
Uitvoordeel 2019 voor Vrijwilligers en Mantelzorgers
In samenwerking met Theater Rotterdam, de Doelen, Scapino Ballet Rotterdam en Theater Zuidplein.
www.theaterrotterdam.nl, www.dedoelen.nl, www.scapinoballet.nl, www.theaterzuidplein.nl

The children
Zondag 29 september 2019, Theater Rotterdam, TR Schouwburg Grote Zaal, 14:30 uur
Toneel, Het Nationale Theater 
 
The children belicht het klimaatprobleem op een fantastische manier. Twee wetenschappers, een getrouwd 
stel, zijn geëvacueerd als gevolg van een lekkende kerncentrale. Hazel en Robin werkten tot hun pensioen 
als kernfysici in een centrale aan de Noordzeekust. Dan staat hun oud-collega Rose voor de deur, die naar 
de VS is geëmigreerd. Is ze hier om herinneringen op te halen? Of wil ze Robin verleiden om mee te gaan 
naar Amerika? De werkelijke reden blijkt uiteindelijk nog schokkender te zijn. The children leverde de jonge 
Engelse schrijfster Lucy Kirkwood een nominatie op voor een Tony Award. Regisseur Eric de Vroedt was 
meteen enthousiast: “The children belicht het klimaatprobleem op een fantastische manier. Drie babyboomers 
moeten kiezen: ga ik gewoon verder met mijn comfortabele leven of ruim ik de rotzooi op die wij zelf hebben 
veroorzaakt? Welke wereld laten we na voor onze kinderen?”
www.theaterrotterdam.nl

ZO 29  SEPT 14:30 uur The children €  22,00    Theater Rotterdam TR Schouwburg Grote Zaal

VR 4  OKT 20:15 uur Kalief van Nederland €  15,00    Theater Zuidplein Kleine Zaal

VR 4  OKT 20:30 uur Carminho - Maria € 21,50  de Doelen Jurriaanse Zaal

DO  17  OKT 20:00 uur B-Boy €  8,75   Theater Zuidplein Grote Zaal

MA  21  OKT 20:15 uur Drift Multiply van Tristan Perich €  22,50    de Doelen Grote Zaal

DI 22  OKT 13:30 & 16:00 uur Doornroosje de musical (4+) € 11,75  Theater Zuidplein Grote Zaal

WO 30 OKT 20:15 uur Cathedral € 27,00   Scapino TR Schouwburg Grote Zaal  

ZO  10  NOV 20:15 uur Symphonieorchester der Universität der Künste   € 17,50     de Doelen     Grote Zaal

ZO  17  NOV 13:30 & 16:00 uur Peppa Pig Live! - Verrassingsfeest! (2+) €  11,75    Theater Zuidplein Grote Zaal

ZA 30 NOV 20:15 uur Gershwin Celebration Tournee €  19,50   de Doelen Jurriaanse Zaal

ZA  30  NOV 21:00 uur Under The Skin - Live to Screen €  22,50   de Doelen Grote Zaal

DO  12  DEC 20:30 uur Ons wereldrijk €  16,00  Theater Rotterdam TR Schouwburg Kleine Zaal

ZO  22  DEC 16:00 & 19:30 uur Maestro Eric viert kerst (8+) €  7,50  de Doelen Jurriaanse Zaal 

MA 30  DEC 19:00 uur Repelsteeltje en de blinde prinses (8+) € 25,00    Theater Rotterdam TR Schouwburg Grote Zaal

ZO 12  JAN 14:30 uur Haal het doek maar op (try-out) € 25,00    Theater Zuidplein Grote Zaal

 Kalief van Nederland  
 Vrijdag 4 oktober 2019, Theater Zuidplein, Kleine Zaal, 20:15 uur  
 Cabaret, Abdelkader Benali 
 
  Kalief van Nederland is een ode aan de Sherazade (mythische verhalenvertelster), onder wie zijn eigen 

grootmoeder, die moest vertellen om het leven van zichzelf en al die andere vrouwen te redden. Ze 
gebruikte taal om haar grenzen aan te geven, haar wereld in te vullen en haar macht uit te breiden.

 www.theaterzuidplein.nl



 B-Boy 

 Donderdag 17 oktober 2019, Theater Zuidplein, Grote Zaal, 20:00 uur  
 Dans, Maas theater en dans
 
  Life is nothing but a battle. Breakdance performance die je een theatraal kijkje geeft in het leven van vijf 

b-boys. Virtuoos, bruut en explosief. 
 www.theaterzuidplein.nl

Carminho - Maria 

Vrijdag 4 oktober 2019, de Doelen, Jurriaanse Zaal, 20:30 uur 
Concert (fado), Carminho | Flávio Cardoso Guitar | Luis Guerreiro Portuguese Guitar | 
Tiago Maia Bass | Pedro Geraldes Pedal Steel guitar 
 
De dochter van de beroemde fadista Teresa Siqueira is een megaster in Portugal, Brazilië en Spanje en 
steelt inmiddels ook de harten van fadoliefhebbers wereldwijd. Ze beheerst niet alleen de authentieke fado, 
met haar prachtige stem die recht uit het hart komt, maar gaat ook kruisbestuivingen aan met bijvoorbeeld 
traditionele Braziliaanse muziek.
www.dedoelen.nl

Drift Multiply van Tristan Perich 

Maandag 21 oktober 2019, de Doelen, Grote Zaal, 20:15 uur 
Concert, Violisten van Codarts en Koninklijk Conservatorium en DoelenEnsemble Jong | 
Doug Perkins dirigent | Lesley Flanigan stem en compositie | Tristan Perich compositie 
Lesley Flanigan performance voor stem en elektronica | Tristan Perich Drift Multiply 
 
Misschien zat u in de zaal voor de Nederlandse première van Surface Image, het fascinerende, 60 minuten 
durende werk voor piano solo en 40 geluidsboxen van Tristan Perich? Drift Multiply is het vervolg hierop: 
een groots, uniek werk voor maar liefst 50 versterkte violisten en 1-BIT electronics. Dit auditieve en visuele 
spektakel bracht een volledig uitverkochte St John The Divine kathedraal in New York in vervoering. Niet te 
missen!
www.dedoelen.nl

 Doornroosje de musical (4+) 

  Dinsdag 22 oktober 2019, Theater Zuidplein, Grote Zaal, 13:30 & 16:00 uur
  Muziektheater, Van Hoorne Entertainment 

 
In de herfstvakantie laat je je hart veroveren door de prachtige sprookjesprinses Doornroosje.  
Interactief, betoverend en vol humor. Natuurlijk zijn de hilarische tovenaars Titus en Fien er ook bij. 

 www.theaterzuidplein.nl

 Symphonieorchester der Universität der Künste (UdK) Berlin 

 Zondag 10 november 2019, de Doelen, Grote Zaal, 20:15 uur 
  Concert, i.s.m. Royal College of Music London, Codarts Rotterdam en Koninklijk Conser-

vatorium Den Haag 

  Voor dit concert komt een toporkest uit Berlijn, bestaande uit de beste muziekstudenten van de vermaarde 
Universität der Künste. Ook talenten van Codarts en het Koninklijk Conservatorium werken mee. Onder 
andere op het programma: wellicht de populairste symfonie van Tsjaikovski, zijn Pathétique. Steven Sloane 
dirigeert.

 www.dedoelen.nl

Cathedral 
Woensdag 30 oktober 2019, Theater Rotterdam, TR Schouwburg, Grote Zaal, 20:15 uur
Dans, Scapino Ballet Rotterdam 
 
Cathedral is de tweede grote productie van de Spaanse dans- en theatermaker Marcos Morau voor  
Scapino Ballet Rotterdam, eerder maakte hij al het succesvolle Pablo. Cathedral gaat over de essentie van 
ons bestaan, over wat ons mens maakt in een moderne samenleving die steeds meer wordt beheerst door 
digitale technieken. Morau en zijn team ontwerpen een retro-futuristisch toneelbeeld en kleden de dansers 
in opvallend theatrale en op het Spaanse modemerk Balenciaga geïnspireerde kostuums. Een belangrijke 
rol is weggelegd voor de spirituele muziek van de Estlandse componist Arvo Pärt, live uitgevoerd door  
Sinfonia Rotterdam. In de door techniek beheerste wereld van Cathedral biedt zijn muziek een oase van 
rust. De muziek van Pärt is niet alleen geliefd bij het ‘klassieke’ publiek, ook Hollywoordproducties en 
arthousefilms maken veelvuldig gebruik van zijn meditatieve composities.  
www.theaterrotterdam.nl

Peppa Pig Live! - Verrassingsfeest! (2+) 

Zondag 17 november 2019, Theater Zuidplein, Grote Zaal, 13:30 & 16:00 uur
Poppentheater, Van Hoorne Entertainment
 
Beleef met Peppa de leukste avonturen in deze gezellige familiemusical met nieuwe meezingliedjes,  
swingende meedoedansjes, vrolijke varkentjeshumor én grote modderpoelen. 
www.theaterzuidplein.nl

  Gershwin Celebration Tournee 

Zaterdag 30 november 2019, de Doelen, Jurriaanse Zaal, 20:15 uur
 Concert, Millennium Jazz Orchestra, Fay Claassen & Matangi Kwartet 

  De typisch Amerikaanse muziek van George Gershwin wordt na 100 jaar in een nieuwe, eigentijdse jas 
gestoken. Bekende en onbekende werken zullen te horen zijn in een unieke bezetting voor zang, strijk-
kwartet en jazzorkest! 
De prachtige stem van Fay Claassen (ze won onlangs twee Edisons!) voegt zich bij het fascinerende 
Matangi Kwartet en het veelzijdige Millennium Jazz Orchestra o.l.v. Joan Reinders. Reinders’ hercom-
posities staan garant voor hedendaagse ‘grooves’ en verrassende ritmische wendingen. De integratie 
van een strijkkwartet in een jazzorkest is zeer innovatief en leidt tot opwindende instrumentaties en 
nieuwe muzikale vormen.

 www.dedoelen.nl
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Under The Skin - Live to Screen 

Zaterdag 30 november 2019, de Doelen, Grote Zaal, 21:00 uur
Concert & film, ensemble s t a r g a z e  
 
Houdt u van concerten met live filmbegeleiding door orkest of ensemble? Dan is dit mogelijk het meest 
gedurfde project in zijn soort: ensemble s t a r g a z e voert de integrale partituur uit van Mica Levi voor 
de cultfilm Under The Skin van Jonathan Glazer, met Scarlett Johansson in de hoofdrol. Een belevenis 
waarbij je op het puntje van je stoel zit…
www.dedoelen.nl

 Ons wereldrijk 

  Donderdag 12 december 2019, Theater Rotterdam, TR Schouwburg, Kleine Zaal, 20:30 uur
 Theater, Hotel Modern 
  
  In een maquette van het eilandenrijk Indonesië proberen de spelers van Hotel Modern vat te krijgen op 

onze koloniale geschiedenis. Ze dwalen met hun minicamera’s door oerwouden en rijstvelden, langs 
tempels, vulkanen, dorpjes en moskeeën. De beelden die ze filmen zijn meteen te zien op een groot 
scherm. Het verhaal begint als in 1597 het eerste Nederlandse schip aankomt. Handelsposten groeien 
uit tot steden. De Nederlanders zijn ondernemend, maar ook gewelddadig. In driehonderd jaar eigenen 
ze zich het hele eilandenrijk toe, tot ze na een bloedige guerrilla-oorlog het land moeten verlaten. Hotel 
Modern werd wereldberoemd met De grote oorlog en Kamp. Nu krijgt Ons wereldrijk de Hotel Modern-
behandeling. 
www.theaterrotterdam.nl

Maestro Eric viert kerst (8+) 

Zondag 22 december 2019, de Doelen, Jurriaanse Zaal, 16:00 & 19:30 uur 
Concert, Eric Robillard Maestro Eric | Har Smeets spel | Irene Kuiper spel | Willem de 
Vries spel | Trio Simone Cesarini | SKVR Villa Voice Popkoor | SKVR Carols Koor | Mar-
grith Vrenegoor tekst en regie | Toek Numan muziek | Peter Claassen video | de Doelen | 
Miriam Duiker productie 
 
In deze superspeciale Kerstspecial van Maestro Eric gaan we terug in de tijd. Naar de tijd dat Eric nog 
geen Maestro is, maar gewoon op school zit. En aan de beugel moet. En niet weet of vaste verkering nou 
zo goed is of juist niet. Waar iedereen met iedereen ruzie krijgt, maar waar het ook weer goed komt. Of 
bijna goed, wat soms ook goed genoeg is. Zing en klap mee met Maestro Erics Kerstfeest.
www.dedoelen.nl

Repelsteeltje en de blinde prinses (8+) 

Maandag 30 december 2019, Theater Rotterdam, TR Schouwburg, Grote Zaal, 19:00 uur
Familie, Theater Rotterdam | Pieter Kramer 
 
Repelsteeltje en de blinde prinses wordt een voorstelling in de traditie van De Gelaarsde Poes en Lang 
en Gelukkig. Een stuk vol grappige verwikkelingen, snedige dialogen, gloedvolle liedjes en magische tover-
kunsten. Het broeit op het paleis tussen de koningin en haar prins-gemaal. Ze ruziën over wie de baas 
is en over hun blinde dochter. Het broeit ook bij Joost de varkenshoeder, die opschept over zijn dochter 
Sterre die goud uit stro kan spinnen. En het broeit zeker bij aardmannetje Repelsteeltje en zijn vrouw 
Karla, die een groots en meeslepend leven willen. Er is van alles aan de hand in het bos, op het paleis en 
onder de grond. Repelsteeltje kijkt wie hij met zijn tovenaarskunsten kan helpen. En dan arriveert er ook 
nog een geheimzinnige gebedsgenezeres aan het hof, die zegt dat ze het blinde prinsesje kan genezen. 
Wie houdt zich aan zijn woord? Lukt het Repelsteeltje om zijn naam geheim te houden?
www.theaterrotterdam.nl



Waar kunnen we u
mee van dienst zijn?

Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl

Kaarten kunt u bestellen via de button hieronder; maximaal 2 kaarten, tenzij anders is aangegeven,
tegen gereduceerd tarief per persoon. 
Ondervindt u problemen met aanmelden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: (010) 269 11 00

   Let op: Na uw reservering ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Van het betreffende theater 
ontvangt u een mail met het verzoek binnen een bepaalde periode te betalen. Na die periode komt 
uw bestelling te vervallen. Heeft u geen mail ontvangen neem dan contact op met de kassa van het 
theater.

  Haal het doek maar op (try-out) 

Zondag 12 januari 2020, Theater Zuidplein, Grote Zaal, 14:30 uur 
 Muziektheater, Mariska van Kolck, Tony Neef e.a. 

  Meeslepend en hilarisch verhaal over dromen die bedrog zijn, stiekeme verhoudingen, ruzies in  
de kleedkamers en eindeloze busritten. Met een topcast en veel Nederlandse klassiekers als  
‘Spiegelbeeld’, ‘Ritme van de regen’, ‘Telkens weer’, ‘Sammy’, ‘Sophietje’ en ‘Brandend zand’.

 www.theaterzuidplein.nl

Klik hier
voor kaarten

bestellen

U kunt bij de vrijwilligersfunctionarissen naar de link vragen om kaarten te bestellen.


