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Zakelijk aanbod: unieke evenementen
Bedrijfsactiviteiten zijn er in vele soorten en maten. Relaties of medewerkers eens verrassen 
met een vernieuwend concept? Door de unieke expertise en faciliteiten kan ’t Mozaïek 
jouw evenement die theatrale twist geven waardoor deze écht impact heeft. 

Zowel onze Huiskamer als onze Theaterzaal zijn uitermate 
professioneel uitgerust en flexibel qua inrichting en gebruik.

Gezellig in onze sfeervolle huiskamer of met een grote groep in de 
theaterzaal, met enthousiaste quizmaster, live-band of impro-theater. 
Elk thema is mogelijk, ook maatwerk.

Flexibel voor talloze activiteiten: congres, receptie, vergadering, 
personeelsfeest, jubileum, productpresentatie, symposium of 
netwerkevenement.

In samenwerking met diverse huisgenoten en externe partijen 
bieden wij creatieve workshops die mensen in beweging brengen. 
Fysiek, mentaal of allebei!

Ook de catering verzorgen wij op inspirerende wijze. Naast ons eigen 
aanbod aan lunches, high-tea, hapjes en drankjes werken wij samen 
met diverse lokale cateraars.  Wijchen 

De Bibliotheek Wijchen biedt u 
een schatkamer vol verhalen en 
informatie in allerlei vormen!

• Een voorlees- of vertelvoorstelling
• Een lezing
• Een (taal)cursus of workshop
• Een praatje met elkaar maken
• De krant lezen
• De Digitale inloopochtend bezoeken
• Een expositie bekijken
•  Zelf een bijeenkomst organiseren 

in de bibliotheek

En gewoon een (e-)boek, tijdschrift, 
dvd of game lenen kan ook nog altijd!

U bent welkom van:
maandag t/m donderdag - 
9.30 t/m 17.30 uur
vrijdag - 9.30 t/m 20.00 uur
zaterdag - 10.00 t/m 14.00 uur

Bezoekadres

Bibliotheek Wijchen
Campuslaan 8, Wijchen
024 - 641 71 44
bibliotheek-wijchen.nl

Welkom
Het is alweer een jaar geleden dat ik aangesteld ben als directeur van 
’t Mozaïek en mijn vuurdoop had tijdens de seizoenspresentatie waar 
ik voor de eerste keer kennismaakte met u als bezoeker van ons 
theater. Ik heb Wijchen leren kennen als een warme gemeenschap. 
Een gemeente waar de rijke infrastructuur zorgt voor heel veel 
kansen en mogelijkheden voor haar inwoners en ik ben trots dat 
’t Mozaïek daar deel van uit maakt! 

Het afgelopen jaar heb ik samen met mijn collega’s mogen bouwen 
aan de verdere professionalisering van dit mooie centrum. Op het 
gebied van  theater zijn we gegroeid in het aantal voorstellingen en 
ook de bezoekersaantallen groeiden mee. Veel artiesten komen 
graag terug in Wijchen omdat de synergie met het publiek hier zo 
bijzonder is.

Voor samenwerkingsverbanden binnen het sociaal, culturele en 
educatieve domein hebben we meer dan ooit de rode loper 
uitgerold. Van groot belang voor u als inwoner, om zelf op het 
podium te staan of om te genieten van wat uw kind, kleindochter, 
buurman of vrienden hebben bereikt.

Met de naam van onze nieuwe hoofdsponsor boven de 
theaterdeuren en de nieuwe sponsor van onze Huiskamer, 
verheugen we ons op het nieuwe seizoen. In deze brochure vindt u 
een aansprekend programma dat met zorg is samengesteld, heel 
veel plezier bij het maken van uw keuzes!

Namens alle medewerkers van ’t Mozaïek wens ik u mooie 
voorstellingen, verrassende inzichten en waardevolle ontmoetingen 
toe in ’t Kleurrijke huis van Wijchen!

Henriëtte Mooren-van  den Boomen
Directeur ’t Mozaïek

Wie doet wat?
Naast deze contactpersonen werken in ’t Mozaïek nog zo’n 80 vrijwilligers en betaalde 
medewerkers. We bedanken hen allemaal enorm voor hun enthousiasme en inzet!

Facilitair management
Boudewijn Schemkes

Marketing & sponsoring
Patty Visser

Financiën
Linda Malipaard-Hermens 

Nadja Ariëns-van Vliet

Horeca
Willem Rooijakkers

Christa Kuiperij 
Kelly van Stippent 

Techniek
Bartjan van Elferen

Jan Groenen

Theatercoördinatie
Nancy van Nuland

Ondersteuning theater
Hans de Koning

Verhuur & evenementen
Saskia de Waal

Theaterkassa 
Jeanneke Groenen

Nadja Ariëns-van Vliet 
Jolanda Plönes
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Wat betekenen de picto’s?

vr 04-10-19 Voorprogramma DJ OneandOnly 10
za 16-11-19 Voorprogramma Mariska Petrovic 21
vr 13-12-19 Masterclass Tim v/d Sluis 26
vr 20-12-19 Voorprogramma Zulu/Xhosa Sounds 27
zo 26-01-20 Optredens door talenten 35
vr 06-03-20 Voorprogramma Joan Ellen 45
za 21-03-20 Masterclass Percossa 47
wo 08-04-20 Afstuderend cabarettalent 52
vr 10-04-20 Voorprogramma Kenny & Leoni 52
wo 15-04-20 Huiskamerconcert PUUR zingt met liefde 53

Pro Podium - voorstellingen + activiteiten voor 
en/of door talent

           Staconcert

           Huiskamer
Voorstelling in de huiskamer. Andere activiteiten zijn in de 
theaterzaal en / of combinaties van locaties.

           Stervoorstelling
Dit logo betekent voordeel! En door de nieuwe opzet kan je 
voordeel veel groter zijn dan voorheen. Dat bepaal je zelf met de 
voorstellingen die je kiest. 
Bestel je zes of meer voorstellingen, dan krijg je alle 
stervoorstellingen uit je bestelling voor slechts € 10,00. Dit wordt 
direct en automatisch verwerkt bij zowel internetbestellingen 
als bij bestellingen via het bestelformulier.  We verwerken de 
sterkaarten op volgorde van binnenkomst. 
Per stervoorstelling is een beperkt aantal sterkaarten beschikbaar.
Voorheen was de stervoorstelling voor veel bezoekers de 
zesde voorstelling, vandaar dat het voordeel nu geldt vanaf zes 
voorstellingen. Dat is qua aantal hetzelfde als voorgaande jaren. 
De nieuwe opzet is geautomatiseerd te verwerken en daarmee 
een stuk gebruiksvriendelijker.
 

           Theater + iets extra’s
Sponsor Yoast zorgt er ook dit seizoen voor dat wij rondom elke 
familievoorstelling leuke activiteiten kunnen organiseren; dat 
doen wij in samenwerking met de SpeelOtheek en Bibliotheek 
Wijchen. Daarnaast zorgt de Bibliotheek bij een aantal 
voorstellingen voor extra verdieping, uitdaging of informatie 
passend bij het thema van die show. DJ André laat na elk 
staconcert weer de voetjes van de vloer gaan met zijn swingende 
afterparty’s.  

                  Gelderse Podia
Deze samenwerking tussen kleine en middelgrote podia in 
Gelderland heeft inmiddels steun van de Provincie Gelderland 
en ons theater is trots bestuurslid van deze vereniging. 
Talentontwikkeling is één van de doelen en dit logo betekent 
dat er Gelders talent te zien is, ondersteund door Gelderse Podia.

de Bibliotheek
Wijchen

              Pro Podium 
Als dit logo bij een voorstelling staat, dan is er 
extra aandacht voor talent. Zo organiseren we een 
voorprogramma, masterclass of andere activiteit voor 
talenten in podiumkunsten. Zie pagina 6 voor meer 
informatie of hieronder in het overzicht om welke 
voorstellingen het gaat. 

do 26-09-19 Voorprogramma NBDY KNWS 9

Jouw volledige bestelling gratis (1x)
2 vrijkaartjes (binnen je bestelling) (5x)

Mozaïekbon t.w.v. 15 euro (5x)
Meet & Friet bij familievoorstelling (5x)

 

Boek voor 10 juni
en win mooie prijzen! 
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Genre-overzicht

Uniek in ons programma
do 10-10-19 Pijnstillers 11
wo 30-10-19 Janke Dekker Producties 16
za 09-11-19 Gerlof Meijer 20
do 23-01-20 Beperkt Houdbaar 35
do 30-01-20 RUMAG. 36
vr 20-03-20 Jochem Nooyen 47

za 19-10-19 Touch of Toto 14
za 30-11-19 Smooth Flavour 25
za 18-01-20 Back to Amy 34
za 08-02-20 Tom Cherry & Blue Man Trio 39
za 14-03-20 Buffalo Soldiers 46

Staconcerten + afterparty met DJ André

za 12-10-19 Juf Roos 14
zo 10-11-19 VET Kindercabaret 20
zo 12-01-20 De Kleine Trommelaar 33
za 25-01-20 Blind Date Familievoorstelling 35
za 01-02-20 Meneer Monster 38
zo 16-02-20 Mad Science 41
wo 18-03-20 De Hermannen 47
zo 29-03-20 Dirk Scheele 49
zo 05-04-20 Klets Kindercabaret 52

Familievoorstellingen + extra activiteiten

do 24-10-19 Enge Buren 15
vr 25-10-19 Enge Buren 15
vr 10-01-20 Harteveld 28
za 15-02-20 Middelbare Meiden 40
za 18-04-20 Meiden van LOS 54

Muzikaal cabaret

vr 27-09-19 Sara Kroos 9
do 03-10-19 Daan Boom 10
wo 09-10-19 Tim Hartog 11
vr 11-10-19 Viggo Waas 13
za 26-10-19 Sidney Schmeltz 16
do 31-10-19 Samir Fighil 17
do 07-11-19 Gestampte Meisjes 17
vr 08-11-19 Arjan Kleton 20
vr 15-11-19 Guido Spek 21
do 28-11-19 Begijn le Bleu 24
vr 06-12-19 Vrijdag & Sandifort 25
vr 13-12-19 Cabaretpoel 26
za 14-12-19 Soundos 26
do 09-01-20 Cameretten 28
vr 17-01-20 Max v/d Burg 33
wo 22-01-20 Jan Beuving 34
vr 24-01-20 Blind Date Cabaret 35
vr 31-01-20 Thijs v/d Meeberg 38
do 06-02-20 Nabil 39
do 20-02-20 Janneke de Bijl 41
wo 04-03-20 Marco Lopes 43
wo 11-03-20 Let’s Make Comedy 45
vr 13-03-20 Kees van Amstel 46
do 26-03-20 Kasper van der Laan 48
wo 01-04-20 Knock Out Comedy Crew 49
wo 08-04-20 Koningstheateracademie 52
za 11-04-20 Veldhuis & Kemper 53
do 16-04-20 Fuad Hassen 53

Cabaret & comedy

Evenementen
vr 16-08-19 Kampvuurvertellingen 7
do 12-09-19 Previewavond 7
wo 18-09-19 Vrijwilligersavond 7
do 19-09-19 Cineclub 8
zo 27-10-19 Bombarie 16
za 02-11-19 Wijchens Amateur Toneel 17
zo 03-11-19 Wijchens Amateur Toneel 17
vr 22-11-19 Nijmeegs Amusements Orkest 21
za 23-11-19 Nijmeegs  Amusements Orkest 21

zo 26-01-20 NTW Theaterover(v)al 35
zo 02-02-20 Mountain Dancers Alverna 38
za 07-03-20 WERELDVROUWEN 45
zo 22-03-20 Wierszowisko 48
za 04-04-20 De Kleine Komedie 51
za 06-06-20 The Anthony singers 54
zo 07-06-20 The Anthony singers 54

vr 29-11-19 Fish Are Jumping & Paul Groos 24

do 26-09-19 Angela Groothuizen 9
za 28-09-19 Dire Straits Tribute 9
vr 04-10-19 Beats & Moves 10
za 05-10-19 Gerard Alderliefste & friends 11
za 16-11-19 Leonie Meijer 21
wo 27-11-19 Clean Pete 24
za 07-12-19 Steffen Morrison 25
wo 11-12-19 Francis van Broekhuizen 26
vr 20-12-19 The NY Gospel Singers Show 27
za 11-01-20 VOF de Kunst 28
wo 29-01-20 Mart Hillen 36
vr 07-02-20 Renee van Bavel 39
wo 12-02-20 Jim van der Zee 40
wo 19-02-20 Rian van Nieuwkuijk 41
vr 06-03-20 Joris Linssen 45
do 19-03-20 Do 47
za 21-03-20 Percossa 47
vr 27-03-20 Floris Kortie & Vera Kooper 48
vr 10-04-20 70’s unplugged 52
wo 15-04-20 PUUR zingt met liefde 53
vr 17-04-20 Rapalje 54

Muziek

vr 18-10-19 Yora Rienstra 14
wo 18-12-19 Debby Petter 27
za 28-03-20 Theater van de Klucht 49
do 02-04-20 Fred Delfgaauw 51

Toneel & komedie

vr 20-09-19 Het Groot Niet Te Vermijden 8
wo 25-09-19 Annick Boer 8
wo 02-10-19 Daniëlle Schel 10
wo 23-10-19 Elke Vierveijzer 15
wo 15-01-20 Eric Beekes 33
vr 14-02-20 Andermans Veren Live 40
vr 03-04-20 De Meisjes met de Wijsjes 51

Kleinkunst & muziektheater
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Cultuur voor
iedereen
toegankelijk
maken
Rabobank Rijk van Nijmegen steunt
Theater 't Mozaïek
Of het nu gaat om cabaret, dans of
muziek. Eén ding is zeker. Het leven
wordt er een stuk kleuriger van.

Door ook lokaal een
steentje bij te dragen

Pro Podium
Ons talentontwikkelingsprogramma groeit dankzij ons partnership met Rabobank Rijk 
van Nijmegen. We bieden talent in de podiumkunsten uit regio Wijchen een podium en 
ondersteunen talent waar we kunnen. 

Masterclasses komend seizoen: stage-presence door Joan Ellen, 
cabaret-coach Tim van der Sluis en percussie door leden van Percossa.

Optredens in kleine setting op bijzondere plekken om te wennen aan 
publiek: Theaterover(v)al. Het publiek komt in groepjes voorbij en bij 
ieder optreden groeit het talent weer een stukje. 

Voorprogramma’s in de Huiskamer voorafgaand aan 
theatervoorstellingen, komend seizoen: NBDY KNWS, Mariska 
Petrovic, Zulu/Xhosa Sounds, Joan Ellen, Kenny & Leoni.

Door de oprichting van een Cultureel Netwerk in Wijchen en 
samenwerking met jongerenwerk hopen we nog meer lokaal talent te 
vinden. 

Begeleiding productie en professionalisering: de Wijchense 
Kindercabaretier Robin van Kraaij maakte zijn eerste 
theatervoorstelling met onze hulp.



Kampvuurvertellingen

Diverse vertellers

De zon gaat langzaam onder. De late middag gaat over in de 
schemering, tot uiteindelijk het knisperende kampvuur een 
helder licht schijnt in het donker. De verhalenverteller schraapt 
zijn keel en neemt je mee naar ver weg en lang geleden.
 
Wil je eens een nostalgische avond meemaken? Even stilstaan 
en niets hoeven? Gewoon een moment zitten en luisteren, een 
drankje erbij? Kom dan naar de vierde editie van de succesvolle 
Kampvuurvertellingen. Dit jaar met verhalenvertellers Paul 
Groos, Martin Bergsma, Joost Schellekens en Nadja Spooren.

bibliotheek-wijchen.nl

Vertelling gratis, mits aangemeld   |   20.00 uur

vr
16-08

Event

Previewavond

De ideale avond als je van variatie houdt, niet goed kan 
kiezen uit ons uitgebreide aanbod of graag eerst wil zien 
wat je mogelijk gaat boeken. Door de korte en gevarieerde 
optredens van artiesten uit het komende seizoen is deze 
show echt voor ieder wat wils. We wisselen de previews 
af met trailers en leuke achtergrondinformatie. Na de 
zomervakantie maken we bekend wie er komen, al kan dat 
nog wel eens wisselen.

 In tegenstelling tot voorgaande jaren is er nu ook een 
pauze-consumptie bij de toegangsprijs inbegrepen. Net als 
de koffie vooraf en een hapje achteraf. Een echt compleet 
avondje uit voor weinig geld!

mozaiekwijchen.nl

Divers € 8,00   |   20.00 uur

do
12-09

Event

Vrijwilligersavond

Bedankavond

Niet alleen Theater ’t Mozaïek bestaat dankzij de enthousiaste 
inzet van vele vrijwilligers, dit geldt voor vele verenigingen 
en organisaties. Op deze avond bedanken wij hen allemaal 
tegelijk met veel gezelligheid en enkele verrassingen in de vorm 
van optredens of activiteiten. Met de steun van de Gemeente 
Wijchen en Vraag & Aanbod organiseren MeerVoormekaar en 
’t Mozaïek deze avond al jarenlang met veel plezier.

Vrijwilligers worden persoonlijk en/of via hun organisatie 
uitgenodigd. Wil je ook een uitnodiging ontvangen? Mail dat 
dan aan saskia.dewaal@mozaiekwijchen.nl. Vermeld er wel 
even bij om welk vrijwilligerswerk of –organisatie het gaat om 
dubbelingen te voorkomen.

mozaiekwijchen.nl

Divers gratis, mits aangemeld   |   19.30 uur

wo
18-09

Event

Gratis, mits aangemeld via de website van De Bibliotheek 
Wijchen. Een (contante) vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.
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Cineclub

Mooie films en gezellig borrelen na afloop, dat is de Cineclub 
in het kort. Onderstaande donderdagen zijn de filmavonden 
voor dit seizoen:

cineclubwijchen.nl

Film € 5,00 leden € 8,00 introducé   |   20.00 uur

do
19-09

Event

Het Groot Niet Te Vermijden

©
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The last waltz

Dit is je laatste kans om Het Groot Niet Te Vermijden in volle 
glorie in ons theater te bewonderen! The Last Waltz is hun 
16e en tevens afscheidsvoorstelling... 

Het wordt een overvol programma, met alle muzikale 
vondsten die je nog móet zien, die je niet mag missen en 
die Het Groot nog eenmaal met jou wil delen. Krijgen ze al 
hun creatieve invallen in die ene laatste theatervoorstelling 
gepropt? Natuurlijk lukt dat! Zoals het al 30 jaar is gelukt. En 
ook dat onvermijdelijke moment dat ze gedag gaan zeggen, 
is in stijl. 

Hun motto is immers: er moet gelachen worden!

hetgrootniettevermijden.nl

Muziektheater € 23,00   |   20.15 uur

vr
20-09

Try-out

Annick Boer
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Dat is goed gelukt!

‘een stem als Jasperina de jong en zo grappig als Brigitte Kaandorp’  
‘hilarisch en ontroerend’
Dat zei het publiek over de try-outs. Annick Boer legt op geheel 
eigen wijze de menselijke natuur en onze tekortkomingen bloot, 
maar ook het vermogen om lief te hebben. De mooiste liedjes, 
afgewisseld met haar droogkomische verhalen vol zelfspot, maken 
deze voorstelling tot een heerlijke avond! Een aanrader! 

Annick 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 en ze blijkt een geestige 
cabaretière in zich te hebben. 

annickboer.nl

Kleinkunst € 14,00   |   20.15 uur

wo
25-09

H

Kaartverkoop niet via ’t Mozaïek. Meer informatie over het 
lidmaatschap van de Cineclub, de vereniging zelf en de 
films die zij aanbiedt, vind je op hun website.

  
  
  

19 september 2019

12 december 2019

12 maart 2020

17 oktober 2019

16 januari 2020

9 april 2020

14 november 2019

13 februari 2020

30 april 2020
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Angela Groothuizen
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Lueke Binge

‘Ik ga met je lueke binge’ staat er op de strippenkaart die 
Angela 16 jaar geleden op moederdag kreeg van haar 
dochters. Nu Angela 60 wordt en haar dochters volwassen 
zijn, is het hoog tijd om die strippenkaart te gaan innen. 

Samen met haar muzikale kompaan Nico Brandsen viert 
Angela hun 25-jarige bestaan in de theaters. Alleen… Angela 
is niet van de jubilea. Terugkijken, da’s zonde van de tijd. 
Voorwaarts! Dus hoe nu verder? Moet het roer niet radicaal 
om?

In Lueke Binge pakt Angela je in met een prachtig verhaal en 
wondermooie nieuwe liedjes die je in je kern raken.

angelagroothuizen.nl

Muziek € 20,00   |   20.15 uur

do
26-09

Sara Kroos

Verte

Ze is grof, ze is direct, ze maakt je aan het lachen om de 
ergste dingen en ze heeft een klein hartje. 
Sara Kroos pakt extra uit met haar nieuwe show: Verte! 
Met verrassende visuals en een 2.0 muziekstijl met haar 
topmuzikanten. Met de energieke, stoere aanpak die we van 
haar gewend zijn. Met een nieuwe blik, vrolijk en voorbij de 
zwaarte. Met een geweldige avond voor iedereen die tegen 
een stootje kan. 

Verte gaat over vooruit kijken, verder denken. Hoe ver kun je 
gaan? Verte is een show als een rollercoaster: als je na afloop 
naar buiten stapt, ben je lekker door elkaar geschud en kun 
je er weer fris tegenaan. 

sarakroos.nl

Cabaret € 21,00   |   20.15 uur

vr
27-09

Try-out

Dire Straits Tribute 
Boom! Like That

Love over Gold and more

Love over Gold uit 1982 wordt gezien als één van de beste 
albums van Dire Straits. Het was het vierde studioalbum van 
de band en telt slechts vijf nummers. De 8-koppige band 
BOOM, like that! speelt het album integraal en helemaal live 
op hoogwaardig niveau. 

Een karakteristiek album met klassiekers zoals Telegraph 
Road en Private Investigations, één van hun grootste hits. Na 
de pauze komt de prachtige muziek van andere albums van 
Dire Straits en Mark Knopfler aan bod. Een must voor elke 
Dire Straits en Mark Knopfler-fan, sterker nog… een must 
voor elke muziekliefhebber!

boomlikethat.nl

Muziek € 22,50   |   20.15 uur

za
28-09

VoorprogrammaNBDY KNWS
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Daniëlle Schel
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Patroon

Met ons goeie gedrag en ons beste beentje voor dansen 
we ons uit de naad op de hangende plaat des levens. In 
Patroon tilt Daniëlle de naald op en brengt op eigen wijze een 
kleurrijk verhaal over vastlopen en uitbreken. Want wat heb 
je aan de wijde wereld als je schoenen knellen? Een avond 
vol stuntelende karakters, originele scènes en stuwende 
kleinkunstliedjes.

“Zo’n vol, volledig verzorgd programma (...) Ze blijft onvoorspelbaar 
tot en met de laatste seconde.”– Volkskrant ****

“Een dynamische montage van typetjes, conferences en liedjes.”– 
NRC ***

“Daniëlle Schel levert met Patroon een veelbelovend debuut af”– 
Theaterkrant

danielleschel.nl

Kleinkunst € 14,00   |   20.15 uur

wo
02-10

Daan Boom

©
 C

or
ne

 v
an

 S
te

lt
De eerste

Daan Boom had eigenlijk rapper, acteur, illusionist, 
dolfijnentrainer, profvoetballer, balletdanser, muzikant, 
president van Amerika, volkszanger en Frank Sinatra 
willen worden. Daan werd dan ook afgewezen op de 
toneelacademie in Maastricht omdat hij ‘te veel’ wilde.
Inmiddels heeft Boom ook al een hoop gedaan in tv-
programma’s als Streetlab, Betreden op eigen risico, Maestro 
en in zijn eigen YouTube-serie Kelderklasse 15.

Wat hij in het theater gaat doen? Wat denk je zelf? Veel te 
veel natuurlijk…: tapdansen, streetdancen, zingen, rappen, 
pianospelen, schreeuwen, balletten, huilen, miepen, sociale 
experimenten uithalen (als Streetlab), dirigeren (als Maestro) 
en verhalen vertellen. Wat jij gaat doen? Lachen!

daanboom.com

Cabaret € 17,00   |   20.15 uur

do
03-10

Try-out

Beats & Moves
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m.m.v. Pjotr, Trinity en 
Djahboy
Met zijn rake teksten, krachtige stemgeluid en lekkere 
ritmes brengt de unieke hiphop-artiest Pjotr een positieve 
boodschap. Na samenwerking met Snelle stond hij met 
De Invalbeurt en Bloed Op De Tape volop in de aandacht. 
Vervolgens wist Pjotr, net als Ali B, Lange Frans en The 
Partysquad ooit, Most Wanted 2018 te winnen.
De Nijmeegse rapper Djahboy is bekend van zijn unieke 
sound. En natuurlijk van zijn samenwerking met o.a. Keizer, 
Poke, 365 Grind en Afro Bros. Diverse tracks kregen zelfs 
airplay in Curaçao en Suriname. 

Tussen de rappers door zie je een showcase-reeks die je 
niet wil missen: Angel, Yasmin en Chaquell ofwel TRINITY. 
Rechtstreeks uit diverse rapvideo’s, nu on stage!

-

Muziek & dans € 15,00   |   20.15 uur

vr
04-10

H

VoorprogrammaDJ OneandOnly
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Gerard Alderliefste & friends
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Une belle historie

U waant zich op een dorpsplein in Frankrijk waar Gerard 
Alderliefste samen met vrienden én jou het Franse chanson 
vieren.  Geniet, zing mee en laat je verrassen door dit 
gezellige en muzikale gezelschap.

Gerard Alderliefste heeft al jaren zijn eigen fanschare in 
Wijchen. Hij speelt het Franse chanson vol overgave in zijn 
eentje, als duo of trio, en nu in een achtmans bezetting. 

Laat me / Vivre en Une belle histoire / Een mooi verhaal van 
Alderliefste staan nog jaarlijks hoog in de top 2000. Deze 
nummers komen zeker voorbij, net als favorieten Michel 
Fugain en Julien Clerc. Franse muziek van Piaf tot Stromae.

gerardalderliefste.nl

Muziek € 19,00   |   20.15 uur

za
05-10

Try-out

Tim Hartog
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Schadevrije jaren

Vroeg of laat lopen we allemaal wel een keer schade op. In 
de liefde, vriendschappen of als ouders van een opgroeiend 
kind. De vraag is hoe om te gaan met deze schade. Hoe 
groot is het en kun je ermee door blijven lopen? Of maak je 
er melding van en vervallen daarmee je schadevrije jaren en 
is iedereen bovendien op de hoogte van je krasjes? 

In deze voorstelling onderzoekt Tim hoe we kunnen 
voorkomen dat we eindigen als onzekere (over-)verzekerden 
die zelfs zichzelf niet meer vertrouwen. Deze populaire 
en enthousiaste comedian maakt de stap naar een 
avondvullend programma via onze Huiskamer. 

timhartog.com

Cabaret € 14,00   |   20.15 uur

wo
09-10

Pijnstillers

Feest het leven zolang het 
duurt
Die eindeloze energie die je voelt als je het leven viert zolang 
het leven duurt, daarover gaat deze nieuwe Carry Slee-
musical. Na Spijt en Razend die eerder in ons theater te zien 
waren, vermijdt Homemade Productions ook nu de moeilijke 
thema’s niet.

De moeder van Casper is heel erg ziek. En hij weet niet wie 
zijn vader is. Straks staat de tiener er helemaal alleen voor. 
Toch is hij vastbesloten om van die laatste maanden met zijn 
moeder een feest te maken. Sterven kun je alleen als je 
het leven durft te vieren. Dus is er de muziek waar zij van 
houdt, en dansen ze zolang zij dansen kan.

homemadeproductions.nl

Musical € 18,50   |   19.30 uur

do
10-10

Try-out

H

de Bibliotheek
Wijchen
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Cultureel Lunchcafé: nét even anders Viggo Waas
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Meestervoorspeller

Viggo Waas speelt de Meestervoorspeller, nadat hij dit 
jaren is geweest op de radio bij Edwin Evers. Maar wie is de 
Meestervoorspeller? Welke gedaanten neemt hij aan? Orakelt 
hij over een betere wereld of vindt hij juist dat we onze kansen 
hebben verspeeld?

Kijkt de Meestervoorspeller in de spiegel maar ziet hij iemand 
anders? Gelooft de Meestervoorspeller vooral in zichzelf? 
Is de Meestervoorspeller voorspelbaar?

30 jaar speelde Viggo Waas samen met zijn vrienden Peter 
Heerschop, Joep van Deudekom en Eddie B. Wahr, in het 
succesvolle prijswinnende cabaretgezelschap NUHR. Na allerlei 
omzwervingen is hij nu weer terug op het toneel. En hoe!

viggowaas.com

Cabaret € 19,50   |   20.15 uur

vr
11-10

Try-out

Geniet in huiselijke sfeer van onze heerlijke broodjes, verse salades en soepen.  
Onze lunchgerechten worden dagelijks vers bereid door onze chefs en assistent-medewerkers van 
Driestroom en Pro College. Ons team werkt met de grootste toewijding en enthousiasme om van 
jouw lunch een feestje te maken. 

Cliënten van de Driestroom vinden bij ons een fijne werkplek waar zij zoveel mogelijk kunnen mee 
doen in de maatschappij. Onder begeleiding van onze chefs serveren de assistent-medewerkers 
lekkere broodjes, salades en andere heerlijkheden. 

Stagiaires van ProCollege werken een jaar lang in ons Cultureel Lunchcafé. Ze bereiden gerechten, 
schenken koffie en helpen in de begeleiding van de assistent-medewerkers van Driestroom.

Wanneer kom jij bij ons lunchen?  Ons Cultureel Lunchcafé is van maandag 
t/m vrijdag geopend van 11:00 tot 14:00 uur.
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Juf Roos

Op vakantie

Roos en Gijs een vrolijk avontuur en zingen oer-Hollandse 
liedjes. Miljoenen kinderen kennen Juf Roos en Gijs van hun 
filmpjes op YouTube (60 miljoen views!).  

Juf Roos wil graag op vakantie en Gijs vindt onderweg een 
weggelopen hondje. Ze komen uit op de boerderij van Tante 
Tulp. Maar waar is tante Tulp toch? Met hulp van de kinderen 
en hun ouders brengen Juf Roos en Gijs het avontuur tot een 
goed einde. Zing, doe en beleef alles mee met Juf Roos en 
Gijs.

jufroostheater.nl

Familievoorstelling € 19,00   |   13.30 / 16.00 uur

za
12-10

Vanaf 2 jaar

Yora Rienstra
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UP

Emma Nieuwenhuis moet de psychiatrische kliniek in. In UP 
krijgen we nader zicht op Emma’s ‘hersenstormen’. Haarscherp 
en met veel humor verwoordt ze de angstaanjagende 
momenten waarop de wanen toeslaan. UP is het aangrijpende 
vervolg op de zeer succesvolle eerdere bewerking van PAAZ, 
het bejubelde debuut van schrijfster Myrthe van der Meer. 
Als geen ander weet comédienne Yora Rienstra, die PAAZ twee 
seizoenen lang in uitverkochte zalen speelde, de leefwereld 
en de persoonlijkheid van de hoofdpersoon te vangen. Samen 
met diverse maatschappelijke partners zorgen we ervoor dat 
deze prachtige voorstelling wordt omlijst door waardevolle 
informatie voor iedereen die zichzelf of een ander herkent in 
Myrthe.

theaterbureaudemannen.nl/yora-rienstra

Toneel € 19,00   |   20.15 uur

vr
18-10

Try-out

Touch of Toto
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Tributeconcert

Hold the Line, Rosanna, Africa, Pamela, Stop Lovin’ You, I’ll 
be over You – allemaal songs van de Amerikaanse groep 
Toto. Op verzoek van vele fans haalden we de achtkoppige 
Toto Tribute Band Touch of Toto naar ons theater. Zowel 
qua sound als in visuele aspecten benaderen ze Toto als 
geen ander. Kleding, decor, instrumenten, versterkers en 
bezetting; in alles brengen ze hun performance zo dicht 
mogelijk bij het origineel. Zoals Toto-toetsenist Steve 
Porcaro over hen zei: “I want you to check it out, awesome!” 
Natuurlijk zorgt DJ André ook dit seizoen voor een 
swingende afterparty na elk staconcert, te beginnen bij deze. 
Eerst genieten van de band in het theater, dan de voetjes van 
de vloer in de Huiskamer!

touchoftoto.nl

Muziek (dagkassa € 20,00) € 17,00   |   20.15 uur

za
19-10

+ afterparty

de Bibliotheek
Wijchen

de Bibliotheek
Wijchen
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Elke Vierveijzer
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Lucht

Uit ons gastenboek na haar Huiskamerconcert vorig jaar:

“Wat een stem en passie!”
“Bedankt voor de geweldige voorstelling, we hebben genoten.”
“Je verdient meer publiek.”
“Ik ben fan hoor, super!”

Daarom komt Elke terug in onze Huiskamer met een try-out 
van haar nieuwe theaterconcert. Vanwege de mooie sfeer en 
het warme publiek wilde ze zelf graag terugkomen voor een 
try-out. En we hopen met de gasten van vorig jaar dat haar 
publiek groeit. Het wordt in ieder geval weer een bijzondere 
avond waarin Elke ons, ondanks alle keurslijven in onze 
maatschappij, lucht geeft.

elkevierveijzer.nl

Kleinkunst € 14,00   |   20.15 uur

wo
23-10

Enge Buren
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Basta!

Na… 2.893 optredens, 
28 dansjes, 156 persiflages, 1 vuurspuwnummer, 
43.056 keelsnoepjes, 5 x Lowlands, 633 pizza’s (Calzone)... 

is het voor Enge Buren mooi geweest! Uit hun immense repertoire wordt een geheel nieuw programma samengesteld van alle 
hoogtepunten. De ene hit origineel, de ander aan deze tijd aangepast én nieuw werk. Nog 1 seizoen… BASTA!

engeburen.nl

Muzikaal cabaret € 19,50   |   20.15 uur

do
24-10

Try-out

vr
25-10

H
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Sidney Schmeltz
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Hooggeleid

Is dat nou..? Yep, dat is die ene van YouTube! 
Geboren in Groningen en al jaren wonende in de Bijlmer, 
neemt deze gediplomeerde reisleider je mee op een tour 
door zijn eigen leven. Maak kennis met zijn verleden, zijn 
heden en zijn visie op de toekomst. Stilstaan is geen optie. 
Stilzitten trouwens ook niet. Hij zet graag een boompje op, 
maar zijn gulle hart is ook bereid die boom te delen. 

Laat je veroveren door zijn spontaniteit en humor en 
kom kijken naar een dikke show. Skippiebaldik. Met 
intelligentiedingen. Want één ding blijft een feit: zijn leven is 
hooggeleid.

grappigezaken.nl

Cabaret € 17,50   |   20.15 uur

za
26-10

Bombarie

Alice in wonderland

Kindertheater Bombarie speelt Alice en de wondere wereld. Een 
familievoorstelling, voor iedereen van 4 tot 100 jaar, gebaseerd 
op het klassieke verhaal Alice in Wonderland van Lewis Caroll.  

Nieuwsgierige Alice ontdekt een wereld vol bijzondere figuren 
en magische voorwerpen. Ze ontmoet vreemde snuiters, krijgt 
onzinnige goede raad  en onlogische wijsheid. Lukt het Alice om 
uiteindelijk haar eigen weg naar huis te vinden? In Alice en de 
wondere wereld staan verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid 
centraal. Kindertheater Bombarie neemt je mee op een 
onvergetelijk avontuur naar een wereld vol fantasie.

kindertheaterbombarie.com

Familievoorstelling € 8,00   |   14.30 uur

zo
27-10

Event

Janke Dekker Producties
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Generations

lang genieten van muziek die ons al generaties lang 
betovert, gezongen door twee bijzondere zangeressen: 
Janke Dekker is succesvol musicalster, haar dochter Amy 
Egbers is net afgestudeerd operazangeres. Twee muzikale 
werelden, twee generaties, twee (botsende) meningen. 
Al zingend proberen zij de generatiekloof met humor en 
ontroering te overwinnen. 

Op bijzondere wijze verwerken zij de relatie tussen moeder 
en dochter in deze unieke voorstelling. Daarmee is deze 
show een absolute aanrader voor iedereen die meer over 
musical en opera wil weten én voor moeders en dochters die 
samen een heerlijke avond willen beleven.

jankedekkerproducties.nl

Musical & opera € 22,00   |   20.15 uur

wo
30-10

Kaartverkoop niet via ’t Mozaïek. Kijk op onderstaande 
website voor meer info over tickets.
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Samir Fighil
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Feniks

Hoe kan Samir meedoen? En welke Samir doet dan mee? 
De Samir die stressbestendig was en kon genieten van het 
leven? De reizende avonturier, de fitte lifestyle-goeroe, de 
geordende superpapa, de politiek geëngageerde Marokkaan 
of de creatieve geest die hartjes in je latte kan toveren? 

In elk Instagram-hokje wil hij passen… Dat is niet vol 
te houden en in Feniks probeert Samir de oplossing te 
vinden. Zijn oplossing. Hij blaast stoom af, niet altijd even 
genuanceerd, wel eigentijds en herkenbaar. En in vele 
typetjes, die de ware Samir wisten te verhullen. Maak 
kennis met Samir, Gelders comedy-talent in zijn eerste 
avondvullende show.

spoor12.nl

Cabaret € 14,50   |   20.15 uur

do
31-10

Wijchen Amateur Toneel

Wilde Havanna

Als de autoritaire heer Timmer na een moeizaam leven 
overlijdt, verschijnt hij als “geestgedaante” in een donkere 
ruimte naast zijn woonkamer. Daar kan hij in alle rust op 
zijn kinderen neerkijken. Als hij te horen krijgt dat ze tijdens 
het waken de begrafenis al hebben geregeld onder het 
mom: het mag niks kosten, is hij teleurgesteld. Als blijkt dat 
ze de erfenis hebben verdeeld terwijl hij nog leefde, wordt 
hij razend! Gekalmeerd door zijn eerder overleden ex-
vrouw blikken deze ouders terug op hun leven. De kinderen 
laten jeugdherinneringen de revue passeren. Dramatische 
momenten en komische scènes wisselen elkaar af.

wijchensamateurtoneel.nl

Toneel € 7,50   |   za 20.00 uur - zo 14.30/20.00 uur

za
02-11

Event

zo
03-11

Gestampte Meisjes
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Meisjes met ballen 2.0

Mannen hebben het niet makkelijk vandaag de dag. Vrouwen 
zijn sterk, onafhankelijk en vinden dat ze alles zelf moeten 
kunnen. En dan krijg je als man ook nog #metoo over je 
heen. Geen wonder dat je dan onzeker wordt. De Gestampte 
Meisjes willen daarvoor hun excuses aanbieden. Ze vinden 
dat mannen weer man mogen zijn. Al heeft elk Meisje een 
eigen idee van wat dat precies betekent.

BALLEN 2.0 is een energieke, humoristische voorstelling 
waarin wordt geschuurd, getwerkt, en gework-out, die ook 
hun kwetsbare en eerlijke kant laat zien. Fysiek cabaret dat 
op geestige wijze gehakt maakt van de rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen.

degestamptemeisjes.nl

Cabaret € 17,50   |   20.15 uur

do
07-11

Kaartverkoop niet via ’t Mozaïek. Kijk op onderstaande 
website voor meer info over tickets.

H
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Sponsoren
Ieder bedrijf heeft zijn eigen 
redenen om ons te steunen. 
We zijn blij met de diversiteit en 
betrokkenheid van onze sponsoren. 
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, inspiratie en 
creativiteit gaan zo hand in hand. 
We zijn dankbaar voor alle support 
die wij al krijgen en hopen op nog 
meer vruchtbare samenwerkingen.

Thermen Berendonck Theaterzaal

Nieuwe hoofdsponsor van Theater ’t Mozaïek

Thermen Berendonck vertelt: “Op 1 mei openden we ons wellnessresort en nu al voelen we ons meer dan thuis in 
Wijchen. Een gemeente en regio waar wij ons nog meer aan willen verbinden én aan willen bijdragen. Samen met 
de mensen die de regio zijn en maken. Zoals de mensen van ’t Mozaïek.

Bij Thermen Berendonck houden we van samenwerken. Het zit in ons DNA. Want als onderdeel van familiebedrijf 
Quality Wellnessresorts weten we hoe het is om met elkaar aan iets moois te bouwen. En om zo samen sterker te 
worden, vanuit betrokkenheid en verbinding.

‘Samen’ gaat voor ons ook over bijdragen aan de directe omgeving van ons wellnessresort. En over wat we met 
elkaar en voor elkaar kunnen betekenen in de regio. 
Zo kwamen wij in contact met ’t Mozaïek, waar het draait om inspireren, verbinden en genieten. Voor ons heel 
herkenbaar én alle reden om hoofdsponsor te worden van de grote theaterzaal.  
Hiermee dragen wij - voor lange tijd - bij aan een waardevolle plek in Wijchen, een plek voor ontmoeting. Voor 
bewoners en ondernemers. Zo maken wij samen de regio én de wereld een beetje mooier. Net zoals we dat elke 
dag doen in Thermen Berendonck.” 

Ook sponsor 
worden? 

Neem dan contact op 
met Patty Visser: 

patty.visser@mozaiekwijchen.nl

Theater ‘t Mozaïek bedankt het 
culturele ondernemersplatform











www.deloft.nu 
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Arjan Kleton
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Met de fles grootgebracht

Als je tijdens het doorzakken je grootste geheimen aan 
de bar verteld hebt, dan ben je blij als niemand dat 
onthouden heeft. Niemand… behalve de barman. 

Arjan Kleton is die barman. De barman die aan alle 
vooroordelen voldoet, hoe hard hij zich er ook tegen verzet. 
De barman die gedoopt werd achter de toog en met de fles 
werd groot gebracht. De barman die leeft in de kroeg, legio 
verhalen op sterk water heeft staan en zich niet graag in een 
hokje laat stoppen, want aan de bar is iedereen gelijk. 

Die barman heeft jouw grootste geheim gehoord... 
Weet jij het zelf nog?

kletoni.com

Cabaret € 14,50   |   20.15 uur

vr
08-11

Gerlof Meijer
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Strafrecht Levensecht

Waarom krijgt een serieverkrachter niet levenslang? Hoe kan 
het dat een draaideurcrimineel wederom wegkomt met een 
taakstrafje? Hoe hak je de knoop door in ernstige strafzaken 
met een ontkennende verdachte? Dat beslist de strafrechter. 
Gerlof Meijer is strafrechter sinds 1993 en gaf jarenlang leiding 
aan rechters. Hij merkte dat er veel vragen leven over strafrecht 
en besloot Nederland te informeren over zijn vak. Met succes: 
zijn lezingen trokken volle zalen. 

Op heldere wijze geeft Meijer inzicht in dilemma’s waarmee 
strafrechters te maken hebben. In STRAFRECHT? LEVENSECHT! 
geeft Meijer op indringende en overtuigende wijze antwoord op 
vragen vanuit de samenleving en vanuit het publiek.

gerlofmeijer.com

Theatercollege € 18,50   |   20.15 uur

za
09-11

VET Kindercabaret
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Kapot VET

Een muzikale, bonte energie-boost met knettergekke acts 
en VETte humor. VET levert hét bewijs dat muziekles niet 
voor iedereen is weggelegd, dat je ouders niet moeten 
dabben, dat ze VET vaak ongelijk hebben en dat bedtijd 
een stom woord is. In een circusachtige revue jagen Jantijn, 
Sjamke en Nellerike allerlei dromen na. Kinderen nemen een 
kijkje achter de schermen bij volwassenen en volwassenen 
bij de kinderen. Want zeg nou zelf, jij snapt soms toch ook 
helemaal niets van je ouders?! VET neemt je mee naar een 
magische dimensie waarin niets moet, maar vooral heel veel 
mag. Vooral lachen, zo hard als je durft, want VET is kapot 
grappig!

vetkindercabaret.nl

Familievoorstelling € 16,00   |   14.30 uur

zo
10-11

Vanaf 5 jaar

H

de Bibliotheek
Wijchende Bibliotheek

Wijchen
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Guido Spek
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Solo

Want wat is het alternatief…? Guido Spek zoekt tijdens 
zijn eerste cabaretprogramma naar mogelijke antwoorden 
op grote en kleine levensvragen, om zijn bevindingen 
vervolgens nonchalant maar met mechanische precisie 
weer omver te kegelen. Verwacht een scala aan sketches, 
excentrieke gedachte-experimenten en LaLaLand-achtige 
liedjes tijdens de theatrale vuurdoop van deze geordende 
chaoot.  Guido Spek deed nooit mee aan Lingo en was niet 
te zien in Flikken Maastricht, Soldaat van Oranje of Verliefd 
op Cuba. Wat hij wel allemaal gedaan heeft kunt u online 
opzoeken, maar of u alles moet geloven? Guido geeft 
antwoord in deze muzikale en ontregelende voorstelling.

guidospek.nl

Caberet € 18,00   |   20.15 uur

vr
15-11

Leonie Meijer
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Perfect Solitude

Deze innemende zangeres is de absolute publiekslieveling 
van ons publiek. Door haar prachtige stem en ontwapenende 
persoonlijkheid zijn haar voorstellingen altijd een heerlijke 
belevenis. Bijna tien jaar na haar doorbraak gaat Leonie 
Meijer in Perfect Solitude op zoek naar de kracht en 
schoonheid van alleen zijn. Ze sloot bewust de buitenwereld 
een tijd buiten om nieuwe songs en inzichten te laten 
ontstaan. Eén ding wordt duidelijk; als je écht bereid bent 
om even op jezelf teruggeworpen te worden, valt er een 
wereld van schoonheid te ontdekken.

leoniemeijer.com

Muziek € 19,00   |   20.15 uur

za
16-11

Voorprogramma  Mariska Petrovic

Nijmeegs Amusements 
Orkest

Nonstop music show

Muziek, zang en show met een hoog entertainmentniveau. Niet 
voor niets al jarenlang succesvol in ons theater. Het Nijmeegs 
Amusements Orkest bestaat uit een bigbandbezetting met 
als toevoeging klarinetten, fluiten en percussie. Hierdoor 
ontstaat een specifieke swingende sound. Samen met onze 
geroutineerde vocalisten trakteren ze je ook dit jaar weer op 
een veelzijdige en spectaculaire show. Door de jaren heen is 
het Nijmeegs Amusements Orkest een vast begrip geworden 
binnen Theater ‘t Mozaïek. Dus kom gezellig weer of laat je 
verrassen en kom 22 of 23 november naar ’t Mozaïek.

nijmeegsamusementsorkest.nl

Muziek € 15,00   |   20.00 uur

vr
22-11

Event

za
23-11

Kaartverkoop niet via ’t Mozaïek. Kaarten zijn vanaf 
half september te koop via de website van het Nijmeegs 
Amusements Orkest en bij de VVV te Wijchen.
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We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

We vergelijken meer  
dan 40 aanbieders,  
qua rente én voorwaarden. 
Ook jouw bank.

HQ
HYPOTHEKEN

Kijk op  
hypotheker.nl

Volksbank
Emmerich-Rees eG

 We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal. 

 Wijchen,  Kasteellaan 10 ,  (024) 645 24 25   
20180403171752_4149.adpro.indd   1 4/3/2018   5:17:52 PM

alles onder één dak!
WIJ bv is een veelzijdig reclamebedrijf gespecialiseerd in het ontwerp en 
de productie van winkelsigningproducten, displays en presentatiemiddelen.
Onze multifunctionele zeefdrukkerij maakt kunststof producten
in elke denkbare vorm en kleur, geschikt voor talloze toepassingen.

Uw ideeën krijgen bij WIJ bv de ruimte en daarnaast kunnen wij u bijstaan 
met advies, gebaseerd op een jarenlange ervaring. Na bedrukking van het 
materiaal kunnen wij in eigen huis de producten nabewerken. Als het gaat 
om stansen, buigen, frezen, klinken en assembleren; wij verzorgen het voor u!

Onze stansafdeling heeft de beschikking over diverse basis stansmessen, 
van eenvoudige kaarthouders tot de meest complexe shop-in-shop displays. 

Wij drukken niet alleen in eigen drukkerij. Wanneer producten 
van groot volume of formaat zijn, dan gaan wij bij de klant drukken.

Edisonstraat 11a
4004 JL  Tiel
0344 62 09 99
www.wijzijnwij.com

Samen zorgen we voor  
een goed georganiseerde 
administratie, een heldere  
planning en al uw 
belastingaangiftes. 

www.ellefinancieelsupport.nl

024 - 545 33 35



complete
automat iser ing 

onder één dak

024 8 200 300
www.rin.nl

IT-Services Telecom Copying & Printing

Like and follow us
/bijfien

Follow us on instagram
@thuisbijfien

Follow us on twitter
@thuisbijfien

zaken - doen - bij fien

OUDE KLAPSTRAAT 10 / 6602 AG WIJCHEN / 024 645 00 05 / THUISBIJFIEN.NL

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

VERGADEREN / TRAINING / WORKSHOP
PRESENTATIE / KLANT- OF PERSONEELSBIJEENKOMST



Clean Pete
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Afblijven!

Tweelingzussen die net zo on-inwisselbaar als verwisselbaar 
zijn - en ergens daar tussenin liedjes die zonder blikken of 
blozen je hart ondersteboven laten hangen. Dat is Clean 
Pete. Je hebt hen wellicht al gezien op Into the great wide 
open of Pinkpop, 
in Paradiso of Doornroosje. Loes en Renée timmeren enorm 
aan de weg en samen met hen krijgen hun prachtige liedjes 
steeds meer bekendheid. Zoals alle fundamentele dingen in 
het leven komen hun liedjes in prachtige dualiteit: koesteren 
en van je afbijten, afblijven en hier komen, ijdelheid en 
jongens-nijd, naar buiten kijken en lekker binnen blijven. 
Typisch zo’n band die je simpelweg gezien moet hebben!

showcase.fm/cleanpete

Muziek € 19,00   |   20.15 uur

wo
27-11

Begijn le Bleu
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Toch bedankt

Comedian, cabaretier, absurdist, typetje of theatermaker? 
Begijn is niet te vangen, maar de liefhebber weet waarom 
je deze show niet mag missen. Na zijn geweldige optreden 
in ons Belgisch Dubbel van jaren geleden wilde ons publiek 
hem zo graag terugzien. Begijn is echter nu pas weer terug 
in de Nederlandse theaters. En natuurlijk komt hij dan ook 
terug naar Wijchen. In zijn nieuwe show Toch Bedankt komt 
Begijn tot de conclusie dat hij de wereld niet kan redden. 
Daarom begint Begijn maar bij zichzelf. Hij ontdekt hoe we 
pertinent willen vasthouden aan sommige dingen en hoe dat 
onvermijdelijk veel humoristische situaties oplevert. Grappig 
en relativerend. 

begijnlebleu.be

Cabaret € 18,50   |   20.15 uur

do
28-11 People on the River - Tales 

’n’ Tunes of the Mississippi
Het is 1928. De tijd van de reusachtige raderboten is voorbij. 
Dieselmotoren hebben de stoommachines vervangen. 
We kijken nog één keer terug naar de glorietijd van de 
Mississippi Showboats. We luisteren naar de verhalen van 
Mark Twain over de wonderlijke mensen van de rivier. 
We genieten van de muziek van de Mississippi.
Verhalenverteller Paul Groos en Fish Are Jumping, een 
rasechte Riverband met Gerard Poels, Carine Poels, Netty 
de Hoogh en Michael Koot, varen met jou het verleden 
in. Laat je meevoeren over de golven op het ritme van 
stoommachine en schoepenrad.

vertellerpaul.nl

Muziek & verhalen € 10,00   |   20.15 uur

vr
29-11

Fish Are Jumping & 
Paul Groos

Kaartverkoop niet via ’t Mozaïek. Kijk op onderstaande website 
voor meer info over tickets.

H
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Smooth Flavour

70’s & 80’s Disco Night

Tina Turner, Earth, Wind and Fire, Bee Gees, Kool & the 
Gang, Pointer Sisters, The Jacksons, Chic en nog veel meer... 
Smooth Flavour is show, glitter, glamour, retro en over-the-
top kostuums. Deze 70’s & 80’s-coverband uit België brengt 
disco- en dance-classics met een ongekend enthousiasme. 
De grootste hits van de jaren 70 en 80 worden live gebracht 
door ervaren topmuzikanten. Probeer dan nog maar eens stil 
te blijven staan!

In de Huiskamer dans je lekker door op de swingende beats 
van DJ André, waar je ook jouw favoriet uit de 70’s of 80’s aan 
kunt vragen. 

tributeworld.nl

Muziek (Dagkassa €17,50) € 14,00   |   20.15 uur

za
30-11

+  afterparty

Vrijdag & Sandifort
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Voorlopig voor altijd 1

Zeer herkenbaar en schrijnend, komisch en tragisch, hilarisch 
en kwetsbaar.

Remko Vrijdag en Martine Sandifort spelen alweer hun vierde 
voorstelling op een rij. De vorige show Vrijdag vs Sandifort 
werd uitgeroepen tot een van de meest indrukwekkende 
cabaretvoorstellingen van het seizoen: ‘Er zijn maar weinig 
Nederlandse cabaretiers die met zoveel acteer -en zangtalent, 
energie en overtuigingskracht op het toneel staan als Remko 
Vrijdag en Martine Sandifort’, concludeerde de Poelifinario 
jury. De beloftes maken ze waar in de voorstelling Voorlopig 
voor altijd en deze werd dan ook onverdeeld lovend 
ontvangen. 

vrijdagensandifort.nl

Cabaret € 22,00   |   20.15 uur

vr
06-12

Steffen Morrison
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The Art Of Being Human

Puur en ongepolijst. Dat omschrijft de allereerste eigen 
theatertour van Steffen Morrison. Hij speelt al jarenlang 
samen met zijn band de festivals en clubs plat in de geest 
van zijn grote muzikale helden Otis Redding en James 
Brown. Maar wie is die charmante en goedlachse soulzanger 
nu echt? Welke emoties schuilen er achter de prachtige 
hoeden van één van Nederlands best geklede mannen? 
Welk verhaal wil hij vertellen met zijn eigen repertoire? 

The Art Of Being Human gaat dieper dan een avond 
steengoede soulmuziek, verder dan goede moves en 
grooves, verder dan een avond genieten van een heerlijke 
band. Het gaat over Steffen. 

steffenmorrison.com

Muziek € 19,00   |   20.15 uur

za
07-12
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Francis van Broekhuizen
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Bij twijfel hard zingen

Francis van Broekhuizen neemt haar publiek mee op reis, 
zingt haar favoriete aria’s en liederen, vertelt waarom die 
muziek haar zo raakt en welke rol die in haar persoonlijke 
leven speelt. Zelf merkte Francis dat er in moeilijke 
bepalende fases in haar leven maar één ding op zat, gehoor 
geven aan haar levensmotto: bij twijfel, hard zingen. Francis 
van Broekhuizen is een van de bekendste operazangeressen 
van Nederland. Haar eigen theatervoorstelling is concert, 
theatercollege en cabaretvoorstelling ineen. Francis beschikt 
over enorme kennis van de muziekgeschiedenis en vertelt 
daar graag over op de voor haar zo kenmerkende directe, 
droogkomische toon. 

francisvanbroekhuizen.nl

Muziek € 19,50   |   20.15 uur

wo
11-12

Cabaretpoel
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Vier keer leuk!

Cabaretliefhebbers opgelet! 4 cabaretvoorstellingen voor de 
prijs van 1, met voor elk wat wils. Een avondje Cabaretpoel 
is een zeer afwisselende show met vier uiteenlopende 
cabaretgenres. Wie er spelen blijft meestal tot de avond 
zelf een verrassing. Dus laat jezelf verrassen door het talent 
van de toekomst. Wie weet zie je wel de toekomstige Theo 
Maassen of de nieuwe Peter Pannekoek. In ieder geval 
ziet u vier keer iets nieuws! In de Cabaretpoel spelen vier 
nieuwe cabaretartiesten elk een voorstelling van ongeveer 
25 minuten. Een mooi initiatief voor aanstormend talent om 
zich aan het publiek te presenteren. Het is een soort reizend 
cabaretfestival, maar dan zonder competitie-element.

tcmanagement.nl

Cabaret € 17,50   |   20.15 uur

vr
13-12

Soundos
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Niets te verliezen

Een beroemde cabaretier schrijft:
Ik wacht haar in de coulissen op. Afgemat en dampend van de 
adrenaline neemt raspaard Soundos haar applaus in ontvangst 
en loopt het podium af. Ik kijk haar diep in haar ogen en durf het 
haar eindelijk te vragen: ‘Soundos, je stelt je zo kwetsbaar op. 
Hoe doe je dat?’ 
Zelf sta ik al jaren voor uitverkochte zalen, ook al ben ik maar 
een typische doorsnee-cabaretier: niet echt grappig, zonder 
uitblinkende persoonlijkheid en met relatieproblematiek. 
Typische dingen waar stralende Soundos geen last van heeft. 
Zij geeft zich he-le-maal! ‘Ben je nooit bang om door de mand 
te vallen?’ vraag ik haar. ‘Nee man, ik heb niets te verliezen!’ 
antwoordt deze top-comédienne met haar volste glimlach.

theaterbureaudemannen.nl

Cabaret € 19,00   |   20.15 uur

za
14-12

de Bibliotheek
Wijchen

MasterclassTim van der Sluis
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Debby Petter
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De liefde voorbij

Een man en een vrouw. Bijna dertig jaar getrouwd. Een goed 
huwelijk? Zij vinden van wel. En soms ook niet. Een gewoon 
huwelijk dus. Op een avond vertelt hij zijn vrouw dat hij een 
geheim heeft.  Er volgt een ruzie en hij verlaat boos het huis. 
Twee uur later is hij dood. Zelfmoord? Waarschijnlijk niet. 
Een dom ongeluk? Zou kunnen. Zij is bodemloos verdrietig. 
Om zijn dood en om het geheim.

Debby Petter vertelt het in een meeslepende, lichte en 
tegelijkertijd radeloze monoloog. Een voorstelling over 
liefde en geluk. Over de vraag wat geluk is. En wat echt is. 
Bestaat er echt geluk? Goeie vraag!

debbypetter.nl

Toneel € 14,50   |   20.15 uur

wo
18-12

The New York 
Gospel Singers Show

White christmas

Met een tomeloze energie, humor en opwindende 
gospelklanken staat deze show garant voor een sfeervol 
programma vol gospel- en popsongs, die met hart en 
ziel worden gezongen. Het repertoire bestaat uit o.a. 
black gospel met invloeden vanuit de R&B en soul. Met 
wereldberoemde hits als Oh Happy Day, Amen en Amazing 
Grace is dit het meest swingende theaterconcert van dit 
seizoen.

Deze theatershow van Troyson James en de Gospel Singers 
is bestemd voor jong en oud. Ze waren eerder al te zien in 
X-Factor, The Voice of Holland, Korenslag (NPO2), Aida en The 
Lion King. 

sweebworks.nl

Muziek € 22,50   |   20.15 uur

vr
20-12

Voorprogramma   Zulu/Xhosa Sounds

Mis je klassieke muziek in ons programma? 
Daarvoor kan je iedere maand naar de Schakel. 
Hieronder het programma van de Muziekkring. 
Kijk ook eens op hun website voor verdere info: 
www.muziekkringwijchen.jouwweb.nl.

Programma 2019 – 2020
22-09-2019

27-10-2019

24-11-2019

12-01-2020

16-02-2020

08-03-2020

29-03-2020

19-04-2020

Delta piano trio

Nijmeegs kamerkoor

Bonporti

1 voor 12 en Dubbel6

Arcato

Ivo Boytchev

Vocaal Ensemble Omnitet 

C tot de derde

Viool, cello, piano

Koor

Klein barok ensemble

Twee koren

Jeugdorkest

Pianist

4 zangers en verteller

Klezmer

Deze concerten zijn in de Schakel.

H

Stichting 
Muziekkring Wijchen
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Cameretten
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Finalistentournee

Ongemakkelijke sketches, herkenbare typetjes en hilarische 
grappen: tijdens de finalistentour komt van alles voorbij. 
Alsof je op een toverbal sabbelt. De finalisten trekken 
langs theaters, poppodia en bibliotheekzalen om hun 
prijswinnende show aan jou te laten zien. Tijdens deze 
avonden maken de artiesten van de toekomst vlieguren 
op het podium. En jij kunt voortaan zeggen: ‘Ik heb die 
cabaretacts gezien voordat ze stadions uitverkochten.’ 
Deze cabaretiers wonnen Cameretten: Brigitte Kaandorp, 
NUHR (Niet Uit Het Raam), Plien en Bianca, 
Theo Maassen, Eric van Sauers, Marc-Marie Huijbregts, 
Klaasen & Sandifort, Ronald Goedemondt, Daniel Arends, 
Patrick Laureij, Janneke de Bijl en vele anderen.

cameretten.nl

Cabaret € 18,00   |   20.15 uur

do
09-01

Harteveld
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Weet ik veel

Er is een verpleegkundige die kan ruiken of u Parkinson heeft…
Van al het internetverkeer is 10-15% porno…
66% van de millennials weet zeker dat de wereld rond is…
Dit soort dingen, daar zit mijn hoofd dus vol mee. 
Dankzij het internet.
Dat maakt mij een aanwinst voor je pubquiz-team,
maar ook een buitengewoon irritant persoon om een 
discussie mee te voeren.
Want elk standpunt kan ik relativeren tot je er bij neervalt.

Dus ga ik de hele avond wetenswaardigheden op je loslaten.
En wat jij daar aan hebt?
Weet ik veel…

marcelharteveld.nl

Muzikaal cabaret € 14,50   |   20.15 uur

Try-out

vr
10-01

VOF de Kunst

©
 N

ol
 H

av
en

s

Het bloed kruipt…

Een feest van herkenning voor iedereen, met oude hits, 
nieuwe muziek, meezingers, luisterliedjes én een special 
guest. Nog altijd even energiek en aanstekelijk als toen!

Het is de nazomer van 1983. Uit alle radio’s klinkt dat ene 
aanstekelijke lied Suzanne. Nummer één in de hitlijsten, 
iedereen zingt het mee. Vanuit het niets verovert VOF de 
Kunst het hele land en vervolgens heel Europa! 

Enkele jaren later wordt dit succes nog eens dunnetjes over 
gedaan. Opeens drinken we overal Eén Kopje Koffie. Het lied 
galmt door kroegen, zalen en stadions. De hits blijven zich 
aaneenrijgen: van Oude Liefde Roest Niet tot Dikkertje Dap.

vofdekunst.nl

Muziek € 25,00   |   20.15 uur

za
11-01

Try-out

H
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wenst u een fijne 
voorstelling!

Meer weten over Yoast?
yoast.com/about-us/

Werken bij Yoast?
yoast.com/jobs/



 

Evenementen, verhuur, lunchcafé en theater…
Jongeren, senioren, nieuwkomers, kinderen…
Coaching, bloedprikken, cursussen, bijkletsen…
Inspiratie, ontmoeting, creativiteit, educatie…

We noemen ’t Mozaïek niet voor niets ’t Kleurrijke huis 
van Wijchen. Want kleurrijk zijn we: in activiteiten, in 
doelgroepen, in huisgenoten, in ideeën en vooral in 
het gevoel dat ons Mozaïek jou geeft. De foto’s 
hiernaast zijn een kleine greep uit wat we doen. 
We hebben zo’n 45 huurders, bijna 200 activiteiten 
en alleen al bij de professionele voorstellingen meer 
dan 10.000 bezoekers per seizoen. 
En we blijven op zoek naar meer kleur, meer ideeën, 
meer talenten, meer activiteiten, die we samen met 
jou willen bedenken, organiseren en uitvoeren. 
Want ’t Kleurrijke huis van Wijchen wordt nog mooier 
samen met jou! 

Neem gerust eens contact op met Saskia de Waal over 
je plannen: saskia.dewaal@mozaiekwijchen.nl. 
Tot snel!

’t Kleurrijke huis van Wijchen

Evenementen

Verhuur

Cultureel
Lunchcafé

Theater

BWW

Spetters
Stella

Schenke
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’T MOZAÏEK &
THERMEN BERENDONCK
Een plek om even te ontsnappen aan alledag. En je onder te 
dompelen in een andere wereld. Preciés wat Theater ’t Mozaïek 
en wij, wellnessresort Thermen Berendonck, met elkaar gemeen 
hebben. Twee werelden die je verrassen en inspireren.

Logisch dus dat wij ons nu hoofdsponsor mogen noemen van 
de theaterzaal in dit fijne theater. Een bewuste keuze, want wij 
voelen ons net als jij thuis in ’t Mozaïek. Dat zelfde gevoel ervaar 
je ook in Thermen Berendonck. Alle reden om onze wonderlijke 
wellnesswereld te ontdekken en beleven. We kijken naar je uit!

Oude Teersdijk 15  6603 KJ Wijchen                                                                                                                                                                                                                www.thermenberendonck.nl  

WANNEER 
KOM JIJ BIJ ONS
GENIETEN?

12_AdvTB2_283x196.indd   1 12-04-19   09:43



De Kleine Trommelaar

Naar een nieuw verhaal 
van Jacques Vriens
Van de makers van Achtste-groepers huilen niet en 
Oorlogsgeheimen. Jacques Vriens schreef dit verhaal speciaal 
voor hen. De populaire Spangas-acteur Steef Hupkes speelt de 
hoofdrol. Een kleine jongen woont bij zijn tante, ze vertelt hem 
dat zijn ouders dood zijn en ze is niet aardig voor hem. 
Als hij voor straf naar de schuur wordt gestuurd, vindt hij daar 
een trommel. Als zijn tante dat ontdekt is ze woest en hij vlucht. 
De trommel wijst hem de weg als hij op zoek gaat naar zijn 
echte ouders. 

De Kleine Trommelaar gaat over vriendschap, keuzes maken en 
vooral hoe belangrijk het is dat een kind een thuis heeft.

vanengelenburgtheater.nl

Familievoorstelling € 13,50   |   14.30 uur

zo
12-01

Vanaf 4 jaar

Eric Beekes
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Diva’s

“Een diva is als de zon waaraan je je kunt verwarmen, maar als 
je te dichtbij komt verbrand je.”

Van jongs af aan heeft Eric bewondering voor grote sterren 
en diva’s in theater en in film. In zijn voorstelling vertelt en 
zingt hij over tien diva’s die hij van dichtbij mee heeft mogen 
maken. In zijn ogen is een diva een vrouw of een man die 
onbereikbaar is met een specifiek talent waar je niet omheen 
kunt. Diva’s dwingen aandacht af, worden bewonderd en zijn 
in de kleedkamer vaak eenzaam. Ze hebben iets ongrijpbaars 
dat Eric graag wil begrijpen. Via deze voorstelling neemt hij 
je mee op zijn zoektocht.

ericbeekes.nl

Muziektheater/kleinkunst € 14,50   |   20.15 uur

wo
15-01

Max van den Burg
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Paasbest

Dynamisch, fantasievol en muzikaal, maar bovenal hilarisch. 
Max van den Burg is terug in Wijchen en wel op z’n Paasbest. 
In zijn jubileumshow laat podiumbeest Max u alle hoeken 
van het cabaretpodium zien. In sneltreinvaart strijden de 
(goed) foute types, kleurrijke verhalen en gekke muziekjes 
om voorrang. 

Van Brabantse familiefeesten tot Nederlandse rappers, 
van dronken kakmeisjes tot een bezoek aan de biologische 
markt: Max heeft weinig nodig om een zeer herkenbare 
wereld op te roepen, waarin iedereen zich altijd mooier 
voordoet dan ie in werkelijkheid is. 

maxvandenburg.nl

Cabaret € 18,50   |   20.15 uur

vr
17-01
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Back to Amy

A tribute to Amy 
Winehouse
Een muzikale ode aan de muziek van legende Miss Amy 
Winehouse op hoog niveau! Op haar hoogtepunt gaf Amy 
prachtige concerten met een mix van allerlei stijlen waaronder jazz, 
soul, R&B en reggae. Back To Amy is een 11-koppige Belgische 
band die een uitstekende remake van zo’n concert op het podium 
brengt. Zangeres Andréa Wielockx laat Amy herleven met 
nagenoeg zo’n zelfde speciale stem en aparte zangstijl. Rehab, 
Back to Black, Valerie… alle hits van Amy Winehouse komen aan 
bod. Met een stevige drie-mans blazerssectie, drie backing-vocals 
en verder compleet dezelfde bandsamenstelling als 
de oorspronkelijke begeleidingsband van Amy is het genieten voor 
elke muziekliefhebber en natuurlijk de fans.

backtoamy.be

Muziek € 18,50   |   20.15 uur

za
18-01

Jan Beuving
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Rotatie

Een rotatie is een wiskundige draai. En dat is wat Jan Beuving doet: hij geeft een wiskundige draai aan de dingen. De taal 
maakt pirouettes in zijn liedjes. De logica tolt in zijn zinnen. Of je duizelig wordt? Dat is niet de bedoeling. Alles is volstrekt 
nozel, navolgbaar en benullig.

De pers klom op alle overtreffende trappen. ‘Schitterend programma. Knappe grappen en puntgave liedjes’, aldus 
de Volkskrant (****). ‘Een wiskundige waar je naar blijft luisteren’, zei Trouw (****). ‘Origineel, grappig en ontroerend. 
IJzersterk.’ Volgens NRC (*****).

Tom Dicke zit als altijd aan de vleugel. Jan heeft zijn ruitjesoverhemd gestreken. Ze zijn er klaar voor, jij ook?

janbeuving.nl

Cabaret € 18,50   |   20.15 uur

wo
22-01
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Beperkt Houdbaar

©
 Ja

ap
 Jo

ris
 V

en
s

De Première

Klamme handjes. Gierende zenuwen. Een verwachtingsvolle 
zaal. Het is tijd voor: de première! Voor de meeste artiesten 
een nachtmerrie, voor improvisatieduo Beperkt Houdbaar 
een droom. Stefan Hendrikx en Andries Tunru gaan komend 
seizoen iedere avond in première. Iedere avond? Jazeker. Zij 
improviseren, begeleid door toetsenist Joep Hullegie, élke avond 
een splinternieuwe voorstelling. Waar het over gaat? Dat bepaalt 
het publiek! Geen zorgen, je hoeft niet mee te spelen: laat dat maar 
aan Stefan en Andries over. Waar De Lama’s improvisatietheater 
bekend hebben gemaakt, laat Beperkt Houdbaar zien wat er 
nog meer mee kan. Niet voor niets werd het duo in 2018 én 2019 
Nederlands Kampioen Improvisatietheater! 

wijzijnbeperkthoudbaar.nl

Impro-theater € 18,00   |   20.15 uur

do
23-01

mozaiekwijchen.nl

Caberet en familie 2+ € 10,-

mozaiekwijchen.nl

Divers € 2,50

Blind Dates Theaterover(v)al
Tot 18 november blijven de voorstellingen in dit weekend 
groot geheim. Een blind date noemen we dat. En iedereen 
die zich graag laat verrassen, kan alvast een kaartje 
kopen. Voor slechts tien euro! Ook heel leuk om iemand 
anders mee te verrassen, iemand die nog nooit in het 
theater is geweest, iemand die al vaak heeft gezegd dat ie 
nou toch eens naar het theater wil. Wie neem jij mee?

Afgelopen jaar genoten zo’n 140 mensen van talent uit 
Wijchen en omgeving. Er werd gedanst, muziek gemaakt, 
gezongen, geacteerd en verteld op allerlei plekken in 
’t Mozaïek. Artiesten en publiek waren laaiend enthousi-
ast. Dus op deze zondag overvallen we je graag weer 
overal in ’t Mozaïek met theater in allerlei genres. Deze 
editie willen we graag weten of je komt en belonen we 
dat met koffie, thee of ranja, daarvoor is de lage entree 
bedoeld.

vrij
24-01

za
25-01

zo
26-01

Nationaal Theater Weekend
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Mart Hillen
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In Concert

Ervaar de passie en liefde voor het vak van deze uitzonderlijk 
goede muzikant in de intieme setting van onze Huiskamer.

In 2016 wint fingerstyle-gitarist Mart Hillen de 
theaterwedstrijd Rabo On Stage in Zutphen. Fingerstyle 
betekent in het geval van Mart dat hij basgitarist, gitarist en 
drummer inéén is. Hij bespeelt de snaren met zijn vingers en 
drumt tegelijkertijd op de klankkast van zijn gitaar. 
In zijn eentje is hij als het ware een volwaardige, 
instrumentale band. Hij verbindt zijn fijnzinnige gitaarspel 
met mooie, persoonlijke verhalen. De muziek is zeer 
gevarieerd: Mart speelt nummers van Marco Borsato tot 
BLØF en van Michael Jackson tot U2.

marthillen.com

Muziek € 14,50   |    20.15 uur

wo
29-01

RUMAG.

RUMAG Theater Event

De internetsensatie die iedereen kent van de zwart/witte ongecompliceerde en uiterst grappige slogans krijgt een eigen 
theatertournee.

Met bijna een miljoen volgers is Rumag hét lifestylemerk van Nederland. Hun teksten zijn altijd origineel, grof, seksueel maar 
vooral uiterst grappig. De theaterversie van Rumag zal aanvoelen als een belevenis. Je bent als bezoeker onderdeel van een 
show waar we samen de grenzen opzoeken van wat kan en wat absoluut niet. Met elkaar zoeken we elke avond de beste 
Rumagger van de zaal en dat alles via de bekende grappige teksten. Daarnaast zijn er deze avond ook gasten uit de wereld 
van humor en muziek.

rumag.nl

Entertainment € 21,50   |   20.15 uur

do
30-01
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WWW.MEDIAMAIL.NL

Deze brochure is  met  passie 
geproduceerd door :

nieuw theaterseizoen 
vol creativiteit.
veel plezier!

studiohuut.nl

‘‘Klopt, 
wij maken ons 

direct een 
voorstelling van 

jouw cijfers. 
Zonder poespas 

of theater, dat 
bezoeken we 

liever.’’
Rianne Sengers, partner

Nieuweweg 273, 6603 BN Wijchen | 024 6488666 | philipsen@philipsen.nl | www.philipsen.nl

Bij Philipsen start samenwerken altijd met een klik. Er samen zin in hebben, 
er samen voor willen gaan. Ondernemers kunnen bij ons zichzelf zijn. Als ze 
ergens over twijfelen, bellen ze meteen of lopen ze bij ons binnen. Dat vinden 
we het allermooiste. Want pas dan ontstaat het leukste contact, de beste 
samenwerking. We willen namelijk graag weten wat jou als persoon drijft. 
Natuurlijk houden we de cijfers als geen ander voor je in de gaten, daar kun 
je van op aan. Maar wij kunnen jouw bedrijf pas echt vooruit helpen als deze 

twee zaken, de mens en de cijfers, in balans zijn. Dan klopt het helemaal.

Klopt helemaal.



Thijs van de Meeberg
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Kom maar gewoon

Ons publiek kwam na de preview massaal naar zijn eerste 
show. Nu is hij terug: Thijs van de Meeberg. Hij gaat de 
wereld redden, alleen blijkt al snel dat hij niet zo goed weet 
met welke intentie. Met de nodige zelfspot, een overdosis 
energie en gedachten die over elkaar struikelen, gaat 
de cabaretier op zoek naar wie hij wél is.

Plof bij Thijs op de bank en denk hardop mee, hij houdt wel 
van een goed gesprek. Trouwens er is bier… en chips, ook 
voor jou! Want één ding is zeker: Thijs kan het niet alleen. 
Dus… Kom nou maar gewoon!

thijsvandemeeberg.nl

Cabaret € 18,50   |   20.15 uur

vr
31-01

Meneer Monster

©
 v

an
af

tw
ee

Rovers

Na succesvoorstellingen als De Gruffalo, Over een Kleine Mol 
en De Waanzinnige Boomhut brengt Meneer Monster nu een 
nieuw visueel spektakelstuk. Meneer Monster combineert 
fysieke comedy met een magische, grafische wereld. 
Geïnspireerd door cartoons, actiefilms en games maakt 
Meneer Monster opnieuw met tomeloze energie 
een theaterbelevenis van formaat. 
Drie grimmige Rovers wonen in een donkere wereld. Kleur 
is nog maar zeldzaam. Als ze dan ook nog eens zelf worden 
bestolen zijn de rapen gaar. De Rovers zijn vastbesloten 
terug te krijgen wat ze zijn kwijtgeraakt en zetten alles op 
het spel om ieders leven weer wat meer kleur te geven.

vanaf2.nl

Familievoorstelling € 13,50   |   14.30 uur

za
01-02

Vanaf 5 jaar

Mountain Dancers Alverna

Garde- en Showdans 
Toernooi
Altijd al benieuwd geweest hoe een danstoernooi er aan toe 
gaat? Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen en 
te genieten van alle dansen!

Dit evenement is geschikt voor alle liefhebbers van garde- 
en showdans! Het evenement vindt plaats in wedstrijdvorm 
en de dansers en danseressen dansen allen voor een 
professionele jury onder auspiciën van dansbond Dance 
Federation Netherlands. De deelnemers van 4 tot en met 
30 jaar dansen in verschillende categorieën ingedeeld op 
discipline en leeftijd. 

mountaindancers.nl

Dans € 4,- (12-64 jaar) € 2,- (t/m 11 en 65+)   |   
9.00-18.00 uur

zo
02-02

Event

Kaarten zijn te koop bij de entree van het evenement.  
de Bibliotheek
Wijchen
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Nabil
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Monopoly

“En weer een toptalent uit Brabant”. Zo luidt de titel van 
de lovende recensie die Nabil ontving voor zijn tweede 
avondvullende voorstelling Monopoly. Geld. We kunnen 
niet meer zonder. Maakt geld ons gelukkig, gemeen, 
gemakzuchtig of gewoon gek? Nabil zoekt het tot op de 
bodem uit. Deze Brabantse drop-out uit een bijstandsgezin, 
leidt het publiek over de straten van Monopoly langs 
de wijze lessen van zijn moeder. In zijn eigen Monopoly 
van pianospel, stand-up, zang en typetjes vertelt hij een 
prachtig verhaal waarin zijn zwakte uiteindelijk zijn kracht is 
geworden. Pak je kans! Met een beetje geluk is het nog vrij 
parkeren ook.

Cabaret € 18,50   |   20.15 uur

do
06-02

Renee van Bavel
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zingt Herman van Veen

Met kippenvel luisterden Henriëtte en Nancy (directeur en 
theatercoördinator van ’t Mozaïek) bij een preview naar 
Renee van Bavel. Hoogzwanger betoverde ze alle bezoekers 
en dat magische gevoel gunnen we ons hele publiek. Renee 
vervult met dit programma een lang gekoesterde wens: een 
voorstelling maken met het repertoire van Herman van Veen. 
Ze verbindt zijn werk met haar eigen verhalen en observaties en 
zet op die manier de klassiekers zoals Liefde van later, Suzanne 
en Cirkels in een nieuw licht. Renee zingt op eigen wijze het 
vroege werk uit de tijd dat de zanger haar leeftijd had.

“Puur en prachtig!” aldus Herman van Veen.

reneevanbavel.nl

Muziek € 18,50   |   20.15 uur

vr
07-02

Tom Cherry & Blue Man Trio
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Cash & Elvis

Let’s rock ’n roll! Elvis Presley en Johnny Cash betreden opnieuw 
het podium. The Blue Moon Trio vertolkt Elvis voor zijn Las Vegas 
en witte jumpsuitdagen. “Toen rock ‘n roll nog rock ‘n roll was.”
Johnny Cash wordt belichaamd door onze eigen Wijchense Twan 
Kersten onder zijn artiestennaam Tom Cherry met zijn band 
Tom Cherry’s Sinners. Samen met The Blue Moon Trio geven 
zij een overweldigende show die je mee terugneemt naar de 
hoogtijdagen van rock ‘n roll toen Johnny Cash en Elvis Presley nog 
samen op tournee gingen.

-

Muziek (Dagkassa € 17,50) € 14,00   |   20.15 uur

za
08-02

+ afterparty

Bij dit staconcert creëren we achter in de zaal ook (beperkte) 
zitgelegenheid zodat iedereen van dit energieke concert kan 
genieten.

nabilayad.com
39



Jim van der Zee
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Starting the engine

Vroeger speelde hij in barretjes, op surfkampen en op straat. 
Nu vertelt Jim van der Zee, winnaar van The Voice 2018, zijn 
verhaal onder de theaterlichten. Jim speelt covers van de 
artiesten die hem inspireren, ook laat hij zijn eerste eigen 
nummers horen. Hij deelt zijn liefde voor soul, jazz, blues 
en folk met het publiek en vertelt in een intieme setting het 
verhaal achter de nummers van zijn muzikale helden. 

Geniet van Jims warme stem en zijn unieke sound. Een 
nieuwe start, het avontuur gaat door in een krachtige show!

jimvanderzee.com

Muziek € 19,50   |   20.15 uur

wo
12-02

Middelbare Meiden

Middelbere meiden

Terug van weg geweest: Middelbare Meiden! De cabaretières 
Annemarie Henselmans en Hanny Kroeze en de musici Rob 
Roeleveld en Rob Hogenkamp (tevens verantwoordelijk voor 
de composities en liedteksten) waren jaren geleden al in 
ons theater te zien. Hun publiek groeide snel, toen ze voor 
ons even van de radar verdwenen. Nu zijn ze terug met een 
nieuwe show, nog meer enthousiasme, herkenbare typetjes, 
prachtige liedjes en hilarische scènes. Het hoge niveau aan 
tekst, muziek en spel in een vorm die doet denken aan 
het ensemblecabaret van de jaren ’70 spreekt ons publiek 
vast nog steeds aan.

middelbaremeiden.nl/

Muzikaal cabaret € 19,50   |   20.15 uur

za
15-02

Andermans Veren Live
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Hoe goed wil je het 
hebben?
Andermans Veren Live bestaat 10 jaar! En dat vieren ze natuurlijk 
ook in ons theater. Na hun uitverkochte Huiskamervoorstelling 
twee seizoenen geleden past de theaterzaal prachtig bij hun 
jubileumfeest. Ze vieren dit volgens hun succesvolle formule: 
vakmanschap en muzikaliteit, frisse arrangementen, schitterende 
duetten en vette a capella stukken. 

Soms geslepen en vaak humorvol laten zij de rijkdom zien van 
het Nederlandse Cabaretlied. En wat een weelde! Want van Dirk 
Witte tot Katinka Polderman, van Adèle Bloemendaal tot Jan 
Beuving, van Karin Bloemen tot Herman van Veen heeft iedereen 
zijn steentje bijgedragen aan het fantastische repertoire van 
Andermans Veren Live! 

andermansverenlive.nl

Kleinkunst € 19,50   |   20.15 uur

vr
14-02

Jubileum
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Mad Science
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Omdat een feest moet 
knallen!
Zijn de professoren van Mad Science nu helemaal gek 
geworden? Het ziet er wel naar uit! 

Tijdens deze energieke kindervoorstelling trakteert Mad 
Science je op het leukste en meest spectaculaire uit de 
wereld van de wetenschap.

Samen met de profs ga je op zoek naar de formule om het 
coolste feest te geven! Daar komt nogal wat bij kijken! 
Of dat allemaal lukt? Wie weet… Knallen doet het sowieso!
De makers van Mad Science verbazen kinderen, dagen ze uit 
én maken ze slimmer. De meer dan 200 professoren brengen 
jaarlijks 300.000 kinderen in aanraking met wetenschap en 
techniek. Veelal op scholen, en nu ook in ons theater!

nederland.madscience.org

Familievoorstelling € 16,00   |   13.30 uur

zo
16-02

Vanaf 6 jaar

Rian van Nieuwkuijk
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L’amours toujours

Al meer dan 15 jaar zingt Rian, samen met pianist Jeroen 
Jongmans, Franse Chansons. En al die jaren zoekt ze regelmatig 
naar woorden om dit heerlijke genre aan te prijzen. 

Heerlijk vanwege de rijkdom aan Franstalig repertoire met 
eeuwigheidswaarde, vanwege de klank en de sfeer van die 
prachtige taal, en vanwege de krachtige arrangementen en 
begeleiding van Jeroen, sinds enkele jaren ook nog verrijkt en 
aangevuld door contrabassist Gregor Schaefer.
En niet in de laatste plaats omdat het haar levensader is: 
als ze zingt komt ze tot leven! 

Deze woorden zijn vast genoeg om je nieuwsgierig te maken 
naar en enthousiast te maken voor deze Beuningse zangeres.

rianvannieuwkuijk.nl

Muziek € 14,50   |   20.15 uur

wo
19-02

Janneke de Bijl
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Zonder zin kan het ook

Hoe weet je of je ‘liefs’ of ‘groetjes’ moet schrijven? Wat kunnen 
mensen met kinderen leren van mensen met honden? En 
waarom lost hardlopen niks op? Janneke geeft antwoord in haar 
debuutvoorstelling. Ze is hierin niet alleen streng voor zichzelf 
maar ook voor de wereld. Janneke fileert haar relatie, haar 
gezapige omgeving en de hele zelfhulpcultuur, die ze natuurlijk 
wel eerst even zelf heeft uitgeprobeerd.  Janneke studeerde af 
als filosoof, is lid van het Comedytrain en won in 2017 zowel de 
jury- als de publieksprijs van Cameretten.
“Verbazingwekkend sterke debutant. […] Haar podiumpresentatie 
is verbazingwekkend knap, haar omgang met het publiek van een 
vanzelfsprekend gemak.”– Jacques d’Ancona, Dagblad van het 
Noorden

jannekedebijl.nl

Cabaret € 18,00   |   20.15 uur

do
20-02
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MEERVOORMEKAAR, 
DÉ WELZIJNSORGANISATIE 
VOOR DE GEMEENTEN 
WIJCHEN EN DRUTEN

Samen met vrijwilligers, bewoners 
en partnerorganisaties zetten we 
ons in voor een samenleving waarin 
mensen zich met elkaar verbonden 
voelen en op een prettige manier 
kunnen leven. We willen dat 
iedereen kan (blijven) deelnemen 
aan een samenleving die steeds 
complexer wordt en steeds meer 
vraagt van de zelfredzaamheid 
van mensen. 

Wij zijn er juist ook wanneer 
mensen even een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Concrete 
diensten die we leveren zijn onder 
meer jongerenwerk, opbouwwerk, 
mantelzorgondersteuning en 
vervoersdiensten (voor ouderen 
en mensen met een beperking).

Telefoon: (024) 641 84 59 | Website: www.meervoormekaar.nl | E-mail: info@meervoormekaar.nl

Colofon
Redactie

Vormgeving

Foto’s

Drukwerk

Ylona Groenen, Gerard Hachmang, Nancy van Nuland, Astrid Rutten, Patty 
Visser en Saskia de Waal

Prode / Wout Reinders (ontwerp gehele brochure), Studio Huut (enkele 
advertenties), Pascal Haas (ondersteuning)

Foto’s: Broer van den Boom (medewerkers en algemeen), Ans Baars 
(Vrijwilligersavond), Driestroom (Cultureel Lunchcafé), Thea Teijgeler 
(Wereldvrouwen), Willan Tychon, Patty Visser, Nancy van Nuland (alledrie 
algemeen). Alle verdere fotografen (voor zover bij ons bekend) staan 
vermeld bij de foto’s.

Mediamail

Oplage: 4500

Met dank aan sponsoren en adverteerders voor het financieel mogelijk 
maken van deze mooie brochure!

Zaalplattegrond
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Irene Nieukerke

Gecertifi ceerd Makelaar 

en Taxateur

welkom@demakelaar.info
www.demakelaar.info

T: 024 34 81 978

Wij zijn benieuwd naar 
uw woonwensen en 
helpen u op weg naar 
uw nieuwe (t)huis!

Neem geheel vrijblijvend 
contact op met een van 
onze makelaars.

Waardebepaling van uw 
huidige woning is gratis!

Starter? Gezin? Senior?

Marco Lopes
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Wees blij

Een flinke dosis zelfspot, humor en verrassingen! 

In Wees blij neemt Marco de mankementen van de mens onder de loep. We lachen als een boer met kiespijn of knijpen in 
onze handen om ons dagelijks geluk. En soms lachen we terwijl we moeten janken van binnen. We hebben meer met elkaar 
gemeen dan we soms denken, dus wees blij!

Marco schiet van verwondering in verbazing en van ergernis naar haat en hij is er blij om. Want we lopen allemaal ergens een 
keer tegen aan, hoog tijd dus om eens ongegeneerd hardop te lachen om onze geheimen, angsten en ergernissen.

marcolopes.nl

Cabaret € 14,00   |   20.15 uur

wo
04-03

H
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Kerkenbos 1077-F
6546 BB  Nijmegen
085 273 49 78

info@novumnetwork.nl
www.novumnetwork.nl

Expert in bouw 
& huisvestings-
vraagstukken

 Ontwerp    Advies    Management

Wijchen (024) 64 88 444 | Didam (0316) 29 71 11 | welling.nl

Alle disciplines in huis

bouw
onderhoud
schilderwerk



Joris Linssen
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Raak!

‘Zoveel enthousiasme, gevoeligheid en muzikaliteit. Dit blijft nog 
lang bij me.’

De vorige show van Joris & Caramba in Wijchen maakte heel 
veel los bij het publiek, uniek hoe hun show een soort unaniem 
geluksgevoel losmaakte bij alle bezoekers. Was je er de 
vorige keer niet bij? Laat je dan deze keer verrassen door het 
enthousiasme van zanger/tv-presentator Joris Linssen en zijn 
muzikale vrienden. Was je er wel bij? Dan zien we je vast terug! 

Raken en geraakt worden, daar draait alles om. En dat doen 
deze topmuzikanten vol overgave met hun opzwepende liedjes, 
prachtige ballades, ontroerende levensverhalen, gevoelige 
teksten en loepzuivere samenzang.
Een theaterconcert vol interactie, energie en ontroering. 
Recht in het hart: RAAK!

jorislinssen.nl

Muziek € 21,50   |   20.15 uur

vr
06-03

WERELDVROUWEN

Swingend jubileumfeest

Vijf jaar Wereldvrouwen. Tijd voor een feestje! We swingen 
op deze avond met alle vrouwen naar 8 maart, Internationale 
Vrouwendag. Dit doen we met dans- en muzikale workshops 
waarbij inspirerende en bijzondere ontmoetingen centraal 
staan. Met z’n allen vieren we dat we vrouw zijn en gaan 
we los op beats uit de hele wereld van een vrouwelijke DJ. 
Natuurlijk is deze avond weer gratis toegankelijk voor alle 
vrouwen vanaf een jaar of 16.

Voor alle Wereldvrouwenfans en standhouders: dit jaar laten 
we het Ladies Night-concept en de lezingen even los om 
lekker feest te vieren. Vieren jullie dit feestje mee?

mozaiekwijchen.nl

Dans & muziek gratis   |   20.00 uur

za
07-03

Event

Let’s make Comedy

Kwartfinale

Nieuw en kleurrijk Gelders talent strijdt om de allereerste  
Let’s make Comedy-prijs 2020. Stand-up comedy, cabaret, 
spoken word of kleinkunst, overal zit comedy in. Wie is het 
grappigst, het scherpst, het origineelst en het grootste 
talent? In deze kwartfinale stem jij samen met 
de deskundigen wie er zullen doorgaan naar de halve finales. 
Een comedian van Comedytrain presenteert deze avond en 
de uiteindelijke finale vindt plaats in Posttheater, Arnhem. 

Let’s make Comedy is een initiatief van Gelderse Podia in 
samenwerking met AOT Events. De kwartfinale vindt plaats 
in de Huiskamer, tenzij de belangstelling te groot is. 
Dan verplaatsen we de show naar de theaterzaal.

geldersepodia.nl

Cabaret € 12,50   |   20.15 uur

wo
11-03

H
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Kees van Amstel
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Een bang jongetje

Het leven is net een zwembad. En Kees van Amstel zwemt 
niet. Hij staat maar een beetje bang langs de kant… 
toe te kijken hoe anderen het hoofd proberen boven water 
te houden. Althans, dat zegt zijn therapeut. Dan kun je twee 
dingen doen: langs de kant blijven staan of vol het leven 
in duiken. Kees koos de derde optie: hij zocht een nieuwe 
therapeut. En hij maakte een nieuw cabaretprogramma. 
Met verhalen. En grappen. Veel grappen. 

Kees kreeg ons publiek met zijn vorige show helemaal plat. 
Van de jongeren tot aan de senioren, iedereen had buikpijn 
van het lachen. 

keesvanamstel.nl

Cabaret € 18,50   |   20.15 uur

vr
13-03

Buffalo Soldiers
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Bob Marley Tribute

I Shot The Sheriff, Get Up Stand Up, Is This Love, Exodus, Could 
You Be Loved en Stir it Up… Buffalo Soldiers brengen een ode 
aan de legendarische reggaezanger Bob Marley, de koning 
van de Reggae. Ze nemen je terug naar de jaren zeventig 
toen Bob Marley de wereld veroverde met zijn zwoele 
reggaeklanken en prachtige liedjes.

De bandleden van Buffalo Soldiers zijn ervaren muzikanten 
die eerder gespeeld hebben in o.a. De Coronas en met grote 
internationale artiesten als Lionel Richie en Prince.
Natuurlijk sluit DJ André deze avond in stijl af en laat horen 
welke swingende muziek geïnspireerd is door de reggae. 
Gegarandeerd een swingend feestje!

tributeworld.nl

Muziek (Dagkassa € 17,50) € 14,00   |   20.15 uur

za
14-03

+ afterparty

De Hermannen
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De recyclemachine

De broertjes Herman en Herman hebben dé oplossing voor 
al het afval in de wereld: de recyclemachine. Je gooit je 
troep erin en de machine maakt er prachtige nieuwe spullen 
van: een leeg eierdoosje, drie bananenschillen, een oude 
paperclip en voilà, een nieuw skateboard! Maar wat als de 
machine stuk gaat? Deze knotsgekke familievoorstelling 
door de makers van cabaretgroep Oeloek gaat over 
duurzaamheid, creativiteit en het betere knutselwerk. 
Via een doldwaze achtbaan van gekke tekstjes, grappige 
liedjes en fysieke capriolen leren de Hermannen je dat 
je eigenlijk nooit meer iets hoeft weg te gooien. In een 
vindingrijk decor nemen ze de kinderen mee in een wereld 
waar iedereen een Herman kan zijn.

hermannen.nl

Familievoorstelling € 12,50   |   15.00 uur

wo
18-03

Vanaf 6 jaar

de Bibliotheek
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Jochem Nooyen
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Privacy

Alles wat je online doet is te achterhalen, maar je gedachten 
zijn veilig. Toch? Sinterklaas kent je verlangens, Facebook 
weet wanneer je je relatie gaat verbreken en sommige 
supermarkten hebben eerder door dan jij dat je in 
verwachting bent. ‘Als je graag wil dat iets geheim blijft, dan 
kun je maar beter helemaal geen gebruik maken van internet’, 
zei nota bene voormalig Google-CEO Eric Schmidt.

In de illusieshow Privacy verwondert brein-jongleur en acteur 
Jochem Nooyen je met miraculeuze begoochelingen. 
Hij leest je gedachten en achterhaalt schijnbaar moeiteloos 
wat je dacht te kunnen verbergen. Kan hij zijn eigen 
geheimen bewaren? Is privacy een illusie?

jochemnooyen.nl

Entertainment € 18,50   |   20.15 uur

vr
20-03

de Bibliotheek
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Mijn kleine huis

“Ontwapenend en betoverend…” 
“Uniek en ontroerend, geraakt tot op het bot” 
“Verrassend komisch en geboren om op een podium te staan”
“Eerlijk, openhartig en een lust voor het oor.”
“Mijn Kleine Huis is een intieme muzikale reis door het leven 
van DO, puur en echt met een lach en een traan…”

Dat zijn reacties op het theaterconcert van DO en deze 
maken ons nog trotser dat deze topzangeres naar Wijchen 
komt. Haar volledig akoestische show is gevuld met prachtig 
Nederlandstalig repertoire. Naast DO’s persoonlijke 
favorieten van haar laatste albums zullen ook klassiekers 
klinken. 

domusic.nl

Muziek € 21,00   |   20.15 uur

do
19-03

Percossa
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Unplugged

Stevige percussie, verrassende vondsten en heel veel humor: 
Percossa! Wederom verkozen tot Best Percussiongroup 
Benelux. In deze proefvoorstelling UNPLUGGED gaan 
ze terug naar de essentie. Geen gelikte lichtshow of 
gepolijste fratsen maar spiksplinternieuwe muziek en 
acts. Ongezouten, rauw en onversneden. Straattheater op 
het toneel. Om te testen, te verfijnen of weg te gooien; jij 
mag het zeggen. Stap binnen in deze intieme setting vol 
spektakel op de vierkante meter en kom oog in oog te staan 
met de mannen van Percossa.

De pers over Percossa: 
***** “Een rollercoaster van diverse soorten muziek, met veel 
humor en stilzitten is echt onmogelijk.” – I Love Theater

percossa.nl

Muziek € 21,00   |   20.15 uur

za
21-03

+ Masterclass
Percossa
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Wierszowisko
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Poëziefestival voor 
kinderen
Het Festival van de Poolse Poëzie voor kinderen wordt 
dit jaar voor de 20e keer georganiseerd. Leerlingen in de 
leeftijd van 4 t/m 14 jaar van de Poolse zaterdagscholen 
dragen op deze dag gedichten voor van bekende Poolse 
dichters. In het tweede deel van de dag presenteren ze korte 
groepsvoorstellingen. In de jury zitten vertegenwoordigers 
van Poolse culturele organisaties in Nederland, gasten 
uit Polen en zusterorganisaties uit andere landen. 
Tweetalig opgevoede leerlingen zijn het hele jaar bezig om 
voorstellingen voor te bereiden. Het mooie decor, 
de zelfgemaakte kostuums, de choreografie en de muziek 
maken het een theatraal spektakel dat het bekijken waard is. 
Let op: Pools gesproken.

wierszowisko.com

Divers gratis   |   11.00 uur

zo
22-03

Event

Kasper van der Laan
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1 kilo

Waarom zijn de dingen zoals ze zijn en doen we de dingen 
zoals we ze doen? Kasper van der Laan legt het je graag uit in 
zijn debuutvoorstelling 1 Kilo. Hij is absurd, onvoorspelbaar 
en ongekend grappig. Maak kennis met Kasper en zijn unieke 
kijk op onze leefwereld. Kasper werd door de Volkskrant 
verkozen tot hét comedytalent van 2019, hij was de 
publiekswinnaar van het BNNVARA Leids Cabaret Festival 
2018 en is lid van Comedytrain. 

”Originele grappen, een knappe timing en een niet direct 
grijpbare, wazige podiumpersoonlijkheid, waarmee hij voor 
veel humor zorgt.” - de Volkskrant

kaspervanderlaan.nl

Cabaret € 18,00   |   20.15 uur

do
26-03

Floris Kortie en Vera Kooper
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Het jaar 250 na  Beethoven

Welkom in Het jaar 250 na Beethoven! Tweeënhalve eeuw na 
Beethovens geboorte laat Floris Kortie (Podium Witteman), 
samen met pianiste Vera Kooper, zien én horen hoe de 
componist onze wereld heeft veranderd. Gewapend met 
historisch bewijsmateriaal en aan de hand van persoonlijke 
ontboezemingen, geschiedkundige spoedcursusjes, obscure 
YouTube-filmpjes en de allermooiste muziek ooit geschreven, 
wordt één ding duidelijk: het Beethoven-tijdperk is nog maar 
net begonnen! Beethoven raakt iedereen: groot in Japan, 
populair in de hiphop, icoon van vrijheidsstrijders en darling van 
Europese politici. Presentator en klassieke-muziekfan Floris 
Kortie laat zien waarom Beethoven was uitverkoren om ons 
met zijn revolutionaire muziek de moderne tijd in te loodsen.

floriskortie.nl

Muziek € 18,50   |   20.15 uur

vr
27-03
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Theater van de Klucht

Heel Holland Lacht

Een avond onbezonnen lachen, Arijan van Bavel is terug! Met 
zijn succesvolle Theater van de Klucht verovert hij 
de theaters en brengt hij hilarische en herkenbare kluchten 
terug in de theaterwereld. “Met ‘Heel Holland Bakt’ als 
inspiratiebron, kan het eigenlijk al niet meer stuk”, aldus een 
enthousiaste Arijan. “Maar wie een bakwedstrijd verwacht, 
vindt de hond in de pot…. Wij hebben er een heerlijk ‘kluchtig’ 
sausje overheen gegooid en toveren het theater om tot de 
gekste taartenwinkel die je maar kunt bedenken! ” 

De klucht is een flinke uitdaging, want de drie acteurs 
vertolken gezamenlijk dertien rollen. Een bezoek aan 
deze taartenwinkel vergeet je nooit meer… 

theatervandeklucht.nl

Toneel € 25,00   |   20.15 uur

za
28-03

Dirk Scheele

In Holland staat een huis

Grote Oudhollandse hits zoals Ik zag 2 beren, Op een grote 
paddenstoel en De wielen van de bus voorbij. En wat dacht je 
van Hoofd, schouders, knie en teen in een rockversie en 
In de maneschijn in een fluisterversie? Dirk en zijn band 
spelen ook een paar Nieuwhollandse liedjes: hoe zouden 
liedjes uit andere culturen klinken in het Nederlands? En lukt 
het Dirk om samen met de kinderen in de zaal zelfs een heel 
nieuw kinderliedje te maken? Ook Dirks eigen kinderhits 
ontbreken uiteraard niet. 
Dirk Scheele is terug, nu met band, voor een groots 
theaterconcert vol met de allerleukste Oudhollandse liedjes, 
maar dan natuurlijk helemaal op z’n Dirks.

dirkscheele.nl

Familievoorstelling € 14,00   |   11.00 / 14.30 uur

zo
29-03

Vanaf 2 jaar

Knock Out Comedy Crew

Nee, we zijn geen boyband

Comedy in onze Huiskamer is terug! Met nieuwe comedians 
van de Knock Out Comedy Crew. En hoewel ze een boyband 
lijken, zijn ze dat dus niet. Ze hebben zelfs geen sluwe 
manager... Deze mannen ontmoetten elkaar backstage 
tijdens een comedyshow en raakten bevriend. Zes totaal 
verschillende types die elkaar zonder comedy nooit hadden 
ontmoet. Jarenlang organiseerden ze hun eigen shows in 
Amsterdam en nu gaan ze samen het land in. Een avond 
echte stand-up comedy met de comedians van Knock 
Out Comedy Crew, aangevuld met bevriende, bekende of 
volslagen onbekende, talentvolle comedians. 
Heerlijk om met vrienden naar toe te gaan!

knockoutcomedy.nl

Cabaret € 12,50   |   20.15 uur

wo
01-04

H
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         Allround Dj voor bruiloft,verjaardag,bedrijfsfeest,
        70's-80's-90's-00's-club-top 40-carnaval-foute uur.
               www.allround-dj-Andre.nl          +31637435189
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Fred Delfgaauw
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Wachtkamer van de liefde

‘De voorstellingen van Fred Delfgaauw laten zich moeilijk 
omschrijven. Simpelweg omdat je ze moet zien, moet 
meemaken. Zijn werk is uniek in Europa en misschien wel in 
de hele wereld’, schreef de pers eerder over theatermaker en 
meesterverteller Fred Delfgaauw. Theatercoördinator van 
’t Mozaïek Nancy van Nuland sluit zich hierbij aan en noemt 
deze voorstelling dé aanrader van dit seizoen.

Fred heeft een aantal bekende theaterpersoonlijkheden 
betrokken bij deze soloproductie. O.a. Paul van Vliet, Hans 
Dorrestijn, Freek de Jonge en Sjaak Bral schreven mee aan 
de dialogen van karakters als Sjonnie, de bajesklant, de 
doorrookte weduwe en meneer De Peuter. Fred Delfgaauw 
laat zijn personages op onnavolgbare wijze tot leven komen.

delfgaauw.nl

Entertainment € 18,00   |   20.15 uur

do
02-04

De Meisjes met de Wijsjes
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Moerstaal

Met hun eerste theatervoorstelling Tegeltjeswijsheid 
veroverden de Meisjes met de Wijsjes het hart van de 
Wijchense theaterbezoeker. In hun tweede voorstelling 
Moerstaal liggen de tegeltjes in scherven en proberen zij 
de stukken aan elkaar te lijmen. De woorden hebben een 
andere volgorde gekregen en de liedjes zijn nog brutaler. 

Nederlanders… Zijn wij zo direct als men beweert of 
zijn we gewoon lomp? Zijn wij nou échte praters of zwijgen 
we liever, want wat zullen de buren wel niet denken? 
De Meisjes willen wel even praten. In hun eigen muzikale 
taal, onze moerstaal... Laat je door de Meisjes met de Wijsjes 
omverblazen om met een brede lach de zaal te verlaten.

demeisjesmetdewijsjes.nl

Muzikaal cabaret € 20,00   |   20.15 uur

vr
03-04

De Kleine Komedie

Anatevka

Anatevka of Fiddler on the Roof is een musical met een lach 
en een traan, met o.a. het beroemde liedje Als ik toch eens 
rijk was. Het verhaal gaat over Tevye , een Joodse melkboer, 
die in het dorpje Anatevka aan het hoofd van een gezin staat. 
Samen met zijn vrouw Golde en zijn vijf dochters proberen 
ze, ondanks de armoede, volgens traditie te leven. Dit houdt 
in dat vader de beslissingen maakt en dat de dochters zich 
daar naar weten te schikken. Tevye’s dochters denken hier 
echter anders over en willen zelf weten wanneer en met wie 
ze gaan trouwen… 

Een prachtig verhaal over verbondenheid, tradities, familie, 
liefde en het verdrijven worden. 

dekleinekomedie.nl

Musical € 18,00   |   20.00 uur

za
04-04

Event

de Bibliotheek
Wijchen
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Klets Kindercabaret

©
 k

le
ts

 k
in

de
rc

ab
ar

et

Kletskousen!

Kletskousen is een snelle, interactieve, dynamische en 
muzikale voorstelling vol humor, leuke liedjes en gekke 
sketches. In Kletskousen! komen Freek, Charlotte en Dookje  
plotseling terecht in een wereld zonder beeldschermen, 
telefoons en social media en dat is in deze tijd nogal een 
uitdaging. Maar deze drie eigenwijze kletskousen kletsen 
en zingen zich er wel doorheen. 

Met een piano, een ukelele en veel percussie maakt Klets 
Kindercabaret er met de voorstelling Kletskousen! een groot 
feest van op het podium. Charlotte en Dookje zijn echte 
bekenden van ons theater, zij komen al jaren met LOS. 

gvproductions

Familievoorstelling € 12,50   |   14.30 uur

zo
05-04

Vanaf 6 jaar

Koningstheateracademie

Lammerentoer

Drie getalenteerde, afstuderende cabaretiers van de 
Koningstheateracademie Den Bosch schuiven het 
Huiskamermeubilair aan de kant om een avondvullend 
try-out-programma te spelen. Geniet van conferences, 
sketches en prachtige liederen. Diverse cabaretiers uit 
ons programma zijn afgestudeerd aan deze energieke 
opleiding: Jan Beuving, Thijs van de Meeberg, Marco 
Lopes, Elke Vierveijzer. Ook Jochen Otten en Pieter Derks 
zijn er afgestudeerd. Dan weet je over hoeveel talent deze 
afstudeerders kunnen beschikken…

koningstheateracademie.nl

Cabaret € 5,00   |   20.15 uur

wo
08-04

70’s unplugged
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Love the one you’re with

Vaak verrassend, soms sentimenteel, maar altijd vol vuur 
en met respect voor het origineel. Met veel gevoel en 
enthousiasme zingen Vannessa Thuyns en Joost Dobbe hun 
versies van 70’s klassiekers. De ijzersterke band zorgt voor een 
muzikale sfeer waarin de songs het best tot hun recht komen. 
Een theaterconcert met de mooiste lovesongs uit de 70’s vol 
prachtige popsongs die gaan over de liefde in de breedste zin 
van het woord. 

Love the one you’re with laat je de 70’s opnieuw beleven met 
de hits van bijvoorbeeld Crosby-Stills-Nash & Young, Fleetwood 
Mac, Joni Mitchell, Simon & Garfunkel, Bob Dylan, The Eagles, 
James Taylor, Linda Rondstadt en vele anderen. 

the70sunplugged.com

Muziek € 21,00   |   20.15 uur

vr
10-04

Voorprogramma Kenny & Leoni

De toegangsprijs is puur om de basiskosten te dekken. De 
studenten gaan na afloop met de pet rond, je kunt dan je 
waardering voor hun optreden laten blijken, dat geld is 
helemaal voor henzelf!

de Bibliotheek
Wijchen
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Veldhuis & Kemper
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Try out nieuw programma

Veldhuis & Kemper gooiden bij het maken van hun vorige 
programma Geloof ons nou maar het roer om. En hoe! 
Prachtige recensies, uitverkochte zalen, lyrische reacties 
van het publiek en een schitterende nominatie voor de 
belangrijkste cabaretprijs De Poelifinario.
Je snapt dat die ingeslagen weg naar meer smaakt. 
Hoe dit zal uitpakken dat weten de heren Veldhuis & 
Kemper nog niet precies. Persoonlijker, meer confronterend, 
grappiger, harder of zachter? Of van alles misschien een 
beetje? Het wordt hoe dan ook de overtreffende trap!

We zijn erg blij dat dit duo eindelijk een keer naar ons theater 
komt met een try-out!

veldhuisenkemper.nl

Cabaret € 22,00   |   20.15 uur

za
11-04

Try-out

PUUR zingt met liefde
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Heen en Weer

Tijdens deze muzikale voorstelling zingen Hans Meek en 
Carine Poels bekende Nederlandse liederen van o.a. Drs. 
P, Jules de Corte, Toon Hermans, Liesbeth List  & Ramses 
Shaffy. Ze worden daarbij begeleid door pianist Leo 
Driesenaar. In 2018 maakte dit Wijchense trio een vliegende 
start met hun voorstelling Met liefde gezongen. Hun tweede 
voorstelling Heen en weer staat opnieuw in het teken van 
uitersten. Geluk en ongeluk, blijdschap en verdriet, leven en 
dood: Hans, Carine en Leo weten er wel raad mee. 

PUUR staat garant voor een ontspannen avondje uit met 
mooie liederen, afgewisseld met een komische noot en 
ontroerende momenten.

-

Muziek € 14,50   |   20.15 uur

wo
15-04

Lokaal talent

Fuad Hassen
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Remmende  voorsprong

Met zijn innemende persoonlijkheid, gulle lach en laid-back 
comedystijl veroverde Fuad al vele harten, zeker die van 
ons publiek. Zijn geweldige preview jaren geleden zorgde 
voor een groot startpubliek, dat na zijn fantastische shows 
steeds verder groeide. De derde comedyshow van Fuad 
gaat op diezelfde voet verder. Fuad is nou eenmaal een man 
van kleine zaken, die hij vervolgens op onnavolgbare wijze 
opblaast en uitspeelt. Futiliteiten zijn aan Fuad welbesteed. 
Maar wat als er een klein dingetje net anders was verlopen? 
Was de wereld dan anders? Zijn die kleinste gebeurtenissen 
of uitvindingen dus tóch belangrijk? En zijn het dan nog wel 
kleine dingen?   

fuad.nl

Cabaret € 18,50   |   20.15 uur

do
16-04
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Rapalje
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Still into folk

Vuurspuwende doedelzak, gevoelige ballades, stampende 
reels. Deze muzikale reis is een ware Keltische beleving die je 
niet mag missen! 

Meer dan twintig jaar na het verschijnen van hun eerste 
album Into Folk, is het tijd voor een heruitgave. Niet alleen 
op plaat, maar ook op de planken. Klassiekers als Wat Zullen 
We Drinken, Raggle Taggle Gypsy en Whisky in the Jar zijn zo 
mogelijk nog opzwepender dan ooit te voren. Into Folk in 
een nieuwe jas, of liever gezegd, een nieuwe kilt.

Na de pauze wordt u meegevoerd door de nummers op het 
nieuwe album Scotland’s Story, waarbij we samen muzikaal 
de geschiedenis van Schotland beleven.

rapalje.com

Muziek € 19,00   |   20.15 uur

vr
17-04

Meiden van LOS
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Lusten en Lasten

De Meiden van LOS zijn terug! In een ongekend tempo 
volgen liedjes en sketches elkaar op in deze goudeerlijke 
voorstelling over de keerzijde van de medaille. 

De meiden komen er achter dat het leven best lastig is. 
En natuurlijk willen ze, zoals vrijwel iedereen, wel de lusten 
maar niet de lasten. Maar helaas, deze zijn onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden: geen wilde stap-avond zonder de kater, 
geen goede baan zonder de stress, geen kind zonder de 
zorgen, geen relatie zonder de ruzies…. .
Ja, de meiden kunnen nog wel even doorgaan en dat doen ze 
dan ook uitgebreid in deze voorstelling. In Lusten en Lasten 
fantaseren de meiden er lustig op los en nemen geen blad 
voor de mond.

los-muziektheater.nl

Muzikaal cabaret € 19,50   |   20.15 uur

za
18-04

Popkoor The Anthony 
Singers

Dis Koffer Us

Riemen vast voor Dis Koffer Us! 

Je hebt vakantieplannen, pakt je koffer en vertrekt richting 
het vliegveld. Eenmaal aangekomen blijkt dat er een enorme 
vertraging is. Passagiers raken met elkaar in gesprek en 
vertellen aan de hand van indringende maar ook swingende 
songs hun persoonlijke verhalen. De vertrekhal vult zich 
met muziek en zang. De begeleiding door de eigen live-
band maakt deze voorstelling compleet en zorgt voor een 
spectaculaire en muzikale reis die je niet wil missen. 

Muzikale leiding: Erik Fortier. Regie: Richard Sprokkereef.

theanthonysingers.nl

Muziek € 17,50   |   za 20.00 uur - zo 14.30/20.00 uur

zo
07-06

Event

za
06-06

Staconcert

54



VRAGEN? BEL ONS: 085 8888 001 
Beerseweg 10a | 5431 LC CUIJK  navigatie kies: heiligenberg www.hofmansathome.nl

7600m2 Showroom in Cuijk

√ Alles om uw huis uw thuis te maken

√ 63 A-merken op 7600 m² wooninspiratie

√ Advies door productspecialisten

TAPIJT | VINYL | LAMINAAT | PARKET | PVC | MARMOLEUM | RAAMDECORATIE | RELAXFAUTEUILS | VLOERKLEDEN | KUNSTGRASAlles voor je  
vloeren en ramen.

√ Altijd laagste prijsgarantie 

√ Vakkundig gelegd en gemonteerd

√  8.9 klanttevredenheid



Campuslaan 6
6602HX  Wijchen
(024) 645 04 55
www.mozaiekwijchen.nl
Theaterkassa: kassa@mozaiekwijchen.nl
Algemeen: receptie@mozaiekwijchen.nl

Algemene informatie / Openingstijden
Theaterkassa
Voor kaartverkoop, informatie, Mozaïekbonnen en 
podiumkaarten. 
• Elke donderdag en elke voorstellingsavond van 19.00 tot 

20.30 uur (van 5 september 2019 t/m 18 april 2020)
• Bij middagvoorstellingen en afwijkende tijden drie 

kwartier voor aanvang geopend
• In de basisschoolvakanties is de theaterkassa gesloten.

Receptie
Voor informatie, routing, Mozaïekbonnen en podiumkaarten. 
Vanaf september 2019 ook voor het reserveren van 
theaterkaarten.
• Van 9.00 tot 16.30 uur op maandag t/m vrijdag

Cultureel Lunchcafé
Versbelegde broodjes, huisgemaakte soepen, frisse 
salades en andere heerlijkheden.
• Van 11.00 tot 14.00 uur op maandag t/m vrijdag 

’t Mozaïek
’t Kleurrijke huis van Wijchen
• Van 7.30 tot 23.00 uur op maandag t/m vrijdag 
• Van 8.30 tot 13.00 uur op zaterdag
• In de basisschoolvakanties op maandag t/m vrijdag van 

7.30 tot 18.30 uur en op zaterdag gesloten

Kaartinformatie

Steractie vernieuwd 
Bestel je zes of meer voorstellingen, dan krijg je alle 
stervoorstellingen uit je bestelling voor slechts € 10,00. 
Dit wordt direct en automatisch verwerkt bij zowel 
internetbestellingen als bij bestellingen via het bestelformulier. 
We verwerken de sterkaarten op volgorde van binnenkomst. Per 
stervoorstelling is een beperkt aantal sterkaarten beschikbaar. 
Voorheen was de stervoorstelling voor veel bezoekers de 
zesde voorstelling, vandaar dat het voordeel nu geldt vanaf zes 
voorstellingen. 
 
Verwerkingskosten
Enkel voor bestellingen via het papieren bestelformulier hanteren 
wij verwerkingskosten. Bij kaarten die worden opgehaald aan de 
kassa of online worden besteld zijn alle kosten inbegrepen.

Nieuwe regeling inbegrepen consumptie
Zowel garderobe als consumptie zijn bij je toegangskaart 
inbegrepen.
• Deze consumptie is alleen geldig in de pauzes
• Bij voorstellingen zonder pauze is deze alleen geldig ná de 

voorstelling
• Speciaal- en seizoensbieren zijn niet verkrijgbaar als pauze-

consumptie
• Consumpties voorafgaand aan de voorstelling en buiten het 

kaartje dient u aan de bar af te rekenen, pinnen is uiteraard 
mogelijk.

• Bij familie- of huiskamervoorstellingen betreft de 
pauzeconsumptie koffie, thee of ranja

• Bij staconcerten is geen consumptie inbegrepen,  
dan werken we met muntverkoop bij de garderobe

Handig om te weten

Aanreisinformatie
Parkeren is gratis op het Campusterrein. Bushaltes en treinstation 
zijn op loopafstand, op 9292.nl vind je de actuele lijnen en tijden.

Kaarten kwijt/ruilen?
• Ruilen kan tot uiterlijk drie dagen (72 uur) voor de voorstelling 
• Uitsluitend tegen andere voorstellingskaarten of Mozaïekbon
• Ruilen van rij en/of stoel is mogelijk, mits de voorstelling niet 

uitverkocht is
• Als je jouw kaarten kwijt bent, is het mogelijk om 

kopiekaarten uit te laten draaien 
• Al deze services bedragen € 1,50 per kaart 

Rolstoel of andere bijzonderheden
Als je dit aangeeft bij je reservering, dan boeken wij voor jou 
speciale plaatsen vóór de tribune. Dit kan helaas niet via de 
website, waardoor we voor jou geen verwerkingskosten voor het 
bestelformulier berekenen. 

Uitverkocht
Wij verwerken bestellingen op volgorde van binnenkomst. 
Wanneer een voorstelling uitverkocht is werken 
we met een wachtlijst. We nemen dan 
contact met je op, zodra er 
kaarten vrijkomen.

Jouw volledige bestelling gratis (1x)
2 vrijkaartjes (binnen je bestelling) (5x)

Mozaïekbon t.w.v. 15 euro (5x)
Meet & Friet bij familievoorstelling (5x)

 

Boek voor 10 juni
en win mooie prijzen! 
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Staat een activiteit of evenement 

hier niet op? Kijk dan op de 

website van de organisatie. Deze 

staat in deze brochure bij het 

event vermeld.


Bestel je 6 of meer voorstellingen 

dan kost elke stervoorstelling slechts 

€ 10,-. Dat kan je zelf verwerken in je 

optelling.

Deze voorstelling telt niet mee in je 

totaal voor de steractie i.v.m. lage 

toegangsprijs of andere organisator 

dan ’t Mozaïek
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T Theaterzaal

Huiskamer

Staconcert

Locatie

Mozaïekbon / Podiumcadeaukaart / Tegoedbon / Theaterbon*       -/- €

Verwerkingskosten € 7,50

Totaal €

1 12-09-19 Previewavond € 8,00
2 20-09-19 Het Groot Niet Te Vermijden € 23,00
3 25-09-19 Annick Boer € 14,00
4 26-09-19 Angela Groothuizen € 20,00
5 27-09-19 Sara Kroos € 21,00
6 28-09-19 Dire Straits Tribute € 22,50
7 02-10-19 Daniëlle Schel € 14,00
8 03-10-19 Daan Boom € 17,00
9 04-10-19 Beats & Moves € 15,00
10 05-10-19 Gerard Alderliefste & friends € 19,00
11 09-10-19 Tim Hartog € 14,00
12 10-10-19 Pijnstillers € 18,50
13 11-10-19 Viggo Waas € 19,50
14 12-10-19 Juf Roos | 13:30u € 19,00
15 12-10-19 Juf Roos | 16:00u € 19,00
16 18-10-19 Yora Rienstra € 19,00
17 19-10-19 Touch of  Toto € 17,00
18 23-10-19 Elke Vierveijzer € 14,00
19 24-10-19 Enge Buren € 19,50
20 25-10-19 Enge Buren € 19,50

21 26-10-19 Sidney Schmeltz € 17,50

22 30-10-19 Janke Dekker Producties € 22,00
23 31-10-19 Samir Fighil € 14,50
24 07-11-19 Gestampte Meisjes € 17,50
25 08-11-19 Arjan Kleton € 14,50
26 09-11-19 Gerlof Meijer € 18,50
27 10-11-19 VET Kindercabaret € 16,00
28 15-11-19 Guido Spek € 18,00
29 16-11-19 Leonie Meijer € 19,00
30 27-11-19 Clean Pete € 19,00
31 28-11-19 Begijn le Bleu € 18,50
32 30-11-19 Smooth Flavour € 14,00
33 06-12-19 Vrijdag & Sandifort € 22,00
34 07-12-19 Steffen Morrison € 19,00
35 11-12-19 Francis van Broekhuizen € 19,50
36 13-12-19 Cabaretpoel € 17,50
37 14-12-19 Soundos € 19,00
38 18-12-19 Debby Petter € 14,50
39 20-12-19 The NY Gospel Singers Show € 22,50
40 09-01-20 Cameretten € 18,00
41 10-01-20 Harteveld € 14,50
42 11-01-20 VOF de Kunst € 25,00do
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43 12-01-20 De Kleine Trommelaar € 13,50
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Nr. Dag Datum Artiest TotaalPrijsAantal

Nr. Dag Datum Artiest TotaalPrijsAantal Nr. Dag Datum Artiest TotaalPrijsAantal

44 15-01-20 Eric Beekes € 14,50
45 17-01-20 Max van den Burg € 18,50
46 18-01-20 Back to Amy € 18,50
47 22-01-20 Jan Beuving € 18,50
48 23-01-20 Beperkt Houdbaar € 18,00
49 24-01-20 Blind Date - Cabaret € 10,00
50 25-01-20 Blind Date - Familie 2+ € 10,00

52
51

29-01-20
26-01-20

Mart Hillen
Theaterover(v)al

€ 14,50
€ 2,50

53 30-01-20 RUMAG. € 21,50
54 31-01-20 Thijs van de Meeberg € 18,50
55 01-02-20 Meneer Monster € 13,50
56 06-02-20 Nabil € 18,50
57 07-02-20 Renee van Bavel € 18,50
58 08-02-20 Tom Cherry & Blue Man Trio € 14,00
59 12-02-20 Jim van der Zee € 19,50
60 14-02-20 Andermans Veren Live € 19,50
61 15-02-20 Middelbare Meiden € 19,50

62 16-02-20 Mad Science € 16,00
63 19-02-20 Rian van Nieuwkuijk € 14,50
64 20-02-20 Janneke de Bijl € 18,00
65 04-03-20 Marco Lopes € 14,00
66 06-03-20 Joris Linssen € 21,50
67 11-03-20 Let’s make Comedy € 12,50
68 13-03-20 Kees van Amstel € 18,50
69 14-03-20 Buffalo Soldiers € 14,00

71 19-03-20 Do € 21,00
72 20-03-20 Jochem Nooyen € 18,50
73 21-03-20 Percossa € 21,00
74 26-03-20 Kasper van der Laan € 18,00
75 27-03-20 Floris Kortie en Vera Kooper € 18,50
76 28-03-20 Theater van de Klucht € 25,00
77 29-03-20 Dirk Scheele | 11:00u € 14,00
78 29-03-20 Dirk Scheele | 14:30u € 14,00
79 01-04-20 Knock Out Comedy Crew € 12,50
80 02-04-20 Fred Delfgaauw € 18,00
81 03-04-20 De Meisjes met de Wijsjes € 20,00
82 04-04-20 De Kleine Komedie € 18,00
83 05-04-20 Klets Kindercabaret € 12,50
84 08-04-20 Koningstheateracademie € 5,00
85 10-04-20 70’s unplugged € 21,00
86 11-04-20 Veldhuis & Kemper € 22,00
87 15-04-20 PUUR zingt met liefde € 14,50
88 16-04-20 Fuad Hassen € 18,50
89 17-04-20 Rapalje € 19,00
90 18-04-20 Meiden van LOS € 19,50
90 06-06-20 The Anthony Singers € 17,50
91
91

07-06-20 The Anthony Singers | 14:30u € 17,50
93
92

07-06-20 The Anthony Singers | 20:00u
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* Bij inlevering bonnen gelden geen verwerkingskosten.

€… xvr T70 18-03-20 De Hermannen € 12,50

T
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Gastnr:

Persoonlijke gegevens Kies uw betaalwijze

Eenmalige machtiging: 

Via PIN aan kassa:

Voorletters

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon vast

E-mailadres

Via e-mail houden we je op de hoogte van evt. wijzigingen. Ook krijg je kort voor de 
voorstellingen een servicemail als reminder deze bevat waardevolle informatie over de voorstelling. 

Ik ontvang ook graag theateracties en leuke nieuwtjes via mail.

Bijzonderheden

Laat het ons weten als je hoogtevrees hebt, je hulphond meeneemt, rolstoelgebruiker 

of slechthorend bent. Dan houden wij hier rekening mee bij de placering.

Telefoon mobiel

Volgnr: Bijzonderheden:

In te vullen door medewerker Theater 't Mozaïek

Ten name van

Datum Handtekening

Ik verleen een eenmalige machtiging aan Theater ’t Mozaiëk om het totaalbedrag 
af te schrijven van mijn IBANnummer:

Ik betaal mijn bestelling via PIN bij het afhalen aan de theaterkassa.
Vergeet je podiumkaart of bon(nen) niet!

N L

We gaan vertrouwelijk met je gegevens om. Lees onze voorwaarden en verwerking van 
persoongegevens op www.mozaiekwijchen.nl. Voor onze ticketverkoop gelden de Algemene 
Voorwaarden van de VSCD, ook deze zijn te vinden op onze website.

Als je bij bepaalde personen wilt zitten, zorg dan dat de formulieren aan elkaar geniet 
binnenkomen. Alleen dan kunnen we jullie gegarandeerd bij elkaar plaatsen.

Geef dit formulier af bij /
stuur het op naar: 

Theater ’t Mozaïek, 
Campuslaan 6, 6602 HX Wijchen

Bij bestelling vóór 10 juni 2019 ontvang 
je zeker een bevestiging voor de 

zomervakantie. Latere bestellingen 
worden in verband met de vakantie 

later verwerkt. Je ontvangt je 
theaterkaarten altijd voor je 

eerste voorstelling.

volgende data en tijden:
• Maandag 2 september 

15.00-17.00 uur
• Donderdag 5 september 

19.00-20.30 uur
• Zaterdag 7 september 

10.00-12.00 uur
Niet opgehaalde kaarten komen 
opnieuw in de verkoop
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Mei
Zaterdag 11 Emilialoop
Zondag 26 Samen Duurzaam in Wijchen - Koopzondag
Woensdag 29 
t/m 1 juni Kasteelfeesten
Donderdag 30 Hemelvaart Braderie - winkels open

Juni
Zondag 30 Wijchen Sportief - Koopzondag

Juli
Zaterdag 6 Gevelconcert
Maandag  15 
t/m 20 Vierdaagseweek
Zondag 28 Geen Koopzondag

Augustus
Zondag 11 CuriosaFair - Koopzondag
Vrijdag 16 t/m 
18  Pleinfeest Sterrebosch
Zondag 25 Jazz & Wine, Kunstmarkt-
 Koopzondag

*Wijzigingen onder voorbehoud. Kijk voor meer informatie 
en het actuele overzicht op www.wijchenis.nl

September
Zaterdag 1 TrotsMarkt (in de Kasteeltuin)
Vrijdag 13 t/m 
17 Wijchense Kermis
Zondag 29 Wijchen Staat Stil* - Koopzondag

Oktober
Zaterdag 12 Veemarkt / Paardenmarkt
Vrijdag 25 Halloween
Zondag 27 Koopzondag

November
Zondag 17 Sinterklaasintocht - Koopzondag v. 12u
Zondag 24 Pieten speurtocht - Koopzondag v. 12u

December
Zondag 1 Koopzondag (zonder activiteit) v. 12u
Zondag 15 Pre-Kerst - Koopzondag v. 12u
Zaterdag 21 Kerst Sprookjesfestijn (KSF) start ‘s avonds
Zondag 22 SantaRun & KSF - Koopzondag v. 12u
Zondag 29 Wijchen Ruimt Op - Koopzondag v. 12u

Evenementenkalender Wijchen=
versie 12 feb 2019

JANUARI FEBRUARI MAART
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Vrijdag 22 t/m 1 sep Emilia 450 jaar Museum Kasteel

1 2 3 4 5 6 1 2 3 Zondag 31 Voorjaar - Koopzondag
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 APRIL

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 Zondag 14 FashionShows* - Koopzondag
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 Zaterdag 27 Koningsdag - winkels regulier open
28 29 30 31 25 26 27 28 Zondag 28 Koningsdag Afterparty - Koopzondag

& TrotsMarkt* (in de Kasteeltuin)
MAART APRIL MEI
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Zaterdag 11 Emilialoop

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Zondag 26 Samen Duurzaam in Wijchen-Koopzondag
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 Woensdag 29 t/m 1 juniKasteelfeesten

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 Donderdag 30 Hemelvaart Braderie -winkels open
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 JUNI
25 26 27 28 29 30 31 29 30 Zondag 30 Wijchen Sportief - Koopzondag

JULI
MEI JUNI Zaterdag 6 Gevelconcert
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Dinsdag 16 t/m 20 Vierdaagseweek

1 2 3 4 5 1 2 Zondag 28 Geen Koopzondag
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 AUGUSTUS

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 Zondag 11 CuriosaFair - Koopzondag
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 Vrijdag 16 t/m 18 Pleinfeest Sterrebosch
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 Zondag 25 Jazz&Wine, Kunstmarkt-Koopzondag

SEPTEMBER
JULI AUGUSTUS Zaterdag 1 TrotsMarkt (in de Kasteeltuin)
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Vrijdag 13 t/m 17 Wijchense Kermis
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Zondag 29 Wijchen Staat Stil* - Koopzondag
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 OKTOBER

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 Zaterdag 12 Veemarkt / Paardenmarkt
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 Vrijdag 25 Halloween
29 30 31 26 27 28 29 30 31 Zondag 27 Koopzondag

NOVEMBER
SEPTEMBER OKTOBER Zondag 17 Sinterklaasintocht - Koopzondag v. 12u
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Zondag 24 Pieten speurtocht - Koopzondag v. 12u

1 1 2 3 4 5 6 DECEMBER
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 Zondag 1 Koopzondag (zonder activiteit) v. 12u
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 Zondag 15 Pre-Kerst - Koopzondag v. 12u

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 Zaterdag 21 Kerst Sprookjesfestijn (KSF) start 's avonds
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 Zondag 22 SantaRun & KSF - Koopzondag v. 12u
30 Zondag 29 Wijchen Ruimt Op - Koopzondag v. 12u

NOVEMBER DECEMBER
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Legenda * evenement onder voorbehoud

1 2 3 1 15 Koopzondagen/2 Feestdagen
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 Koopzondagen open van 13u-17u

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie / Feestdagen
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

2019 Evenementenkalender Wijchen=
versie 12 feb 2019

JANUARI FEBRUARI MAART
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Vrijdag 22 t/m 1 sep Emilia 450 jaar Museum Kasteel

1 2 3 4 5 6 1 2 3 Zondag 31 Voorjaar - Koopzondag
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 APRIL

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 Zondag 14 FashionShows* - Koopzondag
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 Zaterdag 27 Koningsdag - winkels regulier open
28 29 30 31 25 26 27 28 Zondag 28 Koningsdag Afterparty - Koopzondag

& TrotsMarkt* (in de Kasteeltuin)
MAART APRIL MEI
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Zaterdag 11 Emilialoop

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Zondag 26 Samen Duurzaam in Wijchen-Koopzondag
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 Woensdag 29 t/m 1 juniKasteelfeesten

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 Donderdag 30 Hemelvaart Braderie -winkels open
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 JUNI
25 26 27 28 29 30 31 29 30 Zondag 30 Wijchen Sportief - Koopzondag

JULI
MEI JUNI Zaterdag 6 Gevelconcert
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Dinsdag 16 t/m 20 Vierdaagseweek

1 2 3 4 5 1 2 Zondag 28 Geen Koopzondag
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 AUGUSTUS

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 Zondag 11 CuriosaFair - Koopzondag
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 Vrijdag 16 t/m 18 Pleinfeest Sterrebosch
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 Zondag 25 Jazz&Wine, Kunstmarkt-Koopzondag

SEPTEMBER
JULI AUGUSTUS Zaterdag 1 TrotsMarkt (in de Kasteeltuin)
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Vrijdag 13 t/m 17 Wijchense Kermis
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Zondag 29 Wijchen Staat Stil* - Koopzondag
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 OKTOBER

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 Zaterdag 12 Veemarkt / Paardenmarkt
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 Vrijdag 25 Halloween
29 30 31 26 27 28 29 30 31 Zondag 27 Koopzondag

NOVEMBER
SEPTEMBER OKTOBER Zondag 17 Sinterklaasintocht - Koopzondag v. 12u
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Zondag 24 Pieten speurtocht - Koopzondag v. 12u

1 1 2 3 4 5 6 DECEMBER
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 Zondag 1 Koopzondag (zonder activiteit) v. 12u
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 Zondag 15 Pre-Kerst - Koopzondag v. 12u

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 Zaterdag 21 Kerst Sprookjesfestijn (KSF) start 's avonds
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 Zondag 22 SantaRun & KSF - Koopzondag v. 12u
30 Zondag 29 Wijchen Ruimt Op - Koopzondag v. 12u

NOVEMBER DECEMBER
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Legenda * evenement onder voorbehoud

1 2 3 1 15 Koopzondagen/2 Feestdagen
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 Koopzondagen open van 13u-17u

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie / Feestdagen
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

2019

Evenementenkalender Wijchen=
versie 12 feb 2019

JANUARI FEBRUARI MAART
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Vrijdag 22 t/m 1 sep Emilia 450 jaar Museum Kasteel

1 2 3 4 5 6 1 2 3 Zondag 31 Voorjaar - Koopzondag
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 APRIL

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 Zondag 14 FashionShows* - Koopzondag
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 Zaterdag 27 Koningsdag - winkels regulier open
28 29 30 31 25 26 27 28 Zondag 28 Koningsdag Afterparty - Koopzondag

& TrotsMarkt* (in de Kasteeltuin)
MAART APRIL MEI
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Zaterdag 11 Emilialoop

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Zondag 26 Samen Duurzaam in Wijchen-Koopzondag
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 Woensdag 29 t/m 1 juniKasteelfeesten

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 Donderdag 30 Hemelvaart Braderie -winkels open
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 JUNI
25 26 27 28 29 30 31 29 30 Zondag 30 Wijchen Sportief - Koopzondag

JULI
MEI JUNI Zaterdag 6 Gevelconcert
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Dinsdag 16 t/m 20 Vierdaagseweek

1 2 3 4 5 1 2 Zondag 28 Geen Koopzondag
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 AUGUSTUS

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 Zondag 11 CuriosaFair - Koopzondag
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 Vrijdag 16 t/m 18 Pleinfeest Sterrebosch
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 Zondag 25 Jazz&Wine, Kunstmarkt-Koopzondag

SEPTEMBER
JULI AUGUSTUS Zaterdag 1 TrotsMarkt (in de Kasteeltuin)
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Vrijdag 13 t/m 17 Wijchense Kermis
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Zondag 29 Wijchen Staat Stil* - Koopzondag
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 OKTOBER

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 Zaterdag 12 Veemarkt / Paardenmarkt
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 Vrijdag 25 Halloween
29 30 31 26 27 28 29 30 31 Zondag 27 Koopzondag

NOVEMBER
SEPTEMBER OKTOBER Zondag 17 Sinterklaasintocht - Koopzondag v. 12u
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Zondag 24 Pieten speurtocht - Koopzondag v. 12u

1 1 2 3 4 5 6 DECEMBER
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 Zondag 1 Koopzondag (zonder activiteit) v. 12u
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 Zondag 15 Pre-Kerst - Koopzondag v. 12u

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 Zaterdag 21 Kerst Sprookjesfestijn (KSF) start 's avonds
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 Zondag 22 SantaRun & KSF - Koopzondag v. 12u
30 Zondag 29 Wijchen Ruimt Op - Koopzondag v. 12u

NOVEMBER DECEMBER
M D W D V Z Z M D W D V Z Z Legenda * evenement onder voorbehoud

1 2 3 1 15 Koopzondagen/2 Feestdagen
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 Koopzondagen open van 13u-17u

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie / Feestdagen
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

2019

Activiteitenkalender 2019   Centrum Wijchen



Kasteellaan 28 

6602 DE Wijchen 

+31 88 4104411

www.alexadvocaten.nl

campuslaan 6  |  6602 HX Wijchen  |  (024) 645 04 55 www.mozaiekwijchen.nl

Wij maken van de gelegenheid gebruik onze waardering over te brengen aan  
alle werknemers en vrijwilligers die ervoor zorgen dat het u (en ons) bij een  
theaterbezoek aan niets zal ontbreken. Deze gastvrijheid is voor ons een  
inspiratiebron bij ons dagelijks werk. En vergeet niet: ontspannen en genieten  
begint al bij het uitzoeken van een mooie voorstelling!

is trotse sponsor van ’t Mozaïek. 


