
NEIL DIAMOND MEMORIES BAND
A legend in concert
Deze band eert het rijke oeuvre van de man die 
wereldwijd meer dan 130 miljoen albums heeft verkocht. 
Marcel Mulders neemt je samen met zijn 11-koppige band 
mee naar de glorietijd van de wereldster. Als liefhebber 
wil je deze show niet missen!

HARRY SACKSIONI
Dat kunnen ze allemaal wel zeggen
50 jaar On Stage - Een enorme prestatie. En bijna ieder 
jaar met nieuw geschreven nummers. Het zal niemand 
verbazen dat dit jubileumprogramma rijkelijk gevuld is met 
hoogtepunten uit zijn rijke catalogus. Én zijn nieuwste werk 
zal zeker ook onderdeel uitmaken van dit optreden.

THIJS VAN DE MEEBERG
Meer dan mogelijk
Thijs zoekt te midden van een levend, komisch en troostrijk 
decor, naar een manier om van waarde te zijn. Dat lukt 
hem niet alleen. Hij heeft jouw advies hard nodig. Want 
er is een probleem boven zijn hoofd gegroeid waardoor 
alles stagneert en vastloopt. Pas als dat is opgelost, is alles 
mogelijk en misschien wel meer dan dat. 

THEO NIJLAND
Ontboezemingen van een blij mens
Alleen al omdat hij de meest intieme ontboezemingen 
verpakt in liedjes, wil je met hem mee. Ook al weet je dat 
hij je opeens de oren kan wassen. Nijland rekt nu eenmaal 
altijd de grenzen op van wat er mogelijk is binnen een 
liedje. Heel slinks en irritant eigenlijk, maar je wilt het, 
omdat hij er inmiddels een meester in is.

CAMERETTEN FESTIVAL
Finalisten tournee
De finalisten van 2022 trekken langs theaters, poppodia 
en cultuurcentra om hun (prijswinnende) voorstelling aan 
jou te tonen. Tijdens deze avond maken de cabaretiers 
hun debuut op ons podium. En jij kunt voortaan zeggen: 
‘Ik heb die komieken gezien voordat  
ze overal uitverkochten.’

ROUÉ VERVEER
Gewoon Roué
Het is tijd om de 10de cabaretvoorstelling van Roué te 
vieren! Zoals altijd een show met een stortvloed aan 
zelfreflectie, hilariteit en zelfspot. Uiteindelijk wordt het 
dus een fantastische avond. Of eigenlijk een avondje 
‘Gewoon Roué’. 

THEATERGROEP MIMICRI

Al jaren brengen de Wassenaarse talenten van Mimicri 
met veel enthousiasme 2 voorstellingen per jaar in de 
Warenar. Op het moment van uitbrengen van deze 
brochure was nog niet alle informatie paraat, dus kijk 
voor meer informatie op onze website..

JULIKA MARIJN
In de schaduw van Rembrandt
Geertje Dircx, Rembrandts tweede vrouw, zag zijn 
meesterwerken ontstaan en stond ook model voor hem. 
Totdat Hendrickje Stoffels ten tonele verscheen. Krachtige 
vrouwen zijn een terugkerend thema in het werk van Julika, 
die eerder voorstellingen maakte over prinses Diana en 
Helene Kröller-Müller.

ELKE VIERVEIJZER
Drift
Alle lagen worden afgepeld. Elke trekt zonder reserves 
ten strijde op zoek naar alles wat we liever verborgen 
houden en wordt daarbij ondersteund door diepe drums 
en vunzige bassen. Haar voorstelling ‘Lucht’ ontving de 
Poelifinario-prijs 20-21 voor ‘t meest indrukwekkende 
kleinkunstprogramma.

MAARTJE VD WETERING,  
XANDER VLEDDER E.A.
Komt een vrouw bij de dokter
Het gaat Stijn voor de wind, totdat liefde van zijn leven de 
diagnose borstkanker krijgt. Terwijl zij behandeld wordt, 
zoekt de overspelige Stijn een uitvlucht in het nachtleven, 
vrouwen en een affaire. Kun je begrip opbrengen voor 
vreemdgaan als het helpt om overeind te blijven?

VanWyck
The Epic Tale of the Stranded Man
Deze in Wassenaar opgegroeide singer-songwriter bracht 
drie albums uit die bewondering oogstten tot ver over de 
landsgrenzen. Haar nummers doen denken aan Natalie 
Merchant, Leonard Cohen en Laura Marling. Deze show 
is een groots opgezette vertelling over een man die 
aanspoelt op een eiland en niet meer weet wie hij is.

MARTIJN KARDOL
De Situatie
Dames en heren, we zitten met een situatie. En situaties 
moeten worden opgelost. Is er iemand in de zaal die 
zich geroepen voelt om de situatie aan te pakken? Wat 
is eigenlijk die hele situatie waar we het over hebben? En 
wie is er verantwoordelijk voor? Is er iemand die dit kan 
oplossen?  Of moet ik het doen? En hoe dan?

MRS EINSTEIN
Country for Dummies
In een land vol cowboys, goudzoekers, pelsjagers en 
ontdekkingsreizigers zoeken de vier zangeressen van 
Mrs. Einstein naar avontuur. Meerstemmigheid, bijzondere 
arrangementen én een talent voor krankzinnige situaties. 
Kom meezingen!
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