
SEPTEMBER 2022  
TOT JANUARI 2023

KAARTVERKOOP
• Online via website  

www.warenar.nl | Stoelkeuze | iDeal | E-tickets
• Kassa | Telefonisch  

Ma & wo tussen 10.00 - 14.00 u 
• Kaarten ruilen/annuleren  

Tot 1 week voor de voorstelling | je ontvangt een 
tegoedbon 

• Wachtlijsten  
Worden geopend bij uitverkochte voorstellingen

TOEGANKELIJKHEID
• Laatkomers – Helaas geen toegang tot zaal, tenzij 

artiest dit toestaat
• Rolstoelplekken – Beperkte plekken dus graag tijdig 

telefonisch reserveren
• Slechthorenden – Theater Warenar beschikt over een 

infrarood-installatie. Vraag ernaar bij binnenkomst aan 
de bar 

• Parkeren & Fietsenstalling – gratis op terrein en in 
directe omgeving

• Pandemie – indien aan de orde, kijk op de website 
voor de meest actuele maatregelen en voorwaarden

WARENAR.NL
070 511 8382 | kassa@warenar.nl
Kerkstraat 75, 2242 HE Wassenaar

UIT IN HET THEATER DICHT BIJ HUIS
Op de fiets, wandelend of een klein eindje met de auto, gratis parkeren voor de deur en ´s avonds 

weer op tijd terug voor de oppas. Wat fijn dat het kan in Wassenaar. En dat het wéér kan! 

Ons Team kijkt er naar uit u te ontvangen bij een voorstelling of evenement in Theater Warenar. 

Wij hebben een gevarieerd programma voor u samengesteld. Tijdens onze WARE MIX 

Seizoenpresentatie kunt u kennismaken met verschillende artiesten van komend seizoen. Cabaret, 

toneel, familie en muziekvoorstellingen wisselen elkaar af en ook voorstellingen uit de regio zijn 

vertegenwoordigd. 

In deze brochure vindt  u de beknopte omschrijving. Wijzigingen onder voorbehoud. Kijk voor 

het meest actuele aanbod, uitgebreidere verhaaltjes, filmpjes en recensies op onze website.

NIEUW - Kaartprijs inclusief pauzedrankje - De vernoemde prijzen zijn inclusief 

een pauzedrankje of indien er geen pauze is, een drankje na afloop. Kaartprijzen met * 

uitgezonderd.  Tijdens het bestellen van uw kaarten, kunt u ook weer een borrelplankje 

reserveren. Zo maken we het u nog gemakkelijker om een gezellige avond dicht bij huis te 

beleven. Graag tot later in ons Theater!

Team Warenar 

PUBQUIZ – EEN GEZELLIGE AVOND IS ALTIJD WINST! 
Inloop telkens vanaf 20.00 uur | Aanvang 20.30 uur | Einde ongeveer 23.00 uur

Quiz 1 - Vrijdag 23 september 2022
Quiz 2 - Vrijdag 21 oktober 2022
Quiz 3 - Donderdag 8 december 2022

Warenar is er voor al uw zakelijke bijeenkomsten en feestelijke gelegenheden!  
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie! T: 070-5118382 E: info@warenar.nl

Scan deze QR code voor  
het volledige programma



WARE MIX!
Seizoenpresentatie
Laat u verrassen en kies uw Ware Mix! U ziet 
korte optredens van enkele artiesten uit het nieuwe 
Theaterseizoen 22| 23. Na afloop kunt u direct kaarten 
bestellen voor het nieuwe seizoen. De eerste editie was 
een groot succes! Gratis, doch wel reserveren.

DUTCH SWING COLLEGE BAND
& SCOTT HAMILTON
Uniek optreden met de legendarische Amerikaanse 
saxofonist Scott Hamilton! Jazzmuziek op wereldniveau. 
De netto opbrengst van deze voorstelling schenkt Warenar 
aan de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Uit te 
breiden met diner.

TOREN VAN GELUID
Superjuffie!
Na de Pluim van de Kinderjury en een eigen bioscoopfilm 
komt Superjuffie naar de theaters gevlogen! Dit is juf Josje. 
Een heel gewone juf. Maar kunnen jullie een geheim 
bewaren? Ja? Luister dan goed! Josje is namelijk een heel 
bijzondere juf. Ze is Superjuffie! 

SJAAK BRAL
Vaarwel 2022 (try out)
In een tijd waarin een slechte grap wordt afgestraft met 
een klap voor je bek, is het tijd om op de barricades te 
staan. Beter een slechte grap dan helemaal geen grap. 
Humor – kan dat in een jaar vol rampspoed, honger en 
geweld? Uiteraard. ‘Humor is overwonnen droefheid’, zei 
Godfried Bomans al.

KEES VAN AMSTEL
Vluchtweg altijd vrijhouden
Waarom vluchten we toch zo graag? Voor 
verantwoordelijkheden, voor stress en voor elkaar? Kees 
vlucht ook graag, maar dan voor z’n plezier. Kees houdt 
z’n vluchtweg altijd vrij, of zoals hij noemt: reizen. Reizen 
naar gewone en ongewone werelden.

BABETTE VAN VEEN
Juf van Dale vertelt verhalen
Juffrouw Van Dale  is een echte voorleesjuf, ze woont in 
de bibliotheek en soms, heel soms komt ze tevoorschijn om 
zomaar een verhaaltje voor te lezen.

Moet je wel eens niesen? Grote kans dat Juffrouw Van 
Dale dan in de buurt is. Want ze is een beetje stoffig!

ELLEN PIETERS, HAN OLDIGS
Adam & Eva 2.0
Twee buitenaardse wezens creëren een planeet en 
noemen die Aarde. Ze gaan hier zo in op dat ze de 
gedaantes van de man en de vrouw aannemen en elkaar 
en de Aarde ontdekken. Vol enthousiasme storten ze zich 
in een soms sensuele en hilarische ontdekkingsreis, met 
alle gevolgen van dien.

PATRICK NEDERKOORN
Hoogtij
In een Duitse krant las Patrick over de aanstaande 
‘Enthollandisierung der Erde’. In Hoogtij vraagt Patrick zich 
af of wij Nederlanders dit wel ‘schaffen’. Grappige en 
bitterzoete voorstelling over klimaatverandering, dijken, 
grenzen, verhuizen en Frau Antje.

HUUB STAPEL
Alleen Familie (try out)
Huub Stapel is terug. De man die Mars en Venus 
genadeloos langs de meetlat van het leven legde en het 
huwelijk tot op het bot ontleedde, wijdt zich nu aan een 
nog groter onderwerp: familie. 

STEFANO KEIZERS
Hans Teeuwen
Zijn trilogie aan voorstellingen werd lovend ontvangen 
door de pers. Hij is veel op tv en werd de publiekslieveling 
van de kijkcijferhit Het Perfecte Plaatje. Niemand lijkt meer 
om Stefano heen te kunnen. En dat komt goed uit. Want 
hij komt terug in de theaters met zijn derde voorstelling: 
HANS TEEUWEN.

THEATERGROEP MIMICRI
In Positie (uit de regio)
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. 

ANDRIES TUNRU
In Theorie
Van verliefd zijn tot verlegen, van hunnie tot wij: wie 
weet wat we tegenkomen! In ieder geval de ingrediënten 
die je van Andries gewend bent: snelle stand-up, vette 
verhalen en prachtige liedjes.

JOOST SPIJKERS & BAND
Hotel Spijkers
Eenmansopera over levenshonger van een prijswinnende 
theatermaker pur sang. Een man loopt verdwaasd de 
lobby van een hotel binnen. Over zijn arm hangt zijn 
kleddernatte trouwpak. Hij slaat op de hotelbel en 
wacht op de nacht portier. Het orkestje in de lobby speelt 
onverstoorbaar door.  

JAVIER GUZMAN
Apenkooien
Javier was dol op apenkooien. Je zou denken dat het 
maken van grappen en spitsvormige humor, actueel en 
‘vers van de straat’, zijn hedendaagse variant op zijn 
geliefde apenkooien is. Hoe dat vorm krijgt?  
Komt dat zien!

DIEDERICK ENSINK
Diederick’s Debuut
Het liefste zou hij in zijn eentje alle instrumenten van een 
orkest willen bespelen… én daarbij zingen. Met meer 
dan tien muziekinstrumenten en een gezonde dosis humor 
neemt hij het publiek mee in zijn persoonlijke muzikale 
verhaal met een breed scala aan muziekgenres. 
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GRATIS* 
SPECIAL

€ 28,00 
MUZIEK

BENEFIET

€ 12,50* 
FAMILIE

5+
€ 23,50 
CABARET

€ 21,00 
CABARET

€ 12,50* 
FAMILIE  

3+

€ 26,00 
TONEEL 

KOMEDIE
€ 19,00 

CABARET

€ 28,50 
TONEEL

€ 20,50 
CABARET

€ 15,00 
TONEEL

€ 18,50 
CABARET
COMEDY

€ 22,50 
MUZIEK

KLEINKUNST

€ 22,50 
CABARET

€ 18,50 
MUZIEK 

CABARET


