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Heb je nog 
theatertegoed?
Heb je in de afgelopen twee 
jaren ticket(s) bij ons gekocht 
voor een programma dat we 
moesten annuleren? Dan kan 
het zijn dat de aankoopprijs van 
dat concert of die voorstelling 
nog bij ons open staat als 
tegoed. Dat betekent dat je voor 
diezelfde prijs een ander concert 
of een andere voorstelling kunt 
uitzoeken! Elke voorstelling 
kun je bestellen met je tegoed. 
Gebruik het! 
Benieuwd of jij nog 
theatertegoed hebt? Je vindt je 
tegoed onder ‘Mijn theater’ op 
de website. Lees er alles over op
www.sedv.nl/theatertegoed

Scan met de camera van je 
telefoon de QR codes in dit 
boekje voor meer informatie 
per voorstelling en om direct 
tickets te kopen!

In dit boekje vind je enkele highlights uit seizoen 22/23. Maar er is nog 
meer; dit is slechts een selectie uit ons programma. Wat dacht je van 
Bert Visscher, Theater Utrecht, The Analogues, de Derde Symfonie van 
Mahler, van der Laan & Woe of Igone de Jongh? Dit én nog veel meer is 
te vinden op sedv.nl.

Veel leesplezier gewenst en graag tot ziens bij Stadsschouwburg 
Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging!

alsjeblieft, 
dit zijn onze 
highlights

Revolusi: een 
levende geschiedenis
David van Reybrouck (BE) 
In dit theatercollege leert David 
ons met andere ogen kijken 
naar Nederlands-Indië en legt 
hij uit waarom een onafhankelijk 
Indonesië de wereld voorgoed 
veranderde.
 
ma 10 oktober
De Vereeniging Grote Zaal
€ 26,50

The Temptations
& Four Tops
i.s.m. Doornroosje
De legendarische Motown-
bands The Temptations en Four 
Tops komen naar De Vereeniging 
voor een show die de magie 
van het gouden tijdperk laat 
herleven.
 
vr 28 oktober
De Vereeniging Grote Zaal
€ 54,-

theatercollege theaterconcert

Maak je bezoek 
bijzonder  
Inleidingen, lekker uit eten, 
borrelen en babbelen.  
Bij een aantal toneel- en 
dansvoorstellingen en bij 
verschillende concerten 
klassieke muziek kun je 
gratis naar een inleiding. Een 
waardevolle aanvulling: met 
voorkennis beleef je een 
voorstelling anders. Wist je 
ook dat je je bezoek compleet 
kunt maken met een heerlijk 
driegangen chef’s menu in 
Restaurant De Vereeniging? 
Kies uit vegetarisch of een 
combinatie van vis en vlees! In 
het online verkoopproces bij 
jouw voorstellingstickets kun je 
tevens je tickets voor inleidingen 
en het chef’s menu bestellen.

The Incredible 
Dr. Pol
The Incredible Dr. Pol 
is een voorstelling 
voor het hele 
gezin vol (h)eerlijke 
levenswijsheden 
en anekdotes van 
‘s werelds meest 
beroemde dierenarts.
 
do 29 september
De Vereeniging Grote 
Zaal
€ 42,50

theatercollege

32



The Ruggeds
Decypher
In Decypher ontcijferen vier 
dansers van het Eindhovense 
breakdancecollectief The 
Ruggeds, elk in een eigen 
hoofdstuk, de diepere betekenis 
achter een getal.

wo 9 november 
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 22,50

Snowponies
De Alex Klaasen Revue
Snowponies is hét medicijn om de donkere dagen rond kerst door te 
komen: een show vol hilarische sketches en muzikale hoogtepunten 
in kerstsfeer.

za 19 november 
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 35,-

Club Guy & Roni 
Fortune
Club Guy & Roni maakt 
hedendaags, eigenzinnig en 
explosief danstheater dat 
de actualiteit op de hielen 
zit. Ditmaal met het Indiase 
Navdhara India Dance Theatre 
én Slagwerk Den Haag.

do 10 november  
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 25,-

Ellen ten Damme
Barock
Ellen ten Damme 
droomt weg in frivole 
vergankelijkheid en 
houdt hof in Barock, 
een performance in 
het verlengde van haar 
succes-shows Paris-Berlin 
en Casablanca.

do 17 november 
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 32,-

Verdriet is het ding met veren
Theater Rotterdam
Een groots verhaal over ouders en 
kinderen, onvoorwaardelijke liefde, rouw 
en een kraai. In regie van Erik Whien, 
met o.a. Jacob Derwig. “Aangrijpende, 
gelaagde en energieke voorstelling” 
– de Volkskrant  

vr 18 november
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 29,50

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

za 5 november
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 29,50 cabaret

dans showdans

theaterconcert

toneel

54
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Love is Crazy 
Sven Ratzke & Holland Baroque

In de theatershow Love is Crazy 
versmelt barok met hedendaagse 
songs over de liefde tot er bijna 
tijdloze klanken ontstaan, passend 
bij deze periode van het jaar.

wo 21 december
De Vereeniging Grote Zaal
€ 32,50 theaterconcert

The Prom
Pia Douwes, Joke de 
Kruijf e.a.
Het ultieme musicalfeest 
voor jong en oud met 
onweerstaanbare muziek, een 
hartverwarmend verhaal en 
verrukkelijke humor. 

do 22 t/m za 24 december
Stadsschouwburg Theaterzaal
€ 39,50 tot € 49,50

Een leuk avondje uit (8+)
Theater Artemis
In deze gefluisterde musical 
van Theater Artemis, hetpaleis 
en Het Zuidelijk Toneel krijgen 
pech, verdriet, angst, schaamte, 
jaloezie en eenzaamheid 
allemaal hun eigen spetterende 
shownummer.

vr 30 december
Stadsschouwburg Theaterzaal
kind € 15,-   |  volw. € 20,-

Claudia de Breij
Oudejaarsconference 2022
Claudia de Breij doet het weer!

wo 23 t/m za 26 november 
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 29,50

Ilse DeLange 
Theatertour
Ilse DeLange, een van de meest 
gelauwerde artiesten van ons 
land, brengt een show waarin 
zij naast nieuwe muziek, vooral 
veel van haar grote en bekende 
hits zal zingen.

vr 2 december
De Vereeniging Grote Zaal
€ 49,50

Hotel Spijkers
Joost Spijkers
Na het winnen van de 
Poelifinario en de Annie MG 
Schmidtprijs 2021 is Joost 
Spijkers klaar voor het 
grote publiek. 

za 10 december
De Vereeniging 
Kleine Zaal  € 22,50 muziektheater

musical familie

cabaret theaterconcert
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De regels van Floor (8+)
Na een succesvolle boekenreeks 
en bekroonde televisieserie, 
komt De regels van Floor nu 
in het theater. Een bruisende 
familievoorstelling doorspekt 
met humor en herkenbare 
familieproblemen.

di 3 januari 
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 27,50

Stefano Keizers
Hans Teeuwen
In zijn eerste voorstelling schonk 
Stefano zijn lichaam aan het 
publiek. In zijn tweede zijn ziel, 
zijn eer. Nu is de rest aan de 
beurt. Hierna ben je van hem af.

do 5 januari 
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 22,50

I’m Every Woman 
Ragazze Quartet
I’m Every Woman is een 
poëtische, ritmische, sensuele, 
actuele en activistische 
muziekvoorstelling over 
vrouw-zijn en de kracht van 
vrouwengemeenschappen in 
deze tijd. Met spoken word door 
Rachel Rumai Diaz.

za 21 januari
De Vereeniging Grote Zaal
€ 25,-

Kruimeltje (6+)
Het oer-Hollandse avontuur 
van Kruimeltje is terug op 
de planken. Kom genieten 
van een hartverwarmende 
familiemusical, vol ondeugende 
streken en avontuur!

vr 13 januari
Stadsschouwburg Theaterzaal 
kind € 20,-   |  volw. € 25,-

Wunderbaum
The Clowns 
Convention

In een wervelende 
show gaat een groep 
internationale clowns op 
zoek naar een weg uit 
de crisis. Hebben zij met 
hun patent op humor 
de laatste strohalm 
tegen polarisering in 
handen? Met muziek van 
beatboxer en muzikant 
Joost Maaskant.

di 10 januari 
Stadsschouwburg 
Theaterzaal 
€ 25,-

FLIP Fabrique (CA)
Blizzard
FLIP Fabrique zet - 
wereldwijd - alle zalen 
op hun kop met een 
aanstekelijke mix van magie, 
adembenemende acrobatiek, 
jongleerwerk, livemuziek en 
humor.

za 7 januari
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 37,50

show

familie cabaret

klassieke muziekfamilie

toneel
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Henry van Loon
Jannie The Show Dog

Henderball. Is. Back. Terug naar jullie. Terug 
naar jou. ON THE ROAD AGAIN! Be Very Afraid.

za 18 februari 
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 26,50

Don Quichot
OPERA2DAY
Reis mee door de vele 
werkelijkheden van Don 
Quichot van La Mancha 
in een opera met nieuw 
gecomponeerde muziek 
én middeleeuwse muziek 
uit talrijke landen en 
culturen.
 
di 7 februari 
Stadsschouwburg Theaterzaal
€ 37,50

cabaret

opera

Symfonische Oriënt met Aylin Sezer 
en Nai Barghouti
Phion, orkest van Gelderland en Overijssel
Phion verlegt grenzen in een concert op het 
raakvlak tussen oost en west. Met muziek van 
onder meer Debussy, Ravel en de Egyptische 
grootheid Oum Khaltoum.

vr 10 februari De Vereeniging Grote Zaal
€ 23,- tot € 58,- klassieke muziek

Peter 
Pannekoek
DNA
Kun je het verleden 
loslaten om jezelf een 
toekomst geven?

wo 22 t/m 
vr 24 februari 
Stadsschouwburg 
Theaterzaal 
€ 27,50

cabaret

Erik of het klein 
insectenboek (8+)
HNTjong
In deze visuele en 
muzikale voorstelling, 
een geremixte versie 
van Godfried Bomans’ 
klassieke kinderboek, kom 
je oren en ogen tekort!  

vr 3 februari
Stadsschouwburg 
Theaterzaal 
kind € 15,-   |  volw. € 20,- familie
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Waylon
Gewoon Willem

Rasmuzikant Waylon komt met 
zijn allereerste Nederlandstalige 
album ‘Gewoon Willem’ terug naar 
de theaters. Vol anekdotes, maar 
vooral met snoeigoeie muziek.

za 25 februari 
De Vereeniging Grote Zaal
€ 42,50 theaterconcert

Introdans
Bach
Sprankelend, verbindend 
en verstillend. In de 
voorstelling Bach laten 
drie choreografen zich 
op geheel eigen wijze 
inspireren door het 
imposante oeuvre van 
de wereldberoemde 
componist.   

vr 3 (landelijke première) 
en za 4 maart + 
vr 14 en za 15 april 
Stadsschouwburg 
Theaterzaal 
€ 28,50 dans

FTBLL - Can you kick it?
ISH Dance Collective

ISH Dance Collective brengt een ode 
aan voetbal. In FTBLL – Can you kick 
it vangt ISH straatvoetbal, freestyle 
voetbal en breaking in één spectaculaire 
choreografie.

wo 8 maart 
Stadsschouwburg Theaterzaal  € 25,-

Cellokrijgers (6+)
Oorkaan & Cello 
Octet Amsterdam

Cellokrijgers is een 
drieluik van drie korte 
concerten, in regie van 
drie choreografen, over 
stoer doen, winnen en 
verliezen, kwetsbaar 
zijn en de kracht van 
muziek.

zo 12 maart 
De Vereeniging Grote Zaal
kind € 10,-   |  volw. € 15,-

dans

familie

Sonus Motus   Cello Octet 
Amsterdam & LeineRoebana
Een choreografie van klanken door 
negen musici: het Cello Octet en 
sopraan Elisabeth Hetherington 
wagen zich op het snijvlak van klank 
en beweging, van tijd en ruimte.

vr 3 maart 
De Vereeniging Grote Zaal  € 25,-

Concert in de vorm van een peer 
Nederlands Blazers Ensemble
Het Nederlands Blazers Ensemble brengt 
een voorstelling over componist Erik Satie: 
meester van het absurdisme en van de 
meest intieme, sensitieve muziek. Met korte 
films van jonge filmmakers.

vr 10 maart 
De Vereeniging Grote Zaal  € 28,-

klassieke muziek

klassieke muziek
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Canto Ostinato Immersive 
Wishful Singing
Met deze bewerking van Canto 
Ostinato voor orgel en zang 
voegt Wishful Singing een 
boeiende dimensie toe aan dit 
wereldberoemde werk. Kies zelf 
een stoel of neem je eigen matje 
mee en neem plaats op de vloer!

vr 24 maart 
De Vereeniging Grote Zaal
€ 25- klassieke muziek

Gelukzoekers op 
Sumatra
Van de makers van De Tolk 
van Java en Lichter dan ik

Een voorstelling die de 
onderbelichte kant van de 
Nederlandse koloniale bezetting 
van Indonesië toont. Gebaseerd 
op de in die tijd scandaleuze 
romans Rubber en Koelie van 
Madelon Székely-Lulofs.

vr 31 maart 
Stadsschouwburg Theaterzaal  
€ 32,50

Kikker is verliefd! 
(3+)
Kikker is verliefd! is 
een magisch mooie 
poppenvoorstelling met veel 
interactie en humor, want 
hoe komt het toch dat 
Kikker zijn hartje zo klopt?

zo 9 april 
Stadsschouwburg Theaterzaal  
€ 22,50

toneel

familie

HAEVN
Verder
Na uitverkochte 
clubtours vindt 
HAEVN het nu 
tijd voor een 
theatertour. Geniet 
van filmische 
popmuziek met 
lange pianosolo’s, 
persoonlijke 
verhalen en Marijns 
troostende warme 
stem.

vr 7 april
Stadsschouwburg 
Theaterzaal  
€ 35,-

theaterconcert

Het Nationale Theater 
Coriolanus
Een hypermoderne 
Shakespeare met hoge 
hartslag en rake klappen, 
over de altijd gespannen 
verhouding tussen het 
volk en zijn politieke 
leiders. In regie van 
Nina Spijkers.  

di 28 maart 
Stadsschouwburg 
Theaterzaal 
€ 29,50 toneel
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Geschiedenis: eerste hulp bij 
ongelukken  Beatrice de Graaf

In een avontuurlijke tocht langs grote crises 
vanaf Napoleon tot nu laat historicus 
Beatrice de Graaf zien hoe eerdere 
samenlevingen grote problemen overwonnen. 

ma 24 april 
Stadsschouwburg Theaterzaal  € 26,50 theatercollege

Merijn Scholten 
TEAM SOLO
Muzikaal, snel en ongelofelijk grappig! 
Comedy met een welhaast ontembare 
liefde voor de medemens. En volgens 
Micha Wertheim ‘de grappigste man op 
Instagram’.

do 20 april 
Stadsschouwburg Theaterzaal  € 21,-

Toneelgroep Maastricht
De Kersentuin
Een van de meest geliefde 
toneelstukken uit het wereldrepertoire, 
De Kersentuin van Anton Tsjechov. 
Een achtkoppig ensemble brengt een 
hedendaagse versie van het tijdloze 
verhaal over vasthouden aan het 
verleden, angst voor de toekomst en 
het tragische gevecht met het nu. 

wo 26 april 
Stadsschouwburg Theaterzaal   € 29,50

cabaret

toneel

Cuba
Cappella Amsterdam
Cappella Amsterdam 
brengt een wervelend 
programma met 
muziek uit de barok én 
hedendaagse Cubaanse 
muziek waarin zowel 
Europese als Latijns-
Amerikaanse invloeden 
te horen zijn.

za 20 mei
De Vereeniging Grote Zaal  
€ 28,-

Scapino Ballet 
Rotterdam i.s.m. RIDCC
Two Tales
In Two Tales vertellen jonge, 
prijswinnende, opkomende 
dansmakers indringende 
verhalen met stevige wortels in 
de overleveringen en gebruiken 
van hun geboortegrond.  

di 9 mei 
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 27,50 dans

klassieke muziek
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Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw 
De Vereeniging verklaren de algemene VSCD-
(bezoekers)voorwaarden van toepassing. 

Dit is een uitgave van Stadsschouwburg Nijmegen 
en Concertgebouw De Vereeniging, mei 2022, 
wijzigingen en typefouten voorbehouden.
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hoe koop ik 
een ticket?

Online  
1.  Selecteer de voorstelling(en) en 
plaats deze met de groene button 
‘In winkelmandje’.

2.  Kies ‘Verder winkelen’ als 
je meerdere voorstellingen wilt 
boeken of klik op ‘Bestellen’. Klik 
op ‘Automatische plaatsing’ of ‘Zelf 
stoelen kiezen’.

3.  Kies het aantal tickets. Klik op 
‘Bevestigen’ en ‘Verder’. 

4.  Login met je account of bestel 
met je e-mailadres. 

toneel 5.  Selecteer de betaalwijze: iDEAL, 
Creditcard, Podium Cadeaukaart, 
Tegoedbon (kies in het 
betaalscherm voor waardebon) of 
Voucher (kies in het betaalscherm 
voor waardebon)

6.  Volg de instructies om de 
bestelling en betaling af te ronden.  

Rolstoelplaatsen kunnen online 
besteld worden door te kiezen 
voor prijs Rolstoelplaats. Staat de 
prijs er niet bij, neem dan contact 
op met onze kassa.

Aan de kassa, telefonisch of per e-mail
Ga naar Concertgebouw De Vereeniging, bel naar 024 3 22 11 00 of 
mail naar kassa@sedv.nl. Ons kassateam helpt je graag! Bekijk de 
openingstijden op www.sedv.nl

NDT 1
Raw are the roots

In Raw are the roots 
presenteert NDT 1 twee 
bijzondere wereldpremières 
van internationaal geprezen 
kunstenaars Felix Landerer, 
én choregrafenduo Sharon 
Eyal & Gai Behar.

di 6 juni 
Stadsschouwburg Theaterzaal  
€ 37,50 dans

Toneelgroep Oostpool 
Het Achtste Leven

In dit muzikaal en hartverscheurend 
familie-epos brengt regisseur Daria 
Bukvic een ode aan de sterke 
vrouwen uit haar familie, die middels 
hun veerkracht de wreedheden van 
de geschiedenis met opgeheven hoofd 
hebben weten te doorstaan. Naar de 
bestseller van Nino Haratischwili.

za 20 en zo 21 mei 
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 32,50

Yentl en de Boer
Modderkruipers
Yentl en de Boer brengen 
een nieuwe muzikale 
voorstelling vol grappige 
en ontroerende liedjes, 
over heldenmoed en 
vluchtdrang.  

wo 24 mei 
Stadsschouwburg Theaterzaal 
€ 28,- cabaret



kijk voor 

het volledige 

programma

op sedv.nl


