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Voor u ligt de nieuwe seizoensbrochure van theater Warenar. Zoals elk jaar omvat 
het programma weer een afwisselend aanbod aan voorstellingen op het gebied 
van cabaret, toneel en muziek, met gearriveerde artiesten zoals Hans Liberg 
en minder bekend talent zoals Henry van Loon of Emilio Guzman. Opera Zuid 
brengt in februari een bijzondere muziektheatervoorstelling op de planken. In 
deze gids ook aandacht voor andere culturele activiteiten in Wassenaar, zoals in 
Raadhuis De Paauw. Daar worden het hele jaar door tentoonstellingen, concerten 
en lezingen gehouden. Daarnaast wordt in het komende seizoen de traditie van  
Paauwconcerten, georganiseerd door Deka Wielinga, voortgezet. De informatie 
hierover is in de brochure opgenomen.

Theater Warenar maakt het mogelijk dicht bij huis naar goed theater te gaan. 
Steeds meer bezoekers weten dit kleine maar professionele podium te vinden en 
te waarderen. Het is goed bereikbaar en er is volop gratis parkeerruimte. Dankzij 
het publiek dat de voorstellingen bezoekt en de inzet van enkele betrokken 
professionals en vele bevlogen vrijwilligers kan de Warenar blijven draaien.
 
Tenslotte treft u in de brochure programma informatie aan van zomerconcerten 
onder de noemer Pleinmuziek en van de Jazzsociëteit, inmiddels een ‘instituut’, dat 
toppers uit de Nederlandse jazzwereld naar Wassenaar haalt.

Kunst en cultuur horen bij het imago van Wassenaar. Het gemeentebestuur 
draagt dat ook uit en levert een (financiële) bijdrage. Betrokken organisaties geven 
concreet invulling aan de activiteiten. Hiermee ontstaat een aanbod dat laat zien 
dat Wassenaar een gevarieerd en levendig cultuuraanbod kent. 

Een boeiend cultureel seizoen wacht op u. 
Kijk verder in de brochure, boek en kom.
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Rasentertainer en muziekkomiek, Hans Liberg, 
komt met een show, die alléén dit seizoen in de 
Nederlandse theaters te zien is. Dus grijp uw kans 
om deze virtuoze, muzikale entertainer te zien en te 
beleven! 

Met Ralph Adriaansen op slagwerk en Remy 
Dielemans op bas, zorgt het Hans Liberg Trio weer 
voor een avond vol entertainment. Jazz & Pop-Up 
Comedy is een show van internationale allure, vol 
bruisende energie en grote muzikaliteit.
 
De pers: ….Hans Liberg is onnavolgbaar ….  
Zijn humoristische benadering van muziek in 
het algemeen en jazz in het bijzonder is aan het 
publiek buitengewoon goed besteed ….Liberg is een 
muzikale wervelwind die in muziek en taal vrijelijk 
associeert met alles wat hem voor de voeten komt. 
En dat doet hij virtuoos. En ja, diverse malen wordt 
er zelfs een (bijna) serieus jazz stuk ten gehore 
gebracht.

Hans Liberg 
Jazz & PoP-uP CoMeDY –  
HuMor tHat SWinGS

woensdag 23 september 

20.15 uur  -  € 27,50 

Een heerlijke avond met liedjes van en verhalen 
over Toon Hermans. Samen met twee geweldige 
zangeressen en een live-band neemt Maurice 
Hermans u mee achter de coulissen van het bonte 
leven van zijn vader. Zing mee met de bekende hits 
én geniet van minder bekende of zelfs niet eerder 
uitgebrachte pareltjes uit Toons rijke repertoire. 
Laat u verrassen door smakelijke anekdotes en 
ontroerende verhalen uit zijn privéleven. Zo dichtbij 
Toon kwam u nog nooit!
 
Maurice Hermans was van 1971 tot 1991 de manager 
van Toon, en maakte de groei van zijn vader 
van nabij mee. Hij vertelt het verhaal van een 
liedjesman, die lief en leed in prachtige nummers 
kon verwoorden. Het ware verhaal achter de 
coulissen, met de bekende hits, maar ook met 
onbekende nummers. Zo mooi… maar ook zo 
onwerkelijk… hij schreef zijn verdriet van zich af met 
prachtige teksten en soms kwam de clown in zijn 
schrijven ook weer naar boven.
 
met Maurice Hermans e.a.

zaterdag 3 oktober  

20.15 uur  -  € 20,00

Zo’n Toon
PerSoonliJke HoMMaGe aan toon HerManS



Zij is de baas! is cabarettheater met onvergetelijk 
mooie hits en botte grappen, geschreven door 
Marjolein Beumer, de schrijfster van de succesvolle 
film Soof.
 
Zij is de baas! gaat over liefde, ambitie, leeftijd, seks 
en veel gestuntel. Bas en zijn vriendin zijn mega 
ambitieus en perfect op elkaar ingespeeld. Totdat hij 
ontslagen wordt, juist op het moment dat haar ster 
rijzende is. Hoe aantrekkelijk is een man wanneer 
hij alleen nog hele dagen op de bank zit? En is haar 
gejaag naar succes eigenlijk wel zo sexy? Maar dan 
valt hij als een blok voor een sterke oudere vrouw.  
Ze is niet alleen ‘iet wat’ ouder; er is nog een 
probleem, maar dat ontdekt hij pas later.
 
regie Geert Lageveen (Orkater, Veldhuis & Kemper)
script  Marjolein Beumer (Soof) 
met Bastiaan Ragas, Anne-Marie Jung 
en Lieneke le Roux

Zij is de baas!
baStiaan raGaS en anne-Marie JunG 

donderdag 8 oktober  

20.15 uur  -  € 22,50 

Waar zijn de helden van vroeger? De Don Juans, de 
Zorro’s. De mannen en vrouwen met lef en fatsoen. 
Mannen die een vrouw nog het hof weten te maken en 
voor haar door het vuur gaan. Ze zijn er niet meer.
 
En wat is een held? Iemand die ten strijde trekt tegen 
het kwaad en bejubeld wordt?  Of iemand die strijdt 
voor een betere wereld? Iemand die naar zichzelf durft 
te kijken. Mensen durven dat niet meer.  
 
Daarom doen de mannen van Niet Schieten dat vóór 
u. Niet omdat ze zulke helden zijn, maar omdat het 
nodig is! Hier en daar zal het schuren of een beetje pijn 
doen. Maar bovenal wordt het lachen! Want het is zo 
ontzettend leuk om naar u te kijken … u heeft geen idee 
heeft hoe grappig u bent! Als herboren held komt u 
twee uur later de zaal weer uit.
 
regie Vincent van den Elshout
met Arend Edel en Maarten Hennis

zaterdag 17 oktober  

20.15 uur  -  € 18,00 

Niet Schieten!
kuSJe eroP



Henk gaat iedere dag plichtsgetrouw naar zijn werk, 
nadat hij plichtsgetrouw de klaagzang van zijn 
buurman heeft aangehoord en hij vrouwsgetrouw 
samen met zijn Els het bed heeft opgemaakt. Henks 
leven kent vele rustige dagen, maar ook onrustige 
nachten. Zijn nachtmerries en angsten sluipen 
zijn alledaagsheid binnen. Zijn verlangens dringen 
zich aan hem op. Waar komen ze vandaan? En 
belangrijker: waar brengen ze hem? Wat doe je als je 
burgermansbestaan verandert in drijfzand?
 
In dit tiende programma fileert Schudden het leven 
van Henk op filmische wijze. Een mooie, ontroerende 
en grappige voorstelling die onder je huid gaat zitten; 
uiteindelijk zijn we allemaal een beetje Henk.
 
“Henk is een spannende, ingenieuze voorstelling”
Het Parool
 
“De droomscènes van Henk zijn prachtig”
de Volkskrant
 
regie Titus Tiel Groenestege
tekst en spel Emiel de Jong en Noël van Santen

Schudden 
Henk

Hoe mooi alles 
keeS HulSt en eStHer SCHelDWaCHt

zaterdag 14 november

20.15 uur  -  € 19,00

De dichter/bioloog Leo Vroman en zijn latere 
vrouw Tineke Sanders worden vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog verliefd op elkaar. Leo vlucht net 
op tijd het land uit om in Indonesië in de Japanse 
kampen terecht te komen. Deze overleeft hij 
ternauwernood, vooral dankzij zijn onafgebroken 
liefde voor Tineke. Wanneer ze elkaar na zeven jaar 
terug zien, is hun liefde nog steeds even sterk en 
trouwen ze de volgende dag. Ze leefden nog lang en 
gelukkig...
 
Het boek Hoe mooi alles van Mirjam van Hengel is 
een onweerstaanbaar liefdesverhaal. De woorden 
zijn ontleend aan een gedicht van Leo Vroman  
(1915-2013). In de toneelversie is dit ontroerende 
verhaal in lichte stijl beschreven. De poëzie van Leo 
Vroman komt aan bod, alsmede zijn tekentalent en 
zijn bijzondere werk als bioloog.
 
regie Léon van der Sanden
met Kees Hulst en Esther Scheldwacht
 
INLEIDING om 19.30 uur door regisseur  
Léon van der Sanden
 

vrijdag 20 november 

20.15 uur  -  € 22,50 



Henry van Loon slaapt niet meer. Hij droomt alleen 
nog maar. Zonder een oog dicht te doen gaat de 
nacht over in de dag. Al wekenlang. Het zet hem in 
een sluimerstand en laat hem dromen met zijn ogen 
open.
 
Cabaretier en acteur Henry van Loon is sinds 2005 
lid van Comedytrain. Hij had groot succes met zijn 
voorgaande cabaretprogramma’s De Henry van Loon 
Entertainment Show en Electropis.
 
“Af en toe gooit Van Loon er een snoeiharde, totaal 
willekeurige grap tegenaan. Ben je weer helemaal 
wakker.”
Het Parool
 
“Knap en geestig hoe Van Loon een onaangepaste 
fantast neerzet”
NRC

regie Gijs de Lange

Henry van Loon
SluiMer

vrijdag 27 november 

20.15 uur  -  € 17,50 

Stille Nacht? Dacht het niet! In dit theatrale concert 
laat Frommermann zijn licht schijnen over het 
feestgedruis rond de kerstboom. Naast bestaande 
onverslijtbare evergreens en hemelse melodieën 
als The Christmas Song, Es ist ein Ros entsprungen en 
Stille Nacht is ook te horen hoe Merry Christmas op 
z’n Hawaiiaans klinkt.
 
En passant krijgt u antwoord op de vraag: Waar 
vind je tegenwoordig nog een goeie timmerman? 
Momenten van geestelijke verdieping en bezinning 
worden afgewisseld met pure kolder en vermaak.  
Er is gelegenheid tot meezingen.
Frommermann piekt!
 
tenor Jan-Willem Schaafsma en Erik Slik
bariton Willem de Vries, Jan Willem Baljet
bas Martijn de Graaf Bierbrauwer
gitaar Paul van Utrecht
piano David Bollen

zaterdag 12 december 

20.15 uur  -  € 19,00

Frommerman
FroMMerkerSt



Vliegveld, vertrekhal. Avond valt, vlucht vertraagd. 
Daar zitten ze, de verlorenen die nu op weg naar een 
verre bestemming hoopten te zijn. De cameraploeg 
van HELLO/GOODBYE is net vertrokken, de winkels 
zijn dicht. Sommigen proberen te slapen, anderen 
irriteren elkaar.

Vier acteurs spelen dertig rollen in vele verhalen. 
Komisch en tragisch. Hollandse verhalen over liefde 
en verdriet. De ochtend daagt. Eindelijk kunnen ze 
vertrekken. Ze gaan naar buiten, daas, moe, met hun 
rolkoffers en hun rugzakken.
 
Ger Thijs heeft al vele toneelstukken en 
bewerkingen op zijn naam staan, waaronder  
De Kus, Raak me niet aan, Stille Kracht en Karakter. 
Zijn stukken zijn vertellend, realistisch en 
toegankelijk. Voor Suburbia schreef hij de nieuwe 
tekst Nachtvlucht.
 
regie Albert Lubbers
met Khaldoun Elmecky, Nanette Edens,  
Lowie van Oers en Marit Hooijschuur

Nachtvlucht
tHeaterGroeP Suburbia 

donderdag 17 december 

20.15 uur  -  € 22,50

De uitnodiging van Cirque du Soleil om als clown 
van het circus mee te gaan op wereldtournee is 
voor een artiest als Eric Koller vergelijkbaar met 
de kwalificatie van een atleet voor de Olympische 
spelen. De interesse van Cirque du Soleil doet hem 
gloeien van opwinding. Dat de samenwerking er tot 
op heden nog niet van is gekomen doet hem zeer.
 
Zo kwam Koller tot een prachtige humoristische 
voorstelling waarmee hij een nieuwe weg inslaat. 
Een nieuw hoofdstuk in de fysieke grappenmakerij 
van Eric Koller.

Ondanks dat zijn eigen unieke vorm behouden blijft, 
is Koller blijft thuis! een voorstelling geworden die 
anders is dan zijn vorige.
 
De voorstelling vertolkt een gevoel dat iedereen 
kent; het grote onbereikbare waar we allemaal wel 
eens in ons leven tegenaan schuren. Alsof het voor 
het grijpen ligt. In Koller blijft thuis! laat Eric, op zijn 
eigen vertrouwde fysieke wijze, de lach en de traan 
elkaar omarmen. Zoals het een echte clown betaamt.

zaterdag 16 januari 

20.15 uur  -  € 18,50

Eric Koller
koller bliJFt tHuiS! 



Opera Zuid brengt het humoristische, nostalgische 
en romantische verhaal Wie is Loesje? met bekende 
songs uit de jaren ‘30, ’40 en ’50, waarin ook gedanst 
en getapt wordt. U kunt heerlijk meeneuriën met de 
nostalgische liedjes.
 
Wie is Loesje? speelt zich af in een oud en vervallen 
theater. Aan de vooravond van de sloop van het 
theater neemt kleindochter Jenny haar oma, de 
oude mevrouw Crooswijk, mee naar dit theater, 
waar deze veertig jaar gewerkt heeft als cassière 
en portier. Stiekem hoopt Jenny dat dit bezoek er 
ook voor zorgt dat haar oma eindelijk het mysterie 
rondom haar opa onthult.
 
regie Marc Krone
choreograaf Barrie Stevens
met Miranda van Kralingen als mevrouw Loes 
Crooswijk, Willem de Vries als Kees Kranenburg, 
Martijn Sanders als Charles Trenet, Veerle Sanders 
als Jenny, Rubèn Plantinga als Henk, de technicus, 
Annemarijn Maandag als de jonge Loes Crooswijk, 
Mark Luykx als o.a. Lou Band
 

oPera zuiD

Wie is Loesje?

zaterdag 6 februari 

20.15 uur  -  € 20,00 

Emilio Guzman wordt van kleins af aan een dromer 
genoemd. Vaak werd hij de klas uitgestuurd omdat 
hij uit het raam zat te staren. Wat hij niet erg vond, 
want op de gang kon hij ongestoord verder gaan 
met dagdromen.

Ook nu nog is hij soms plotseling verdwenen in 
zijn fantasie. In de realiteit stapt hij dan zomaar de 
verkeerde trein in, loopt hij tegen een lantarenpaal, 
of antwoordt hij: ‘welterusten’, als een kassameisje 
hem vraagt of hij nog een bonnetje wil.
 
Als Emilio hardop droomt, wordt hij afgeserveerd  
als fantast. Dan krijgt hij saaie woorden te horen als: 
crisis, cijfers, financiële haalbaarheid.
 
Maar op het podium is alleen Emilio aan het woord. 
Daar kunnen saaie mensen hem niet onderbreken. 
De fantast gaat los! En met een beetje fantasie lost 
hij daarbij alle wereldproblematiek in een keer op.
 
Emilio won in 2014 de Neerlands Hoop, de 
cabaretprijs voor de meest belovende theatermaker 
met het grootste toekomstperspectief.
 

vrijdag 19 februari 

20.15 uur  -  € 17,50

alle MenSen VerzaMelen!

Emilio Guzman



Dit is alweer mijn zevende, jazeker, zevende 
avondvullende show en waar het over zal gaan, 
weet ik nog niet want dat weet ik altijd pas op het 
laatste moment. Gelukkig worden niet alleen de 
beste beslissingen genomen maar ook de beste 
grappen gemaakt en de mooiste verhalen verteld… 
op het laatste moment. 

Over 1 ding hoeft u zich dus geen zorgen te maken:  
U zult, wederom, met buikpijn van het lachen de 
zaal verlaten, en dat weet ik al vanaf het eerste 
moment!
 

Roué Verveer
oP Het laatSte MoMent 

donderdag 25 februari 

20.15 uur  -  € 18,50

Alsmaar stijgende bezoekersaantallen. Uitverkochte 
zalen. Steeds meer optredens op radio en tv. Een 
geslaagde tournee door Mexico. En de aangrijpende 
film Met jou heb ik geleerd. De carrière van Joris 
Linssen & Caramba zit in een stroomversnelling. 
In 2016 komen de amigo’s met hun vierde 
theatervoorstelling STROOM. Een muzikaal spektakel 
met de ontroerende en gevatte verhalen van zanger 
Joris Linssen.
 
STROOM vertelt het waargebeurde verhaal van 
hun pelgrimstocht naar België, vol aangrijpende 
gebeurtenissen en wonderlijke ontmoetingen.  
Het publiek verlaat na afloop de zaal met een grote 
glimlach en is weer helemaal opgeladen:
 
‘Mooi, humoristisch en bij vlagen ontroerend:  
Heerlijke voorstelling.’
 
zang en teksten Joris Linssen
accordeon en zang Marcel van der Schot
gitaar en zang Kees van den Hoogen
contrabas en zang Erik van Loo

zaterdag 5 maart 

20.15 uur  -  € 17,50 

Joris Linssen & 
Caramba
StrooM 



Met zijn vorige voorstelling Alle Dagen won 
Richard Groenendijk de Poelifinario, de prijs voor 
de meest indrukwekkende cabaretvoorstelling van 
het seizoen. Sindsdien kwam de carrière van deze 
duizendpoot in een stroomversnelling. Hij maakte 
een eigen CD en werd een graag geziene gast in 
diverse radio- en televisieprogramma’s als Ranking 
the Stars en RTL Late Night.
 
Maar theater blijft waar het hart van Richard 
Groenendijk ligt. En zijn nieuwste voorstelling 
Met de Mantel der Liefde werd dan ook unaniem 
lovend ontvangen door pers en publiek. “Richard 
Groenendijk kwam, zag en overwon”, schreef de 
Telegraaf over deze personalityshow waarin hij zijn 
eigen leven wederom als uitgangspunt neemt. Maar 
dit keer gaat hij een stapje verder. “Groenendijk is 
vilein en oprecht” zegt het NRC. Want niet alleen 
de hilarische verhalen met familieanekdotes, 
carrièrediepte- en hoogtepunten en de vele 
kleurrijke figuren die hij tegenkomt in het dagelijks 
leven, passeren de revue. Moeiteloos combineert hij 
die lach met de aangrijpende oorlogsgeschiedenis 
van zijn vriend Marko.

Richard 
Groenendijk
Met De Mantel Der lieFDe (rePriSe) 
 

vrijdag 11 maart 

20.15 uur  -  € 20,00

In Bomans – Alleen tussen de meeuwen gaan we met 
Godfried Bomans terug naar het onbewoonde eiland 
Rottumerplaat, waar hij een week lang op uitnodiging 
van de Avro en Vara bivakkeert. Hij vindt het er 
vreselijk, slaapt slecht en ergert zich aan het gekrijs 
van de meeuwen. Tijdens het verblijf op deze eindeloze 
zandplaat staat hij dagelijks in contact met Willem 
Ruis, die ‘veilig’ aan de overkant in Warffum staat.
 
In dit toneelstuk komen de radiogesprekken tussen 
Godfried en Willem opnieuw tot leven. Intieme 
gesprekken, die verder gaan dan hoe lastig het is op 
een onbewoond eiland. Daarbij komt Bomans enorme 
gevoel voor humor rijkelijk om de hoek kijken.
 
Ruud van Megen creëerde een toneelvoorstelling vol 
muziek en fijne nummers. Hij maakte hierbij gebruik 
van teksten van Bomans. Daardoor is het voor de 
Bomans-fan een feest van herkenning en voor anderen 
een kennismaking met zijn fantasievolle verhalen.
 
regie Gijs de Lange
met Reinier Bulder, Hein van der Heijden,  
Annick Boer en Randy Fokke

woensdag 23 maart 

20.15 uur  -  € 24,00 

Bomans - Alleen 
tussen meeuwen
reinier bulDer, Hein Van Der HeiJDen, e.a.



Het waargebeurde verhaal van Tante Roosje en haar 
web van familiegeheimen
 
Wat is goed? Wat is fout? En wat doe je allemaal 
om te overleven? Daarover gaat de voorstelling 
Dansen met de vijand, gebaseerd op het verhaal van 
Paul Glaser. In zijn zoektocht naar een verborgen 
familiegeschiedenis stuit hij op ‘Tante Roosje’, een 
Joodse danslerares van wie de echtgenoot in de 
Tweede Wereldoorlog sympathiseert met de NSB. 
Haar gruwelijke verhaal confronteert haar neef met 
het feit dat ‘goed’ en ‘fout’ niet altijd zo simpel zijn.
 
De voorstelling is een muziektheaterproductie met 
liedjes die zijn geschreven door Roosje Glaser zelf, 
en hits uit de jaren dertig. En met nieuwe originele 
beelden uit het Polygoonjournaal.
 
regie en script Erris van Ginkel
met Truus te Selle en Mike Weerts

zaterdag 16 april 

20.15 uur  -  € 22,50 

Dansen met 
de vijand 
truuS te Selle alS tante rooSJe en  
Mike WeertS alS Paul GlaSer

‘Groothuizen is een zeldzaam innemende en 
vakkundige zangeres van het betere Nederlandse lied. 
Deze vrouw heeft magische krachten.’ schreef  
De Stentor over haar vorige voorstelling Eeuwige 
Jeugd. Met het prachtige lied Vinkeveen won ze in 
2012 de Annie M.G. Schmidtprijs.
 
Ikigai is een reden om te zijn, een levensdoel. ‘Het zout 
van het leven’ betekent het letterlijk en de meeste 
talen hebben veel woorden nodig om dit begrip te 
verwoorden. Het vinden van je Ikigai is belangrijk om 
een tevreden mens te worden. Maar hoe vind je het? 
Wat als je het niet weet en er nooit achter komt? Wat 
als je wekker de enige reden is om wakker te worden, 
omdat je anders je baan verliest?
 
De muzikale theatershow IKIGAI laat je energie kolken 
als een rivier, laat je bruisen als de zee, waaien als de 
wind, kwetteren als nestende vogeltjes. En mocht 
dat allemaal niet lukken in één avond, dan heb je ten 
minste prachtige liedjes gehoord.
 
zang en tekst: Angela Groothuizen
toetsen: Nico Brandsen
 

Angela 
Groothuizen
ikiGai (生き甲斐) 

vrijdag 1 april 

20.15 uur  -  € 18,00



Een onopgeloste moord blijft altijd leven. Zo ook de 
moord op de Haagse prostituee Blonde Dolly, ruim 50 
jaar geleden. Tot op de dag van vandaag circuleren 
wilde verhalen. Feit is dat hooggeplaatste Haagse 
politici (zoals de oprichter van de VVD) van haar 
diensten gebruik maakten. Bovendien bleek Blonde 
Dolly na haar dood, slechts 32 jaar oud, extreem 
gefortuneerd te zijn. Ze bezat miljoenen. Hoe kwam 
zij aan zulke grote hoeveelheden geld en waarom 
werd het onderzoek naar haar moord door de 
hoofdcommissaris eigenhandig in de doofpot gestopt?  
 
Sjaak Bral neemt het publiek mee terug in de tijd,  
naar de schone schijn van de jaren vijftig en de 
verstikkende macht van regenten. Hij spoorde 
bovendien de vermeende moordenaar (nu 87 jaar  
oud) op en confronteerde hem met de bewijslast.
 
Feit en fictie raken verstrikt in een razendknappe 
vertelling die zowel historisch als humoristisch is. 
Een theaterthriller van de bovenste plank - met een 
ontknoping die het publiek niet in de koude kleren 
gaat zitten.  

Sjaak Bral
De MoorD oP blonDe DollY  

vrijdag 22 april 

20.15 uur  -  € 18,00

Al tijdens het schrijven van zijn roman ‘Ik kom terug’ 
(nominatie Libris Literatuurprijs 2015) stond Adriaan 
van Dis een toneelstuk voor ogen. Hij hoorde zijn 
moeder praten, zag haar aan tafel zitten, nu eens 
jong, dan weer oud. Ze liet hem over haar schouder 
meekijken in vergeten familiealbums en opende een 
kist vol geheimen die hem meenamen naar verre 
buitenposten in de tropen.
 
Het leven van zijn bijna honderdjarige moeder 
schreeuwde om theater. Na een paar bladzijden wist 
hij ook wie haar moest spelen: Olga Zuiderhoek. 
Als iemand een dwarse vrouw kon neerzetten, 
was zij het wel. Olga zou haar een toon geven, een 
grimmige lach en bittere humor. Ja, met haar als 
moeder zag Van Dis zich wel op de planken staan.
 
Ik kom terug is een tragikomedie over een 
verstikkende band tussen moeder en zoon, maar 
laat ook zien hoe belangrijk verhalen zijn. De 
verhalen moeten verteld worden en zoonlief is 
niet langer buitengesloten. Hij mag haar leven 
gebruiken, verzinnen zelfs. Op één voorwaarde:  
in ruil moet hij haar een zachte dood bezorgen.

Ik kom terug 
aDriaan Van DiS en olGa zuiDerHoek

donderdag 28 april - 20.15 uur

vrijdag 29 april - 20.15 uur

€ 22,50



Zin in een feestje? Kom dan naar TAART! Joep is 50; 
een leeftijd die schreeuwt om een lied, een ABC’tje 
en een diavoorstelling. Toch? Of toch niet? Zijn 
hoofd zit behoorlijk vol, hij kan slecht filteren en zijn 
lontje is behoorlijk kort. Kortom; ís 50 wel de kers  
op zijn taart?
 
TAART is een komische, muzikale solo over 
ons geploeter en ons constante ‘moeten’. Joep 
overdondert je met herkenbare (oude en nieuwe) 
verhalen. Zijn irritaties over het leven in de grote 
stad; zijn hypochondrie, goedkope stedentrips,  
en mensonvriendelijke Schotse Hooglanders.
 
Joep maakte eerder 5 solovoorstellingen en de 
komedie Boer Wil Betere Vrouw. Hij werd meerdere 
malen door pers en publiek geroemd om zijn 
hilarische, beeldende manier van vertellen en zelfs 
vergeleken met Toon Hermans. Ook is hij bekend van 
zijn rol als Postbode Siemen in de VPRO-serie ZAAI.
 
‘Vanaf het begin al grappig’ – Theaterparadijs  
over Boer wil betere vrouw

Joep Onderdelinden 
taart

zaterdag 21 mei 

20.15 uur  -  € 17,50

kaartverkoop

Kaarten reserveren voor de voorstellingen 
in Theater Warenar gaat heel eenvoudig 
via de website www.warenar.nl. U kunt 
ook gebruik maken van het bestel-
formulier in deze brochure. Reserveringen 
worden verwerkt op volgorde van binnen-
komst. Wacht dus niet te lang met het 
bestellen van uw theaterkaarten.

Tijdens het seizoen zijn kaarten te koop 
via www.warenar.nl of aan de zaal vanaf 
19.00 op de avond van de voorstelling. 
Informatie over beschikbare kaarten kunt 
u ook krijgen via 070-5118382 of   
info@warenar.nl.

Voor alle voorstellingen geldt een korting 
van € 1,- op vertoon van uw Pas 65, CJP, 
Vrijwilligerspas of lidmaatschapskaart 
van K&O. 

Betalen
Bij het online reserveren via  
www.warenar.nl betaalt u via iDeal.  
Gebruikt u het bestelformulier, dan kunt 
u kiezen voor automatische incasso of het 
toesturen van een factuur. Na betaling 
krijgt u de kaarten thuisgestuurd. 
Mocht u door omstandigheden een reeds 
geboekte voorstelling niet bij kunnen 
wonen en kunt u de kaarten niet zelf 
doorgeven of verkopen, dan kunt u de 
kaarten tot uiterlijk 1 week voor de voor-
stelling terugbrengen. U ontvangt dan 
een tegoedbon voor het bestede bedrag.

Mindervaliden en slechthorenden
De Persijnzaal en de Theaterzaal in 
Warenar zijn goed toegankelijk voor min-
dervaliden. Warenar beschikt over een 
aangepast toilet. De bovenzalen zijn be-
reikbaar met een traplift. Slechthorende 
toeschouwers kunnen in de theaterzaal 
gebruik maken van een infrarood ontvan-
ger, die u op aanvraag in bruikleen krijgt.

Verantwoording
Wijzigingen onder voorbehoud. Aan de 
informatie uit deze brochure kunnen 
geen rechten ontleend worden.



Administratie en 

onderhoud VVE’s

Starrenburglaan 1

2241 NA Wassenaar

Tel.: 070-5114690

Fax: 070-5177955

E-mail: info@wabservices.nl

www.wabservices.nl

Luifelbaan 1
2242 KT
Wassenaar
070-5123310

Schoolstraat 27
Postbus 204
2240 AE Wassenaar
Telefoon:  070 - 5 123 123
Fax:          070 - 5 123 100
e-mail:  info@notariskantoor.net
www.notariskantoor.net

- DESKUNDIG
- SNELLE SERVICE
- MAATWERK



We verwelkomen iedereen die een blik in het verleden 
wil werpen, of de jongste kunstontwikkelingen wil 
ervaren. Het culturele programma van De Paauw bestaat 
uit tentoonstellingen, de Paauwconcerten en lezingen 
Met trots kunnen we u een aantal bekende namen 
presenteren die een bezoek aan Raadhuis De Paauw zeker 
de moeite waard maken.

Meer inForMatie 
Zet alvast de data in uw agenda. Extra informatie over 
de tentoonstellingen vindt u op www.wassenaar.nl. Kijk 
onder ‘vrije tijd, sport en cultuur’ en dan onder activiteiten 
en evenementen. Hier vindt u ook de 
culturele agenda met meer informatie 
over de andere culturele activiteiten 
die in en rond Raadhuis De Paauw 
zullen plaatsvinden.

Cultureel aanboD in Het 
HiStoriSCHe raaDHuiS De PaauW

R
aadhuis de Paauw

Raadhuis De Paauw
Raadhuislaan 22, 2242 Wassenaar



De concerten vinden plaats op zondagochtend 
vanaf 12.00 uur. Verkoop van losse kaarten 
is alleen mogelijk op de dag van het concert, 
vanaf 11.30 uur aan de zaal. De prijs van losse 
toegangskaarten bedraagt € 16,00. Leden van 
Het Nut, K&O Leiden en de Streekmuziekschool 
Leiden & Omstreken betalen € 15,00. Voor 
jongeren tot 23 jaar bedraagt de toegang 
€ 12,50. U kunt een abonnement nemen op 
de serie Paauwconcerten.

Het voordeel hiervan is dat u verzekerd bent 
van een plaats, u voorkomt teleurstelling en 
hoeft geen concert te missen. Abonnement-
houders profiteren bovendien van extra 
korting. 

Een abonnement op de serie van 
zeven concerten kost € 100,- inclusief 
administratiekosten.

Voor bestellingen kunt u de bovenstaande bon 
invullen en in een voldoende gefrankeerde 
envelop vóór 1 september sturen naar:  
D.K. Wielenga, Schoolstraat 49, 2242 
KG Wassenaar of stuur een e-mail aan 
d.k.wielenga@casema.nl (onder vermelding van 
uw naam, postcode, adres, telefoonnummer en 
aantal gewenste abonnementen).

PaauWConCerten

NAAM: ....................................................................................................................................................................................................................................................

STRAAT:  ..................................................................................................................................................................................................................................................

WOONPLAATS: ............................................................................................  POSTCODE:  ................................................................................................

TELEFOON:  .....................................................................................................  AANTAL ABONNEMENTEN:  .........................................................

E-MAIL:  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Voor concert op 11 oktober:  12.oo uur of 15.00 uur

Sturen vóór 1 september 2015 in een voldoende gefrankeerde envelop naar: 
D.K. Wielenga, Schoolstraat 49, 2242 KG, Wassenaar.
Of mailen aan: d.k.wielenga@casema.nl

inSCHriJVinGSForMulier abonneMent



C
oncerten

11 oktober 
Operainconcertanteuitvoering:
‘DiDo anD aeneaS’.HenryPurcell
(1688).Koor,orkestensolisten:Ensemble
Archipel.Hetgeheelo.l.v.Anneke
Huitink.Verteller:ElsbethTamboezer.
Uitvoeringendiedagom12.00ènom
15.00uur.Aangevenwelkeuitvoering
menprefereert.

15 november  
FreDeriCo DalPra,fluiten
aMelia SantoSo,piano.
WerkenvanMozart,Prokofiev,Poulenc.

13 december 
trio roDin,piano,viool,cello.Werken
vanGranados,Beethoven,Sjostakovich
2016.

17 januari 
linuS Piano Quartet,viool,altviool,
cello,piano.WerkenvanFauré,Mahler,
Brahms.

14 februari 
MitSuko SaruWatari,piano.
WerkenvanSchubertChopin

13 maart  
luCian-leonarD raiCioF,vioolen
anaMaria SteFan,piano.Werkenvan
Beethoven,Fauré,Massenet.

17 april  
 Herre-Jan SteGenGa,celloen
StÉPHane De MaY,piano.Werkenvan
Bach,Mendelssohn,SaintSaëns,Haydn.

ProGraMMa 2015 / 2016

Het abonnement voor zeven 
concerten kost € 100,-.
Losse kaarten zijn € 16,-.

€ 100,- per abonnement vòòr  
1 september over maken naar: 
D.K. Wielenga te Wassenaar
rek.nummer: 
NL29 INGB 0756 1852 11
onder vermelding: 
‘Paauwconcerten.’

trio roDin

linuS Piano Quartet



Wassenaar, zijn historie en zijn inwoners bieden voldoende inspiratie 
voor verhalen. De Paauwhof vlak bij het raadhuis bood jarenlang tijdelijk 
onderdak aan kunstenaars en schrijvers. A.F.Th. van der Heijden verwijst 
er in een van zijn romans letterlijk naar. Die tijden zijn voorbij, maar het 
raadhuis blijft een inspirerende omgeving. 

Enwatisermooierdaneenvoordrachttehoudenenbijtewoneninde
antiekebalzaalvandithistorischegebouw.Velenhebbendatalgedaan
eneenboeiendeenintiemeinkijkgebodeninhunwereldendelinkmet
Wassenaar.Adriaan van Dis,Louis van GasterenenRedmond O’Hanlon
zijnenkelebekendenamendieinhetafgelopenseizoeneenvoordracht
hebbengehouden.Ookinhetseizoen2015-2016zullenregelmatiglezingen
wordengeorganiseerd.EenvastonderdeelisdeBoudewijn Büchlezingin
november.

Erisnoggeendefinitiefprogramma,maarhoududewebsitevande
gemeenteindegatenvoorhetprogrammaendedata.

www.wassenaar.nl

lezinGen 2015 / 2016

laat u VeraSSen en inSPireren!

Lezingen

Foto© klaaS koPPe

Redmond O’Hanlon 
In zijn handen een minuscuul visje dat maar  
één wens heeft: een penis binnenzwemmen en 
zich daar nestelen



Tentoonstellingen
18 september / 22 november  
a SeleCtion oF PaVilionS
UitgangspuntvoordezetentoonstellingisdeBiënnalevanVenetië.Onzegastcurator
heeftuitdeinzendingeneenselectiegemaaktdievanafseptemberinRaadhuisDe
Paauwtezienis.Hetisinteressanttezienhoekunstenaarsuitverschillendelanden
opdewereldomhenheenreflecteren.
I.s.m.  Art the Hague 
 (woensdag 7 t/m zondag 11 oktober) 

28 november / 17 januari
Voor De CaMera, 
PortretFotoGraFie
Portretfotografievanuitverschillende
invalshoeken,metonderanderen
JanStegemanenSusanneMiddelberg.

23 januari / 3 april
DiCHter biJ Het SCHilDeriJ
StichtingNoenkitoonteenpoëzieproject.
Kunstwerkenuitdekunstcollectievan
Wassenaarzijndeinspiratiebronvoorjonge
dichters.Opening 28 januari, Gedichtendag.

9 april / 3 juli
aMbaSSaDe Van MarS
Sindsdejaren‘50vande20eeeuw
wordenerplannengemaaktombemande
ruimtevluchtennaarMarsuittevoeren.
MaarwatalsdemensopMarslandt.

9 april / 3 juli
De WaSSenaarSe Salon 
Dejaarlijksegroteledententoonstelling
vanKunstgroepWassenaar.

27 augustus / 11 september
branDWeerMuSeuM

ProGraMMa 2015 / 2016

raaDHuiS De PaauW
Raadhuislaan 22 
2242 AL Wassenaar

Openingstijden: 
donderdag tot en met 
zondag van 14.00 uur 
tot 17.00 uur. 

Data van de feestelijke 
openingen vindt u op de 
website van de gemeente: 
www.wassenaar.nl en het 
cultureel informatiepunt: 
www.cipvw.nl

Foto Jan SteGeMan



WARENAR

Als je wat te vieren hebt...Als je wat te vieren hebt...

Programma 2015 - 2016

Als je wat te vieren hebt...

www.prcf.nl  |  Tel. 070-3017333



P
lein M

usique

tHe WienerS PlaY tHe eVerlY brotHerS
Na hun Buddy Holly tribute-album nu een ode aan 
de koningen van de samenzang: The Everly Brothers. 
Bij The Weners klinken alle nummers als de oude 
vinylsingeltjes in een Wurlitzer-jukebox. 14.00 uur

luMaYna 
Napolitaanse canzoni, filmmuziek, jaren 30/40/50 
swing, jaren 60/70/80 pop, wat folk en jazz: bekend 
én onbekend repertoire waarmee La Bella Vita Italiana 
heel dichtbij komt. 14.00 uur

boerenkaPel De bierbenGelS
In 2014 wonnen De Bierbengels het 
blaaskapellenfestival “Dollen tussen de Bollen” in 
Noordwijkerhout. Met hun enthousiasme maken de 
Voorschotenaren van elk optreden een fantastisch 
feest. 15.00 uur

tHe SHePHerDS Met ConStantiJn SCHaaP
Jazzmuziek uit de Swingperiode, zoals vertolkt door 
Frank Sinatra, Mel Tormé en Nat King Cole. Maar ook 
populaire invloeden zoals Norah Jones, Jamie Cullum 
en Michael Bublé komen in het repertoire terug.  
15.00 uur

zondag 23 Augustus

zondag 30 Augustus

Elk jaar kunt u in Wassenaar genieten van live-muziek op één van de 
mooiste plekjes in ons dorp: het Burchtplein. Vier zondagmiddagen 
vol heerlijke muziek in allerlei genres, net na de zomervakantie en 
gratis toegankelijk.

www.pleinmusique.nl

Programma 2015 - 2016



P
lein M

usique

lookin baCk
Vriendschap, liefde voor goede muziek uit voorbije 
tijden en het vermogen om goed samen te kunnen 
spelen vormen het fundament onder Lookin Back, 
opgericht in 2001. Always ready to rock! 14.00 uur

WilD GeeSe
Wild Geese switcht moeiteloos tussen kracht en 
subtiliteit, tussen muziek en verhalen en tussen 
verschillende Keltische gebieden. Rock power en 
donderende energie dragen zorg voor een unieke 
belevenis. 14.00 uur

biGuine balaDe
Deze Caribische band brengt sinds 1992 tropische 
klanken naar Nederland. Swingende en charmante 
ritmes als biguine, zouk en compas. Haal de zon in huis 
met Biguine Balade. 15.00 uur

rollinG beat MaCHine
In deze unieke magische machine, een grote 
antieke hutkoffer, verbouwd tot een knallende 
muziekhelicopter, zijn alle benodigdheden voor een 
vette muzikale live-act ondergebracht. 15.00 uur

zondag 6 september

zondag 13 september



De jazz Sociëteit Wassenaar is inmiddels alweer ruim 7 jaar gevestigd 
in het sfeervolle Dorpscentrum, gelegen in de Schoolstraat in het 
centrum van Wassenaar. Een unieke locatie voor intieme concerten 
waar zowel oude als nieuwe namen uit de Nederlandse jazzwereld van 
zich doen spreken.

Door plaatselijke sponsoren en passe-partouthouders wordt het 
mogelijk gemaakt elk jaar tussen september en april de derde zondag 
van de maand een ijzersterk programma te presenteren.

Enkele namen die wij aan u presenteren zijn ondermeer hét 
saxofoontalent van Nederland Maarten Hogenhuis, de Braziliaanse 
singer/songwriter Rogério Bicudo, Equinox met Marjorie Barnes, de 
jonge Nederlandse zangeres, pianiste en songwriter Maartje Meijer, 
de legendarische trompetist Ack van Rooijen, die op 85-jarige leeftijd 
nog als een jonge hond de sterren van de hemel blaast met zijn unieke 
geluid. En tenslotte de grote tenorsaxofonist Rick Margitza, bekend 
geworden als één van de bandleden uit de formatie rondom Miles Davis.

Op 20 september openen we met een concert van één van 
de allerbeste & swingendste bands van ons land: 
The Houdini’s. Dit super sextet is inmiddels 
verheven tot instituut en ruim 25 jaar een 
topattractie op Nederlandse en buitenlandse 
jazz festivals & podia. Met de absolute top 
van de Nederlandse jazzscene, Ilja Reijngoud, 
Angelo Verploegen, Rolf Delfos, Marius Beets, 
Erwin Hoorweg en het jonge drumtalent Niek 
de Bruijn wordt dít concert er weer één om 
reikhalzend naar uit te kijken.

Jazz SoCiëteit WaSSenaar
SCHoolStraat 6  
2242 kH WaSSenaar



De Jazz SoCiëteit WaSSenaar 
Haalt Van naJaar tot VoorJaar, 
MaanDeliJkS oP zonDaGMiDDaG 
VanaF 15.00 uur nieuWe en ouDe 
naMen uit De neDerlanDSe 
JazzWerelD naar WaSSenaar.

Ons nieuwe seizoen 2015 – 2016 begint 
dit jaar op zondag 20 september  2015 en 
loopt tot en met het laatste concert op 
zondag 17 april 2016. Door een passe-
partout te kopen, helpt u ons met de 
continuïteit en verbetering van ons 
programma en faciliteiten. 

Kijk voor meer informatie en prijzen 
op www.jazzsocieteitwassenaar.nl/
seizoenspas

VoorloPiGe ProGraMMerinG

Wijzigingen zijn ten alle tijden voorbehouden. 
Voor de meest actuele agenda kunt u onze website 
www.jazzsocieteitwassenaar.nl raadplegen.

20 september 2015 - The Houdini’s
Ilja Reijngoud: trombone, Angelo Verploegen: trompet,  
Rolf Delfos: saxofoon, Marius Beets: contrabas, 
Erwin Hoorweg: piano,  Niek de Bruijn: drums, 
winnaar van de Erasmus Jazz Prijs

18 oktober 2015 - Maarten Hogenhuis 4/3
Maarten Hogenhuis: alt sax (4/3), Miguel Rodriguez: piano (4), Thomas Rolff: contrabas (4),
Joost Patocka: drums (4), Thomas Rolff: contrabas (3), Joan Terol Amigo: drums (3)

15 november 2015 - Rogério Bicudo

13 december 2015 - Equinox feat. Marjorie Barnes
Marjorie Barnes: zang, Bob Wijnen: piano, Dan Nicholas: gitaar,  Johnny Daly: contrabas

17 januari 2016 - Maartje Meijer
Maartje Meijer: zang/piano,  
Maarten Hogenhuis: altsax, 
Joris Roelofs: basklarinet, 
Tobias Nijboer: contrabas, 
Joan Terol Amigó: drums

21 februari 2016 - NNB

20 maart 2016 - Ack van Rooijen

17 april 2016 - Rick Margitza



• tuinmaterialen
• containers
• groenrecycling
• bodemverbeteraars

Oostdorperweg 206c | Wassenaar | 070 511 06 57 | jkvddoolbv.nl

Maar liefst 1.000 m² overdekte showtuin!Genieten van een voorstelling 
begint met optimaal zicht.

Wij wensen u een 
mooi theaterseizoen!

Langstraat 129-131   Wassenaar   

Papeweg 1b  |  2245 AD  |  Wassenaar
(070) 3051800 | www.rooduijnjansen.nl

Van advies, concept 
en vormgeving tot 
en met on- & offline 
media en drukwerk.



liVe Muziek in Warenar
Zaterdag 24 Oktober – 21:00 tot 01:00

Coverband B-FOUR

Herkenbare hits uit 50 jaar pophistorie!

Van Neil Young tot The Police, via Madness, Jason Mraz en Gavin Degraw terug 
naar Elton John en The Beatles. B-Four heeft een unieke sound omdat het een 
semi-akoestische band is. De vier ervaren muzikanten hebben het allemaal al 
meegemaakt, van straatmuzikant tot radio- en televisie optredens.
B-Four heeft het repertoire, de ervaring, het enthousiasme en de muzikaliteit  
om deze avond tot een fantastische happening te maken!

Zaterdag 28 November – 21:00 tot 01:00

The Questionmarks

Back to the 60’s and 70’s!

Deze band is ontstaan in 1967. Bij het eerste optreden had de band geen naam en 
werd er geopperd zet er maar een vraagteken bij en The Questionmarks waren een 
feit. De eerste periode duurde tot 1971 met daarna een stilte van 28 jaar. In 1999 
begon het opnieuw te kriebelen en kwamen The Questionmarks weer bij elkaar.

In de huidige bezetting brengen  Peter Kortekaas slaggitaar en toetsen, Hans Corel 
zang, mondharp en saxofoon, Jan Segers gitaar en zang, Pim Beets bas en zang,  
Ron du Chatenier drums en Peter Simon sologitaar en zang de hits van toen weer  
tot leven in de Warenar.

Gratis entree



Wanneer u ouder bent dan 65 jaar of beschikt over een CJP, een Vrijwilligerspas of de 
lidmaatschapskaart van K&O dan betaalt u de kortingsprijs. Vermeld duidelijk op het 
formulier hoeveel kaarten u bestelt voor de normale prijs en hoeveel kaarten u bestelt 
voor de kortingsprijs.

Na uw bestelling ontvangt u een factuur. Na betaling krijgt u de kaarten thuisgestuurd.

U kunt ook kaarten reserveren voor de voorstellingen in Theater Warenar via de 
website www.warenar.nl. Bij het online reserveren betaalt u via iDeal.  

uW beStellinG kunt u Sturen 
in een GeFrankeerDe enVeloP naar:
tHeater Warenar, 
kerkStraat 75, 
2242 He WaSSenaar. 

B
estelform

ulier
De heer/mevrouw:  .................................................................................................................................................................................................

Straat + huisnummer:  .........................................................................................................................................................................................

Postcode:  ........................................................................................................................................................................................................................

Plaats:  ................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  .........................................................................................................................................................................................................................

Email:  .................................................................................................................................................................................................................................

Ik bestel via automatische incasso en machtig Warenar eenmalig het totaalbedrag 
te innen van rekening:

IBAN:  ..................................................................................................................................................................................................................................

t.n.v.:  ...................................................................................................................................................................................................................................

te:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Ik ontvang graag een factuur.

Fotoverantwoording Programma Warenar
Thomas Mayer 23/9; Will Dekkers 3/10; Nick van Ormondt 8/10; Bernice van Wissen 17/10; Bob 
Bronshoff 14/11; Piek 20/11; Jouk Oosterhof 27/11; Merijn Doomernik 12/12; Claudia Kamergorodski 17/12; 
Koller Creative 16/1; Morten de Boer 6/2; Wereldwijze Fotografie 19/2; Raul Neijhorst 25/2; Corbino 5/3; 
Jaap Reedijk 11/3; Nick van Ormondt 1/4; Paul Glaser 16/4; Ministerie van Beeld 22/4;  
Annaleen Louwes 28/4; Katinka Krijgsman 21/5



datum artiest aantal  normale prijs aantal  kortings prijs
wo 23 sep Hans Liberg  ............ € 27,50  ............  € 26,50 
za 3 okt Zo’n Toon  ............ € 20,00   ............  € 19,00 
do 8 okt Zij is de baas!  ............ € 22,50   ............  € 21,50 
za 17 okt Niet Schieten!  ............ € 18,00   ............  € 17,00 
za 14 nov Schudden  ............ € 19,00  ............  € 18,00 
vr 20 nov Hoe mooi alles  ............ € 22,50   ............  € 21,50 
vr 27 nov Henry van Loon  ............ € 17,50   ............  € 16,50 
za 12 dec Frommerman  ............ € 19,00   ............  € 18,00 
do 17 dec Nachtvlucht  ............ € 22,50   ............  € 21,50 
za 16 jan Eric Koller  ............ € 18,50   ............  € 17,50 
za 6 feb Wie is Loesje?  ............ € 20,00   ............  € 19,00 
vr 19 feb Emilio Guzman  ............ € 17,50   ............  € 16,50 
do 25 feb Roué Verveer  ............ € 18,50   ............  € 17,50 
za 5 mrt Joris Linssen & Caramba  ............ € 17,50   ............  € 16,50 
vr 11 mrt Richard Groenendijk  ............ € 20,00   ............  € 19,00 
wo 23 mrt Bomans - Alleen tussen de meeuwen  ............ € 24,00   ............  € 23,00 
vr 1 apr Angela Groothuizen  ............ € 18,00   ............  € 17,00 
za 16 apr Dansen met de vijand  ............ € 22,50   ............  € 21,50 
vr 22 apr Sjaak Bral  ............ € 18,00   ............  € 17,00 
do 28 apr Ik kom terug  ............ € 22,50   ............  € 21,50 
vr 29 apr Ik kom terug  ............ € 22,50   ............  € 21,50 
za 21 mei Joep Onderdelinden  ............ € 17,50   ............  € 16,50 

 Administratiekosten 1 x € 4,00
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wo 23 sep Hans Liberg

za 3 okt Zo’n Toon

do 8 okt Zij is de baas!

za 17 okt Niet Schieten!

za 14 nov Schudden

vr 20 nov Hoe mooi alles

vr 27 nov Henry van Loon

za 12 dec Frommerman

do 17 dec Nachtvlucht

2016
za 16 jan Eric Koller

za 6 feb Wie is Loesje?

vr 19 feb Emilio Guzman

do 25 feb Roué Verveer

za 5 mrt Joris Linssen & Caramba

vr 11 mrt Richard Groenendijk

wo 23 mrt Bomans - Alleen tussen de meeuwen

vr 1 apr Angela Groothuizen

za 16 apr Dansen met de vijand

vr 22 apr Sjaak Bral

do 28 apr Ik kom terug

vr 29 apr Ik kom terug

za 21 mei Joep Onderdelinden



Creatief
Verbinden

Clownfi sh Creatieve Communicatie

Papeweg 1b

2245 AD Wassenaar

E info@clownfi sh.nl

T +31(0)70 514 14 61

Websites
Logo’s
3D visualisatie
Apps
eMagazine
Interactieve PDFs
Artist Impressions
Grafi sch vormgeving

Op de grens van Voorschoten-Wassenaar zijn wij al 

18 jaar aan de slag om op een creatieve wijze tot 

effectieve communicatie te komen. 

Graag willen wij u ons werk onder de aandacht brengen, 

kijk op onze website clownfi sh.nl om hiervan een 

indruk te krijgen. Natuurlijk lijkt het ons leuk om onze 

creativiteit samen met u te delen. Nieuwsgierig geworden 

en wilt u ons leren kennen? Bel, stuur een e-mailtje of 

kom gerust eens langs voor een kopje koffi e/thee.



Warenar biedt totaalpakketten voor particulieren, 
verenigingen en bedrijven. Van cursussen tot congressen 
en van lunch tot exclusive feest arrangementen. Heeft u 
een (zakelijke)bijeenkomst? Vanaf 10 tot ca. 250 personen 
hebben wij zalen die aan uw wensen kunnen voldoen.

Het professionele theaterprogramma 
dat u in deze gids aantreft laat zien wat 
in Theater Warenar mogelijk is. Van de 
professionele voorzieningen maken ook 
verschillende amateur toneel-, muziek- en 
dansgezelschappen veelvuldig gebruik. 

Warenar beschikt over een volledige eigen 
keuken. Uw bijeenkomsten kunnen volledig 
worden verzorgd. Wij bieden u arrangementen ‘op maat’ 

rekening houdend met uw wensen en uw 
budget. Geen zin of tijd en ruimte thuis: 
Warenar biedt u alle ruimte. Wilt u liever uw 
lunch, brunch,  buffet of feest aan huis of 
op de zaak. Warenar  kan dat ook verzorgen. 
Wij bieden u voor zeer scherpe prijzen onze 
catering aan!

Bent u geinteresseerd, vragen of 
opmerkingen, wilt u meer informatie? 

Neemt u dan gerust contact met ons op!

WARENAR
Theater - Congressen - Evenementen 

Warenar.nl

Facebook.com/warenar

info@warenar.nl

070 511 83 82


