’s hekserij is een 
attitude die u door een catharsis naar het licht zal brengen. Een verademing.

De Meisjes met Wijsjes - Moerstaal 

MOERSTAAL is stoerder en gewaagder dan hun eerste show Tegeltjeswijsheid. Zo schudden de 
Meisjes het brave imago van zich af. Het is een programma over communicatie in onze moerstaal, 
oertaal, gebarentaal, lichaamstaal, muzikale taal of juist gebrek aan taal…
Begeleid door hun multi-instrumentalist brengen de Meisjes een breed repertoire aan bekende 
en minder bekende Nederlandse nummers ten gehore van artiesten zoals: Marco Borsato, 
Boudewijn de Groot, Alain Clark, de 3JS en Anouk. Aangevuld met eigen werk van de Meisjes 
wordt alles uit de kast getrokken om u omver te blazen, te ontroeren en te verrassen.

€ 19.50za 30 | 20.30 Cabaret

€11.50vr 05 | 15.30 Jeugd

///////////    VOORSTELLINGEN   //    OKTOBER   //    NOVEMBER  //////////
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Samen uit, samen genieten.
Een groeiend aantal ouderen ziet op tegen het zelf regelen van theater- en 
concertbezoek. Herkent u dit, of herkent u dit bij iemand in uw omgeving? 
Wij bieden een oplossing.

Om het voor ouderen mogelijk te maken om onbezorgd van voorstellingen 
te genieten , zijn we een samenwerking aangegaan met Stichting Vier het 
Leven. Deze stichting neemt al 10 jaar ouderen mee uit. Elke 3 maanden 
ontvangen belangstellenden een uitnodiging en een programma met een 
gevarieerd aanbod aan voorstellingen.

Wat kunt u verwachten?
U wordt van huis opgehaald door een gastvrouw/heer van Vier het Leven en 
in het theater verwelkomd met koffi  e of thee. Samen met anderen geniet u 
van de voorstelling, in de pauze of na de voorstelling staat een drankje voor 
u klaar en uw gastvrouw/-heer brengt u na afl oop weer veilig thuis.

///////////    VOORSTELLINGEN   //    OKTOBER   //    NOVEMBER  //////////

Hoe aanmelden?
Voor vrijblijvende informatie en aanmelden, bel naar 035 – 524 51 56 
of kijk op www.4hetleven.nl.
U ontvangt vervolgens elke 3 maanden vrijblijvend een overzicht 
van de activiteiten.

THEATERBEZOEK VOOR OUDEREN 
DOOR STICHTING VIER HET LEVEN
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Toneelgroep Maastricht  – Broken Winged Bird
Jouman Fattal en Joy Wielkens spelen de hoofdrollen in de confronterende en grillige voorstelling 
Broken Winged Bird over de zwarte Amerikaanse soldaat Timothy Hood en zijn vrouw Michelle. De 
tekst is geschreven door Timen Jan Veenstra. De eindregie is in handen van Danielle Wagenaar.

wo 17 | 20.30 €21.50Toneel

Andre Manuel - SNEU
SNEU was volgens sommigen de allerbeste voorstelling die het afgelopen seizoen niet gespeeld 
is. Ongehoord mooie liederen. Vlijmscherp tot op het bot. SNEU is een hartstochtelijk pleidooi 
voor het podium als onveilige werkplek. Want zo hoort dat. Gaat dat dus zien! Als het weer kan. 
Hopelijk na de 7e golf. SNEU!

€20.00vr 19 | 20.30 Cabaret

Club Lam – Lolita
Met grote onschuldige bambi ogen kijkt ze naar je. Het liefst wil je met je vieze vingertjes aan 
haar zitten. Allerlei fantasieeën schieten door je hoofd. Maar je weet dat het niet kan; je weet dat 
het niet mag. Zij zit daar, onschuldig achter de webcam, omdat jullie een vergadering hebben 
met Zoom of Teams. Misschien staar je naar het meisje dat net een busje heeft omgetoverd tot 
woning. Jij gluurt naar haar selfi es. Zij is jouw Lolita. Jouw maagdelijke witte speeltje waar je geen 
genoeg van krijgt. Maar wat er gebeurt als die webcam uitgaat, blijft niet langer geheim. Wij nemen 
je mee in haar wereld, in de wereld van vrouwen achter de webcam. Wij laten je Lolita ontdekken.

Stefano Keizers – Hans Teeuwen (try-out)
Zijn tweede theatervoorstelling Sorry Baby werd lovend ontvangen. Hij is veel op tv en werd de 
publiekslieveling van de kijkcijferhit Het Perfecte Plaatje. Niemand lijkt meer om Stefano heen 
te kunnen. En dat komt goed uit. Want hij komt terug in de theaters met zijn derde voorstelling: 
HANS TEEUWEN.

In zijn eerste voorstelling schonk Stefano zijn lichaam aan het publiek.
In de tweede zijn ziel, zijn eer. Nu is de rest aan de beurt. Hierna bent u van hem af.

€17.00

€18.50

za 20 | 20.30 Toneel

Cabaretwo 24 | 20:30

vr 26 | 20:30 €19.50Cabaret

Annick Boer – Dat is goed gelukt!
Annick Boer, wie kent haar niet? Ze staat al 25 jaar onafgebroken op het toneel en is daarnaast bij 
het grote publiek bekend van de televisieprogramma’s Kanniewaarzijn, Kopspijkers en Cojones. 
Dit jaar schreef Annick haar eerste cabaretvoorstelling, met livemuziek van Jean Louis van Dam. Ze 
blijkt een geestige cabaretière in zich te hebben. 

//////////////////////////////    VOORSTELLINGEN   //    NOVEMBER  ////////////// /////////    VOORSTELLINGEN   //    NOVEMBER   //    DECEMBER  //////////  
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//////////////////////////////    VOORSTELLINGEN   //    NOVEMBER  //////////////

Nesim – TaBoe! (try-out)
In zijn eerste voorstelling TaBoe! bespreekt Nesim taboes en verhalen die voor hem belangrijk 
zijn. Hij vertelt over hoe het is om de zoon van een vluchteling te zijn, over zijn zoektocht naar zijn 
geloof en over het op jonge leeftijd trouwen met een christelijke vrouw. Daarnaast komen onder 
andere haartransplantaties, de ontvoering van zijn vrouw en vastzitten in de cel aan bod. Een 
vlammende, komische avond, waarin niets taboe is!

Boesjans – Een nieuw begin met Boesjans 

Bent u ook zo benieuwd naar 2022? Wat zal ons dit jaar allemaal in de schoot worden geworpen? 
Boesjans zet vól in op het redden van de bijen, het opheffen van het kapitalisme en healthy 
snacks voor iedereen! Boesjans is een comedy-gezelschap bestaande uit spelers, schrijvers en 
een muzikant. Gewapend met pruiken, snorretjes en een flinke dosis ironie brengt Boesjans 
dynamische voorstellingen met snelle sketches en koddige liedjes waarin de wonderlijke 
gedragingen der mensheid op de hak worden genomen.

€18.50

€18.50

wo 08 | 20.30 Cabaret

Cabaretza 11 | 20:30

wo 29 | 20:30 €18.50Kleinkunst

Martijn Kardol – De Situatie
Dames en heren, we zitten met een situatie. En situaties moeten worden opgelost. Maar hoe? En 
door wie? Is er iemand in de zaal die zich geroepen voelt om de situatie aan te pakken? Of ben ik 
dat zelf? En wat is eigenlijk die hele situatie waar we het over hebben? En wie is er verantwoordelijk 
voor? Is er iemand die dit kan oplossen? 

Vuile Huichelaar – Omdat ik zoveel van je hou
Foute liedjes, smartlappen en de sappigste meezingers. Een accurate omschrijving van Vuile 
Huichelaars? Jazeker! Een ook hun nieuwe programma voldoet weer volkomen aan de verwachtingen. 
Gelukkig maar, want zo zijn Paulette Willemse en Saskia van Zutphen op hun best. De koninginnen 
van het meezing-cabaret gaan er weer vol voor met hun sketches en hilarische typetjes. En een 
geheel nieuw eskader van klassieke liedjes over gebroken harten, lapzwanzen, bedriegen en 
bedrogen worden en weer opstaan en doorgaan. Genieten! 

za 27 | 20.30 €20.50Muziektheater

Lebbis - De Ziel
Het derde deel uit de trilogie De Bovengrens.
Volgens onderzoek van de Amerikaans arts MacDougall zou de menselijke ziel 21,3 gram wegen.  
Ik vind het weinig. Er is twijfel aan zijn onderzoek. Dat vind ik logisch.
Het onderzoek is gedaan begin 20ste eeuw en daarna nooit herhaald.
Ik snap wel waarom.

€19.50vr 03 | 20.30 Cabaret

/////////    VOORSTELLINGEN   //    NOVEMBER   //    DECEMBER  //////////    
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Geef je baby een goede
start met BoekStart!
Maak je kindje gratis OBA-lid voordat het 
2 jaar oud is (in 2021 t/m 3 jaar) en ontvang 
het BoekStartkoffertje cadeau tĳ dens je 
eerste bezoek aan de OBA. In het BoekStart-
koffertje vind je twee leuke voorleesboekjes, 
een boekenlegger en handige voorleestips.

Wat moet je doen om het koffertje te ontvangen?
Maak je kind online lid en kom naar een van onze 
vestigingen. Op vertoon van je lidmaatschapspas 
krĳ gt je kind dan een BoeksStartkoffertje cadeau. 
Vraag ernaar bĳ  de informatiebalie en onze 
medewerkers helpen je graag.

www.oba.nl/boekstart

t B kSt t!
Maak je kindje gratis OBA-lid voordat het 
2 jaar oud is (in 2021 t/m 3 jaar) en ontvang 
het BoekStartkoffertje cadeau tĳ dens je 
eerste bezoek aan de OBA. In het BoekStart-
koffertje vind je twee leuke voorleesboekjes, 
een boekenlegger en handige voorleestips.

Wat moet je doen om het koffertje te ontvangen?

BoekStart!

Wat moet je doen om het koffertje te ontvangen?
Maak je kind online lid en kom naar een van onze 
vestigingen. Op vertoon van je lidmaatschapspas 
krĳ gt je kind dan een BoeksStartkoffertje cadeau. 

Wat moet je doen om het koffertje te ontvangen?
Maak je kind online lid en kom naar een van onze 
vestigingen. Op vertoon van je lidmaatschapspas 
krĳ gt je kind dan een BoeksStartkoffertje cadeau. 
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Kira Kool – Gonnie en Gijsje samen op stap (2-5jr)
Gonnie en Gijsje samen op stap is gebaseerd op de prentenboeken van Olivier Dunrea. Met liedjes 
van Ageeth de Haan beleven Gonnie en Gijsje een muzikaal avontuur voor jong en oud. In hun 
ontdekkingstocht komen ze er al snel achter dat niets is wat het lijkt. Zo transformeert de wereld 
om hen heen in een muzikale speeltuin. Een speeltuin waar iedereen welkom is om mee te spelen 
en te zingen. Gonnie en Gijsje gaan samen op stap. Ga je mee? In deze voorstelling zullen geen 
poppen worden gebruikt maar worden de gansjes Gonnie en Gijsje symbolisch verbeeld.

zo 02 | 10.00 & 11.30 €12.50Jeugd 2+

Klein Amsterdam Producties - Boer Boris is de Baas
Al 10 jaar lang beleeft Boer Boris - in talloze boeken - avonturen op en rond zijn boerderij. In Boer 
Boris is de baas komen deze op het toneel tot leven! Een voorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar 
die zichzelf en de wereld om zich heen ontdekt. Over identiteit, oorzaak en gevolg.

€12.50zo 02 | 11.00 Jeugd 2+

Maria Goos, Michiel de Jong en Sieger Sloot – Seksklimaat
Nadat we samen De Hulp hadden gemaakt (een gelauwerde voorstelling over de kredietcrisis) en 
nog vóórdat de coronacrisis in ons leven kwam, besloten wij, Maria, Michiel en Sieger dat we het 
over die andere crisis wilden hebben: de klimaatcrisis. Nee, nu niet stoppen met lezen, nu even 
karakter tonen, dat hebben wij ook gedaan. En ja, daar hebben we wel eens spijt van gehad. Want 
de klimaatcrisis is geen personage maar een onderwerp, een gespreksonderwerp. En wat voor 
een.

Mira van der Lubbe – Nog altijd nog 

Mira van der Lubbe komt met een nieuwe eerlijke, muzikale theatersolo. In Nog altijd nog gaat zij 
in gesprek met haar jong gestorven oma en bespreekt ze ingewikkelde thema’s en beslissende 
momenten: haar affaire met een getrouwde man, het verlies van een jeugdvriendschap en het 
krijgen van een kind.

€22.00

€18.50

vr 14 | 20.30 Toneel

Cabaretza 15 | 20:30

wo 19 | 20:30 €18.50Muziektheater

Rosa da Silva – Daar moet je heen
In Daar moet je heen neemt Rosa u mee naar 1995. Het jaar dat ze als klein meisje meedeed aan 
de Mini Playbackshow van Henny Huisman. Ze blikt terug. Door het gelach uit de studio om haar 
geboortedorp Klazienaveen zat er niets anders op. Er moest afgerekend worden met haar Drentse 
en Portugese roots. Want, dacht ze, om een ster te kunnen worden moet je je anders voordoen 
dan je bent. Rosa zingt, speelt en ergert zich mateloos. En dan nog het meeste aan zichzelf. In een 
hoog tempo wisselen het Portugese temperament en de Drentse nuchterheid elkaar af. 

   ////////////////////    VOORSTELLINGEN   //    JANUARI  ////////////////////////    
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Pink Filmprogramma
Deze datums kun je alvast in je agenda zetten: 
5 september, 3 oktober en 12 december 2021.

Op zondag 5 september vertonen we de film Celluloid Closet 
(1996), een documentaire over de geschiedenis van de al dan niet 
verhulde homoseksualiteit in de Amerikaanse film. 

Hou voor alle Pink films het filmprogramma van de Omval 
in de gaten. Voor meer informatie over Pink Diemen en de 
bijeenkomsten: zoek naar Pink Diemen op Facebook of mail naar 
pinkdiemen@freedom.nl.

Diemen is sinds 2017 een regenbooggemeente en dat betekent 
meer dan alleen maar kleurige letters op het gemeentehuis. De 
gemeente stond aan de wieg van Stichting Pink Diemen, een 
groepering die zich inzet voor een samenleving waarin iedereen 
zich thuis kan voelen ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit.

Iedereen die zich thuis voelt in en bij een LHBTI-gemeenschap is van harte welkom bij 
de bijeenkomsten van Pink Diemen in Grand Café Blauw in Theater de Omval. Naast de 
maandelijkse bijeenkomsten (soms met en soms zonder thema) presenteert de Omval & Pink 
Diemen dit seizoen een speciaal Pink filmprogramma op de zondagmiddag. Deze datums kun 
je alvast in je agenda zetten: 5 september, 3 oktober en 12 december 2021.

Op zondag 5 september vertonen we de film Celluloid Closet (1996), een documentaire over 
de geschiedenis van de al dan niet verhulde homoseksualiteit in de Amerikaanse film. Hou 
voor alle Pink films het filmprogramma van de Omval in de gaten. Voor meer informatie 
over Pink Diemen en de bijeenkomsten: zoek naar Pink Diemen op Facebook of mail naar 
pinkdiemen@freedom.nl.
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/////////////////////////////////////    PINK DIEMEN   ////////////////////////////////

Jan Groenteman – Mag het wat zachter? (Theaterweekend!)
Het licht dimt. Een spotje gaat aan. Leun achterover. Relax. En laat u meevoeren. In een wereld die 
bol staat van tegenstellingen en waar de hardste schreeuwers vaak de meeste aandacht krijgen, 
neemt pianist (en Diemenaar) Jan Groenteman u mee naar een plek waar u mag zwijgen, waar u 
geen mening hoeft te hebben en waar u niet hoeft te racen naar uw volgende afspraak.

Martine Sandifort – Namasteetjes 

EEN LIFE-CHANGING-EXPERIENCE-EVENT! Ben jij op zoek naar GELUK, RUST en BALANS in je leven? 
Wil je eindelijk weer eens ZORGELOOS van het leven GENIETEN? Dan moet je NIET bij MARTINE 
SANDIFORT zijn!

€10.00

€9.50

za 29 | 20.30 Muziek

Jeugd 8+zo 30 | 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 & 16.00

wo 02 | 20:30 €21.50Cabaret

Studio eXp /Charlie Duran – De wraak van de Klimaatpiraat
In de escapetheaterproductie De Wraak van de Klimaatpiraat is het jouw taak om het plan van de 
Klimaatpiraat te stoppen. Via spannende escape room games en film kom je steeds meer te weten 
over klimaatverandering. Deze informatie kun je gebruiken om de Klimaatpiraat te overtuigen. 
Maar haast je, voordat het te laat is! Want de Klimaatpiraat is woest! Zijn hele leven is verpest door 
al dat gezeur over het klimaat. Alles wat hij leuk vindt mag namelijk niet meer. Hij wil nooit meer 
ook maar iemand over het klimaat horen praten, hij is het helemaal zat. Om daarvoor te zorgen is 
hij bezig met een plan. Een plan waardoor niemand meer mag demonstreren...

Micha Wertheim – Micha Wertheim voor heel even 
Ruim twee uur lang vuurde Wertheim zijn eigenzinnige grappen, verhalen en beschouwingen 
af op het publiek, met als rode draad de vraag hoe we moeten omgaan met alle apocalyptische 
informatie die ons dagelijks overspoelt. In zijn nieuwe voorstelling gooit Wertheim het over een 
andere boeg. Hij zoemt in, en in, en dan nog iets verder in. Tot er heel weinig overblijft. En dan… 
Dan zoemt hij nóg verder in. Tot er zo weinig overblijft dat je er een hele avond mee kunt vullen: 
Micha Wertheim voor heel even

do 20 & vrij 21 | 20.30 €19.50Cabaret

Karin Bloemen & Cor Bakker - Waar waren we gebleven...
Ja, waar waren we ook alweer gebleven, toen geluk nog het oude normaal was? Karin en Cor 
zaten midden in een prachtig liedje, in een heerlijk gevulde zaal, vol mensen, jong en oud, die 
meegenomen werden door de magie van het moment. En toen, ruw onderbroken door ‘dat wat 
niet genoemd mag worden’...

€27.50wo 26 | 20.30 Cabaret

//////////    VOORSTELLINGEN   //    JANUARI   //    FEBRUARI  ////////////    
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Tobi Kooiman – Best of
Tobi Kooiman is cabaretier, stand-up comedian, wiskundige en stoïcijn. Hij probeert met zijn 
gevoel voor logica levensvraagstukken en alledaagse kwesties te tackelen, ziet (non-)causale 
verbanden en ontrafelt statistiekmisbruik. Helder toch? Op het podium wel; daarbuiten brengt het 
hem steevast in wonderlijke situaties. Hij neemt op de koop toe dat het publiek ongegeneerd door 
zijn verhalen heen lacht.

vr 04 | 10.00 €16.00Cabaret

Bodil de la Parra - Dagen van Rijst
In een expeditie naar het verleden probeert Bodil antwoord te vinden op vragen uit het heden. 
Tegen de achtergrond van haar Indisch-Chinese familie en de artistieke uitspattingen van haar 
Surinaamse vader voelde Bodil de la Parra zich als kind steeds meer buitenstaander in de 
Amsterdamse wijk Osdorp. Was de keuze die ze maakte de juiste?

€19.50za 05 | 11.00 Toneel

Kamagurka & Her Seele – The Return of the Comeback
Bij Kamagurka & Herr Seele draait het niet om de mening. Een mening kan hen geen bal 
schelen. Liever begeven ze zich samen met hun publiek in absurdistische avonturen. Al 40 jaar 
zijn Kamagurka en Herr Seele vrienden. Ze staken samen iconische tv-programma’s in elkaar, 
creëerden kunst en tot op de dag van vandaag maken ze de strips van Cowboy Henk. Het is 17 jaar 
geleden dat ze samen op de planken hebben gestaan. Jaren waarin ze weliswaar samenwerkten 
als schilders, tekenaars en schrijvers, maar niet als theatermakers.

Guido Weijers – Masterclass Geluk 

Vergeet alle zelfhulpboeken over geluk. Neem afscheid van zelfbenoemde geluksgoeroes. Stop 
met mindfulness, yoga of meditatie! Guido blijft ver weg van zweverig gedoe en belicht de 
wetenschappelijke kant van geluk. Wat is geluk concreet? Waarvan worden we gelukkiger? Weijers 
volgde masterclasses over ‘geluk‘ aan de Erasmus Universiteit, sprak op TEDx over dit onderwerp 
en deed in Bhutan onderzoek naar het Bruto Nationaal Geluk.

€19.00

€18.50

vr 11 | 20.30 Cabaret

Cabaretza 12 | 20:30

Wo 16 | 20:30 €28.00Cabaret

Oldenhermanns – Fcked
FCKED is een klimaatcomedy om uw groene vingers bij af te likken. Cabaret waarin we met lichte 
paniek samen lachen (en huilen) over wat ons te wachten staat. Trek uw poncho en kaplaarzen 
aan, want droog gaat u het niet houden…

//////////////////////////////    VOORSTELLINGEN   //    FEBRUARI  //////////////// ///////////    VOORSTELLINGEN   //    FEBRUARI   //    MAART  /////////////    
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Superjuffie – De Toren van Geluid
Na de Pluim van de Kinderjury en een eigen bioscoopfilm komt Superjuffie naar de theaters 
gevlogen! Dit is juf Josje. Een heel gewone juf. Maar kunnen jullie een geheim bewaren? Nee? Stop 
dan met lezen! Ja? Luister dan goed! Josje is namelijk een heel bijzondere juf. Ze is Superjuffie!

€13.50zo 27 | 11.00 Jeugd 2+

Defano Holwijn – Live 

In ‘Défano Holwijn’ live neemt de populaire influencer, Youtuber, rapper, presentator en acteur 
Défano de bezoekers mee in zijn dagelijkse leven. Is het echt zo leuk om altijd herkend te worden? 
En wat doe jij nou eigenlijk echt hele dagen Défano? Met een enorme vleug humor introduceert 
Défano de echte weetjes van het leven achter de schermen in de hippe influencer wereld van deze 
tijd aan het publiek.

Glodi Lugungu – Ze bedoelen het goed 

Dit wordt hét jaar voor Glodi Lugungu. Hij heeft er zin in. Eindelijk mag hij doen waar hij daarvoor 
alleen van droomde: zijn eerste avondvullende theatershow maken. Glodi Lugungu neemt u met 
zijn onverwachte opvattingen en hilarische verhalen altijd even mee naar de andere kant van 
het verhaal. “Glodi staat zelfverzekerd, met een ontwapenende charme en veel schwung op het 
podium. Zijn semi-naïeve presentatie koppelt hij aan enkele sterke en oergeestige verhalen.”- Jury 
AKF 2018

vr 04 | 20:30

wo 09 | 20:30

€18.50

€18.50

Cabaret

Cabaret

Patrick Laureij – Live
Genadeloos, goudeerlijk, hilarisch. Patrick Laureij komt met zijn derde programma.
Anderhalf uur verbaal geweld. Over zichzelf en de wereld om hem heen.
Patrick Laureij is al jaren lid van het stand-up collectief Comedytrain en veroverde het publiek met 
zijn shows ‘Dekking Hoog’ en ‘Nederlands Hoop’.  

do 17 & vr 18 | 20.30 €19.00Cabaret

Jeroen’s clan - Tere zieltjes
Er zijn twee soorten mensen: sneue lafaards die nooit iets nieuws durven te proberen én 
mensen zoals u, die over tien jaar kunnen zeggen: “Ik was op (datum) in (theater + plaats) bij 
de debuutvoorstelling van Jeroens Clan. En toen waren ze nog een stuk goedkoper.” 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 u op uw werk gaat proberen na te vertellen. Succes ermee! Zorg dat u dit gezien hebt 
voordat anderen het erover gaan hebben!

€18.50wo 23 | 20:30 Cabaret

///////////    VOORSTELLINGEN   //    FEBRUARI   //    MAART  /////////////    



Omdat uitvaart meer inhoudt.

In de vaak moeilijke en droevige  

omstandigheden bij een overlijden,  

verlenen wij professionele ondersteuning 

voor, tijdens en na de uitvaart.

U kunt daarvoor, dag en nacht,

telefonisch terecht op 020-699 23 82

meijer-dam@planet.nl, Clarissenhof 29, 1115 CA Duivendrecht.

Automobielbedrijf 

ORDAS
Volmerstraat 6-10, Diemen 
Tel. (020) 690 38 47

PECUNIA ENTERPRISES afdeling INCASSO

• NO CURE, NO PAY

• GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

• DEBITEURENBEZOEK

T.F.R Mario Akgul Wever

06-18693588

www.pecunia-incasso.nl

info@pecunia-incasso.nl
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   ////////////////////    VOORSTELLINGEN   //    MAART  //////////////////////  

Kasper van Kooten – Deeltijd
Kasper komt zichzelf dolgraag delen, nergens liever dan in het theater! Deze keer vraagt hij zich af 
wat het begrip ‘delen’ nog inhoudt. Een post met veel likes betekent aandacht en dus instant geluk. 
Daarna is men meestal uitgedeeld. Het nieuwe delen is volgens Van Kooten vooral bedoeld om te 
krijgen.

Chris Verlaan – Man in de Maak
Chris Verlaan is data-analist, woonachtig in Almere en heeft autisme. ‘Word autist, word autist 
het is beter dan verkrachter of zelfmoordterrorist’, zong Chris in een uitverkocht Luxortheater 
in Rotterdam, waarop zowel de jury als het publiek van Cameretten hem tot winnaar kroonde. 
ÒVerlaans stijl is origineel en tegelijkertijd traditioneel qua vorm, met afwisselend hilarische liedjes 
en korte verhalen die druipen van zelfspot en cynisme (de Volkskrant).

vr 18 | 20.30

vr 11 | 20.30

€16.00

€20.50

Cabaret

Cabaret

Diederik Jekel - Orde in de Chaos
Diederik Jekel gaat de komende maanden het theater in met zijn voorstelling Orde in de Chaos. 
In 2019 stond hij al tweemaal met zijn theatercollege in Leiden en Nijmegen. Dat smaakte naar 
meer. Corona gooide roet in het eten en diende tegelijk als inspiratie om zijn verhaal verder aan te 
scherpen. 

€21.50za 19 | 20.30 Theater

Johan Goossens – Kleine pijntjes (try-out)
Het leven loopt vaak net iets anders dan je wilt. Anders dan het plaatje in je hoofd. De taart 
komt anders uit de oven, voor de stralende zon komt een wolkje en net als je een nieuwe show 
wil maken, komt er een pandemie. Heb jij weer... Maar Johan houdt de moed erin, soms tegen 
beter weten in. Als hij niet kan optreden, gaat hij wel schrijven, vrijwilligerswerk doen, zijn zolder 
opruimen of gewoon om twee uur ’s middags aan de drank.

€19.00

€20.00

vr 25 | 20.30 Cabaret

MuziekZa 26 | 20:30

Sven Figee – Van Bach tot Blues
De langgekoesterde droom van Sven Figee, bekend van de band Sven Hammond, komt uit! Een 
soloprogramma op Hammondorgel en piano met muziek van Bach, Vivaldi en Satie die moeiteloos 
overvloeien in werken van Thelonious Monk naar The Beatles en via Booker-T en Jimmy Smith naar 
zijn eigen werk. Een avontuurlijke reis omlijst met boeiende verhalen uit een 25-jarige carrière in 
de muziek. “Bekend als huispianist van Matthijs draait door!”
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Anne & Lisa – Lonely Pony
Ditmaal wurmen antiheldinnen Anne & Lisa zich in ‘LONELY PONY’; een avondvullend Trojaans 
hobbelpaard dat zowel strijdlustig alsook aaibaar en ontwapenend doordendert. Tijdens deze 
surrealistische rit wordt de toeschouwer medeplichtig aan situaties die absoluut geen dikke pluim 
van de juf verdienen. Heerlijk absurd en muzikaal maar tevens actueler dan ooit, ‘LONELY PONY’ 
zal u een avond redden van het alledaagse!

€16.00wo 13 | 20.30 Cabaret

ISH – Fifty-ish 

De vier spelers zijn allen ervaren acteurs en theatermakers. Het leven lijkt aan hen voorbij te 
razen en ze dreigen hun grip erop verliezen. Alles moet jong, divers en inclusief zijn en dan komt 
de Corona-crisis daar ook nog eens bovenop. Ze hebben elkaar opgezocht en zijn gesprekken 
gaan voeren om hun positie te bepalen en hun bestaansrecht te bewijzen. Daarbij speelt hun 
verschillende afkomst een belangrijke rol. Dat gesprek wordt op een gedramatiseerde manier op 
het podium gevoerd. 

za 16 | 20:30 €17.50Toneel

Merijn Scholten – Solo 

Micha Wertheim noemde hem “de grappigste man op Instagram”.
Een behoorlijke prestatie voor iemand die een jaar geleden nog niks van social media moest 
hebben. Maar nood brak wet en hij sleepte met zijn viral-filmpjes menigeen de lockdown door.
En nu staat hij eindelijk weer live voor u in het theater.

Vr 01 | 20:30 €16.50Cabaret

Kobe/Nastaran – Songs for No One
Dit concept won de BNG Bank Theaterprijs 2020. Theatermaker Nastaran Razawi Khorasani 
neemt u in Songs for no one mee in de onzichtbare levens van een jongen en een meisje, wonend 
in de islamitische dictatuur van Iran. Op basis van telefoongesprekken maakt Nastaran een 
beeldende soloperformance vol duetten, dialogen, gedichten en songs. Met de stemmen van de 
twee kinderen in de oeroude Perzische taal is Songs for no one een portret van een verborgen 
samenleving. Wat doorgaans onzichtbaar blijft wordt nu getoond. 

za 02| 20.30 €16.00Toneel

Rienne va Plu - NU
Dertig jaar geleden besloten Ernst Jansz en Jan Hendriks, enkele jaren na hun Doe Maar avontuur, 
weer het podium op te gaan. Dit keer samen met zangeres Rieany Janssen. In een paar jaar tijd 
schreven zij een twintigtal nummers, waarbij ze zich qua tekst en muziek lieten inspireren door de 
jaren 30/40 van de vorige eeuw. Door hun aanstekelijke performance werden zij de favoriet van 
menig schouwburgdirecteur. Nu, na talloze verzoekjes om het dertigjarig jubileum extra glans te 
geven, blijken virtuositeit en spelvreugde er nog altijd van af te spatten. Voor deze voorstelling is 
het gezelschap aangevuld met Richard Wallenburg op bas.  

€23.50wo 06 | 20:30 Muziek

//////////////////////////////    VOORSTELLINGEN   //    APRIL  ////////////////// /////////////////    VOORSTELLINGEN   //    APRIL   //    MEI  //////////////////    
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Grof Geschud – Broeden 

Een gate op vliegveld Zaventem. Een man (De Lander) wacht verwachtingsvol met een bord en een 
roos zijn grote liefde op. Of in ieder geval het beeld van zijn grote liefde (De Myrthe). Maar in één 
oogopslag zag hij dat haar afwijzing definitief was. Het hart van de vrouw brak bij het zien van alle 
pijn van de man, en zo bleef zij nog 732 dagen bij hem met scherven in haar borst.

wo 20 | 20:30 €16.00Cabaret

2-ater Producties – Robbie & Roef
Robbie en Roef zijn tweeling. Dat is meteen hartstikke duidelijk: identieke sneakers, zelfde 
Adidasbroek, zelfde vest en vooral een even grote fantasie. Ze hebben samen zelfs bijna een eigen 
taal bedacht (‘maar dat is vet moeilijk’). Kortom: zoveel gelijkenissen, dat kan geen toeval zijn.

zo 24 | 11.00 €9.50Jeugd

Hallo Bandoeng - Theater na de Dam
Radio Kootwijk vormde sinds 1929 de basis voor gesprekken met geliefden aan de andere kant 
van de wereld. Mensen die dachten hun dierbare nooit meer te zullen horen, hadden plots 
rechtstreeks contact met Nederlands-Indië. Maar wat als de berichten door een oorlog worden 
verstoord? Radiostilte. Onbeantwoorde vragen blijven over.

Gratiswo 04 | 20.30 Toneel

Nita Kersten / Toneelschuur producties – Apocalyps
In Apocalyps zien we de zussen Eva en Nell die in een verscholen huis in het bos/de bossen leven , 
als het openbare leven buiten het bos langzaam instort. Er is geen elektriciteit, er breken virussen 
uit en er is een tekort aan alles. De jonge vrouwen zijn overgeleverd aan elkaar en de voorraad in 
hun boshuis om te overleven.

Danielle Schel – OK 

Altijd en overal bereikbaar en toch zijn we de eenzaamste samenleving in de geschiedenis van de 
mensheid. Gelukkig is er genoeg afleiding. Waar hadden we het over? O ja, OK. Een voorstelling 
over verbinding. Of zoiets. Hartje.

€17.50

€17.50

vr 06 | 20.30 Toneel

Cabaretwo 18 | 20:30

vr 20 | 20:30 €17.50Cabaret

Marja van Katendrecht – Marja’s Dooie Sterren Parade
Marja van Katendrecht is terug in het theater na het succes van Marja’s Grote Tupper Topper Show! 
In deze voorstelling maakt de melancholische, maar altijd hoopvolle Marja van Katendrecht zich 
zorgen over de ons ontvallen Nederlandse artiesten en wil de herinneringen aan hen levend houden. 
In een sprankelend muzikaal programma ontvangt Marja nabestaanden met een plak cake en een 
welgemeend ‘Bedankt dat u er bent’. 

/////////////////    VOORSTELLINGEN   //    APRIL   //    MEI  //////////////////    



30

//////////////////////////////////////    IN ONS THEATER  ///////////////////////////////////////////
Op deze pagina vindt u praktische informatie en
een aantal huisregels van ons theater. Zo weet
iedereen waar hij of zij aan toe is. Als u vragen
heeft mag u ons altijd bellen of e-mailen.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom om even
binnen te stappen. We helpen u graag!

Openingstijden Theater de Omval
Maandag tot en met donderdag 09.00 tot 22.30 uur.
Vrijdag 09.00 tot 20.00 uur.
En bij voorstellingen en verhuringen.
Daarnaast zijn we geopend tijdens voorstellingen en
bij zaalverhuur. 

Adres
Ouddiemerlaan 104
1111 HL Diemen
020-6001897
info@theaterdeomval.nl
www.theaterdeomval.nl

Kaartverkoop
Kassa
De kassa is geopend op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur
en 1 uur voor aanvang van de voorstelling. U kunt bij ons alleen 
met pin betalen.

Website
Kaarten kunt u ook kopen via de website:
www.theaterdeomval.nl en deze thuis uitprinten (e-ticket),
of afhalen aan onze kassa.

E-tickets
U heeft de mogelijkheid om direct uw kaarten te printen,
middels e-tickets. Dit is uw entreebewijs.
U mag uw e-tickets ook vanaf uw smartphone tonen.

Jeugdvoorstellingen
Onze jeugdvoorstellingen duren doorgaans een uur.
Er is geen pauze tussendoor. De voorstellingen hebben
een leeftijdsindicatie. Niet iedere voorstelling is geschikt
voor bepaalde leeftijden. Als uw kind te jong is, kan het
zijn dat we de toegang weigeren.

Rolstoeltoegankelijk / Ringleiding
Voor bezoekers in rolstoelen zijn enkele plaatsen beschikbaar.
Als u met een rolstoel een voorstelling bezoekt, is het wenselijk
dat u dit tijdig telefonisch aangeeft.
Er is een ringleiding aanwezig.

Overige huisregels
Wij vragen u uw telefoon uit of op stil te zetten tijdens  
de voorstelling. Arriveert u te laat? Dan kunt u in verband  
met verstoring tot de pauze de theaterzaal niet betreden.

Corona veiligheidsmaatregelen
Om de veiligheid van iedereen te waarborgen, zijn de volgende 
richtlijnen opgesteld:
• Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
• Kom niet naar het theater als u zelf of iemand uit hetzelfde  
 huishouden verkouden bent of griepklachten hebt.
• Hebt u een reservering gemaakt maar kunt u toch niet  
 komen, vergeet dan niet uw reservering te annuleren. Er  
 zijn voor iedere voorstelling een beperkt aantal kaarten  
 beschikbaar en zo maakt u plaats voor een andere theater-  
 of filmliefhebber.
• In onze horecagelegenheid is bij een afstand van 1,5 meter  
 plek voor maximaal 50 volwassen personen.
• Wij verzoeken u zo min mogelijk gebruik te maken van de  
 sanitaire voorzieningen.
• Kom met maximaal 2 personen of uw huishouden (gezin of  
 partners). Maak u ook als zodanig bekend bij de medewerker.  
 Kinderen t/m 17 jaar mogen wel gezamenlijk, in groter  
 groepsverband, een voorstelling bezoeken. Hierbij is toezicht  
 van een of meerdere volwassenen ter begeleiding toegestaan,  
 mits deze volwassenen onderling de 1,5 meter afstand in acht  
 nemen.
• De zaalwacht begeleidt u naar uw plaats.
• Wees lief voor elkaar, heb een beetje geduld en volg de  
 instructies op van onze medewerkers. We hebben het beste  
 met u voor.

Extra voor Cineville leden:
• Ook voor iedere Cineville bezoeker is een reservering  
 verplicht. Dit kunt u telefonisch 020-6001897 op werkdagen  
 tussen 10:00 – 15:00 uur.
• Cineville-reserveringen kunnen worden geactiveerd bij de  
 kassa. Dit kan tot 5 minuten voor aanvang van de film.

Kijk op onze website voor de laatste RIVM richtlijnen
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Theater de Omval bedankt bovenstaande organisaties voor hun fi nanciële bijdragen en ondersteuning.
Dank ook aan de basisscholen in Diemen en omgeving die onze voorstellingen en jeugdvoorstellingen onder de aandacht brengen.
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MUZIEK 
KLINKT BETER 

MET JOU
SPEEL SAMEN 
IN EEN BANDJE 
OF ENSEMBLE

HARP

MET WELK 
INSTRUMENT 
MAAK JIJ 
MUZIEK?

ONTDEK HET AANBOD VOOR ALLE LEEFTIJDEN OP
MUZIEKSCHOOLDIEMEN.NL

DRUMS

LES IN (BIJNA) 
ELK INSTRUMENT

MELD JE 
AAN VOOR 
PROEFLES

INSTROMEN 
KAN ALTIJD

SAXOFOON

ZANG

GITAAR

DJ- LESSEN


