
THEATER 
OP DE 

CAMPUS

Adres Campustheater
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen
Tel. 024-3531111

Projectleiding, coördinatie, 
programmering, samenstelling 
theaterbrochure en publiciteit:
Kitty van Mil

Financiering theatervoorstellingen:
Faculteitsdirecteur GGM: Frank Stöteler

Secretariaat faculteitsdirectie:
Jacqueline Veltman en Humera Saeed, 
Tel. 024-3531252

Technicus theaterzaal: 
Jeroen van den Heuvel

Beheer theaterzaal:
Janine Schepers

Reservering theaterzaal en auditorium: 
Anouk Stein en Hanneke Hofmans, 
Evenementencoördinatie, 
Tel. 024-3531548

Colofon
Receptie kaartverkoop en reservering 
kaartjes: Gerrit de Lang
Dinsdag en donderdag: 16.30-21.30
Vrijdag: 15.00-17.30
Tel. 024-3531111, gerrit.delang@han.nl

Ondersteuning: Arjan Doolaar, 
Jacqueline Veltman, Humera Saeed en 
Sandra van Mil

Ontwerp en druk brochure:
Graphiset bv, Uden
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•  Kitty van Mil: Sandra van Mil
•  Adres Onbekend: Roy Beusker en 

Henri Serge Valcke
•  Rampen Tampen: Lidwien van Kempen
•  Veronika besluit te sterven: 
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•  Leon van der Zanden: William Rutten 

en Marco Lap

Adres HAN-theater
Theaterzaal C152
Hogeschool  van 

Arnhem en 
Nijmegen

Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen
Tel: 024-3531111

Inleveren of opsturen vanaf mei 2010

Theater op de Campus, Receptie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen.

Inleverdatum: 

Naam: 

Adres: 

Postcode, woonplaats:

E-mail:

Telefoonnummer:

Drie weken na de inleverdatum kunt u de kaartjes afhalen en betalen bij Gerrit de Lang van 
de theaterkassa. Graag gepast betalen! Openingstijden kassa: dinsdag en donderdag van 
16.30 tot 21.30 en vrijdag van 15.00 tot 17.30. In december is de theaterkassa gesloten. 
Opsturen van de kaartjes is niet mogelijk!

Bestelformulier Theater op de Campus
seizoen 2010-2011

H
ierlangs afscheuren.

Programma 2010-2011



Spelregels

•  Alleen volledig ingevulde formulieren worden in 
behandeling genomen. 

•  Graag bestelformulieren in blokletters invullen!
•  Niet op tijd opgehaalde kaarten gaan weer in de 

verkoop.
•  U kunt gekochte kaartjes niet teruggeven aan 

de theaterkassa.
•  Kaartjes ophalen en betalen kan alleen bij 

Gerrit de Lang tijdens openingstijden van de 
kassa. 

•  Graag gepast betalen.
•  De voorstellingen beginnen om acht uur. Zorg 

dat u vijf minuten voor aanvang binnen bent, 
daarna is er geen toegang meer. 

•  De theaterkassa is gesloten in de maand 
december en van 5 juli t/m 15 augustus! 

•  Wanneer u vóór 5 juli uw bestelformulier 
heeft ingeleverd of opgestuurd, kunt u vanaf 
1 5 augustus uw kaartjes betalen en ophalen bij 
Gerrit de Lang. 

•  Vanaf mei 2010 kunt u via het bestelformulier 
bestellen.

•  Vanaf 14 september 2010 kunt u digitaal 
bestellen. 

Theater op de Campus heeft veel vaste bezoekers 
onder medewerkers en studenten, maar ook 
publiek van buiten de Campus is natuurlijk van 
harte welkom. Kijk snel in de brochure voor het 
prachtige aanbod waaruit u kunt kiezen. 
Mede namens Faculteitsdirecteur Frank Stöteler en 
medewerkers van Theater op de Campus, wens ik u 
een zeer inspirerend en bijzonder theaterseizoen! 

Drs. Kitty van Mil,
Projectleider Theater op de Campus



Do. 14 oktober 2010
Aanvang 20.00
Entree: 10 euro

C152: theaterzaal



Dat ook woorden daden kunnen zijn, ja zelfs 
doden, wordt onontkoombaar duidelijk gemaakt 
in het theaterstuk Adres Onbekend. De Joodse 
Amerikaan van Duitse afkomst Max Eisenstein 
en zijn vriend Martin Schulze hebben een 
kunstgalerij in San Francisco.
Wanneer Martin terugkeert naar Duitsland 
onderhouden de beide vrienden een levendige 
briefwisseling. Het verhaal neemt een dramati-
sche wending wanneer Martin in de ban komt 
van Hitler en diens Nazi-ideologie. Wanneer de 
zus van Max in de problemen komt in Berlijn 
en Martin, ondanks de smeekbeden van Max, 
weigert haar te helpen, neemt Max op subtiele, 
maar zeer doeltreffende manier wraak!

Een wereldberoemd theaterstuk naar het boek 
van Katherine Kressmann in de vorm van een 
dubbelmonoloog die een huiveringwekkend 
beeld schetst van het opkomende nazisme in 
Duitsland. Met verpletterende slagkracht en 
meeslepend vertolkt door Huib Rooymans en 
Hans van Veggel. Een uniek koppel dat met 
het uitbrengen van deze voorstelling een grote 
wens in vervulling ziet gaan.

Regie: Peter Tuinman

Huub Rooymans en Hans van Veggel
Adres Onbekend (De ondergang van een gezworen vriendschap)

Genre: toneel/drama



Do. 18 november 2010
Aanvang: 20.00
Entree: 10 euro

C152: theaterzaal



Benefiet voor een nader te bepalen doel

Valt er tussen honger, tsunami, landmijnen en 
aardverschuivingen dan niks meer te lachen? 
Natuurlijk wel: Fred en Ria wijzen ons, ondanks 
hun getroebleerd huwelijksverleden, de weg. 
Deze professionele BN-ers, met hun allround 
podiumervaring - denkt u maar eens aan die 
schitterende derde prijs in de Schiedamse 
soundmixshow - staan garant voor een 
‘vloedgolf’ aan amusement. Kortom, lachen tot 
je erin stikt met deze schlagerzangers pur sang. 
Wie herinnert zich niet de hits ‘Lachen moet je 
leren’, ‘Schreien komt vanzelf’ en ‘Als de maan 
vol is schijnt ze overal.’

Dick van den Toorn maakt veel theatervoor-
stellingen. Hij is acteur en regisseur. Daarnaast 
is hij regelmatig op tv te zien. Hij speelt 
bijvoorbeeld Willem Alexander in Koefnoen, 
en speelde een rol in Loenatik. In het theater 
was Dick van den Toorn onlangs te zien naast 
Marc Marie Huijbrechts en Paul Groot in Hotel 
Atlantico en met Ton Kas (Het vrije schaap) in 
Ammehoela.

Debbie Korper speelde diverse rollen bij het 
RO-theater, Oostpool en bij het Huis aan de 
Amstel.

Regie: Kees Prins (Jiskefet)

RAMPEN TAMPEN
Voor de vrolijke nood
Genre: toneel/humor



Do. 2 december 2010
Aanvang: 20.00
Entree: 10 euro

C152: theaterzaal of 
auditorium



Veronika is jong, mooi, intelligent en…wil 
dood. Ze neemt een overdosis slaappillen en 
wordt vervolgens wakker in een psychiatrische 
inrichting. Daar ontdekt ze dat ze niet per se 
dood wil, maar ‘gewoon’ een ander leven. Juist 
dan hoort ze dat ze binnen een week zal ster-
ven. Haar hart is door de pillen onherstelbaar 
beschadigd. Wat kan Dr. Igor nog voor haar 
beteken? En wat moet ze met haar gevoelens 
voor schizofrene Eduard?

Durft ze nog iets van het leven te maken, nu 
het eigenlijk te laat is?

Veronika besluit te sterven
Gebaseerd op de gelijknamige roman van Paulo Coelho
Genre: toneel/drama

‘Veronika besluit te sterven’ is een pleidooi 
voor de onrust en tegen de schijndood. To-
taaltheater dat met intens spel, rauwe muziek 
en explosieve dans niet een beetje prikkelt, 
maar rake klappen uitdeelt. Een theatertrip ‘on 
Prozac.’

Met: Monique van der Werff e.a.



Do. 13 januari 2011
Aanvang: 20.00
Entree: 10 euro

C152 of auditorium



De pers schreef over zijn vorige voorstelling 
Dedication: ‘het beste dat het nieuwe Neder-
landse cabaret nu te bieden heeft’ (De Volks-
krant) en ‘Weergaloos’ (Trouw).

Ronald Goedemondt
Binnen de lijntjes
Genre: Cabaret

In zijn vierde avondvullende voorstelling 
verkent Ronald Goedemondt het thema 
conformisme. Dat zou je als cabaretier 
kunnen doen door het brengen van een 
lineair en chronologisch verteld betoog 
met steekhoudende, logische verhalen over 
herkenbare dingen uit onze maatschappij, 
om uiteindelijk een duidelijk punt te maken. 
Maar helaas, dat kan Goedemondt niet. Hij 
springt, huppelt, duikt en pareert zowel fysiek 
als verbaal door zijn stof met achter hem de 
blaffende hond die logica heet. U gaat lachen.



Do. 20 januari 2011
Aanvang: 20.00
Entree: 10 euro

Auditorium



Twee jaar geleden stond Thijs van Leer al in het 
Campustheater met een indrukwekkend en zeer 
gevarieerd optreden. Het enthousiaste publiek 
gaf aan ook graag een keer de rockband Focus 
te willen horen en zien. Thijs van Leer neemt 
daarom zijn rockband mee naar de Kapittelweg 
en zal het gebouw laten schudden, want er zal 
uitsluitend rockrepertoire worden gespeeld. 
Focus was met het unieke rockrepertoire in de 
jaren zeventig het meest succesvolle en ge-
waardeerde exportproduct van de Nederlandse 
popmuziek Het legendarische duo Thijs van 
Leer op Hammondorgel en dwarsfluit en Jan 
Akkerman op gitaar had met instrumentale hits 
als Hocus Pocus, House of the King en Sylvia 
internationaal enorm veel succes. 

Focus
Uniek Rockconcert: Na internationale tournee komt Focus naar het Campustheater!
Hocus Pocus, House of the King, Round goes the Gossip, Harem Scarem…

Na een comeback, enkele jaren geleden, 
beleefde Focus opnieuw internationaal succes 
met een nieuwe bezetting. De afgelopen 
maanden speelde Focus bijvoorbeeld in Brazilië, 
Finland, Duitsland, Spanje. 
Oprichter Thijs van Leer en de fenomenale 
drummer Pierre van der Linden zijn opnieuw 
van de partij. Pierre van der Linden wordt 
beschouwd als één van de, zo niet de beste 
slagwerker van Nederland. Samen met bassist 
Bobby Jacobs - van de beroemde jazzfamilie 
- en de talentvolle gitarist Niels van der 
Steenhoven zorgen zij voor de swing en groove 
die Focus zo kenmerkt. 



Do. 10 februari 2011
Aanvang: 20.00
Entree: 10 euro

C152 theaterzaal



Sander de Heer (Onderweg naar morgen)

Hymke de Vries (Mussen en Zwanen) 

Rop Verheijen (Goede tijden, slechte tijden, 
Purper)

In de jaren vijftig zaten miljoenen mensen 
aan de radio gekluisterd om naar spannende 
avonturen van detective Paul Vlaanderen te 
luisteren. Het Thrillertheater brengt deze held 
nu op het toneel. In z’n vorm zal het stuk een 
hoorspel blijven, inclusief alle geluidseffecten. 
Wanneer u de ogen sluit, hoort u het befaamde 
hoorspel van weleer. Wanneer u naar het toneel 
kijkt, ziet u echter iets wat doet denken aan 
een acrobatische act…

Er trekt een stoet van personages voorbij. Char-
lie, de butler van Paul Vlaanderen en Ina, zijn 
vrouw. Sir Graham Forbes, hoofd van Scotland 
Yard. De uitgever van Vlaanderen: Lord Car-
rington. En verder natuurlijk een verraderlijke 
femme fatale, een meisje van lichte zeden en 
een domme rechercheur. De acteurs zullen live 
op het toneel ook alle geluidseffecten verzor-
gen. Van grintbakken tot brekend glas en van 
hevige regenval tot piepende remmen. Daarmee 
is ‘Paul Vlaanderen en het mysterie van de ver-
zonnen dood’ geen hyperrealistische detective, 
maar een toneelode aan een haast verdwenen 
kunstvorm, namelijk die van het radiohoorspel.

Paul Vlaanderen
En het mysterie van de verzonnen dood
Genre: Toneel/hoorspel



Do. 24 maart 2011
Aanvang: 20.00
Entree: 10 euro

C152 of auditorium



Na de succesvolle tournee van ‘De Franse slag‘ 
komt Alderliefste met een nieuw theaterpro-
gramma. De band, die naam verwierf met op-
tredens in vaderlandse kroegen, brengt in Trois 
een Frans-Nederlandse mix van hits en eigen 
werk. Een ode aan Ramses Shaffy zal natuurlijk 
ook niet ontbreken. 

De Volkskrant schreef dat Alderliefste met 
Wende Snijders het Franse Chanson uit de sfeer 
van rode wijn en visnetten heeft gehaald. 

Met hun nieuwe theaterprogramma gaan 
Gerard Alderliefste, Robert Kramers en Luc de 
Bruin verder op de ingeslagen weg: Trois is 
een gevarieerde, swingende show met prettige 
interactie, die getuigt van een grote liefde voor 
muziek.

Alderliefste
Trois
Genre: Muziek/Franse Chansons en Nederlandstalig repertoire



Do. 14 april 2011
Aanvang: 20.00
Entree: 10 euro

Auditorium


