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Inleveren of opsturen vanaf vrijdag 19 april 2013
Theater op de Campus, Receptie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen.
Inleverdatum:
Naam:
Adres:

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

Digitale reservering kaartjes
Arjan Doolaar: Campustheater@han.nl

Secretariaat faculteitsdirectie/
ondersteuning
Jacqueline Veltman en Sandra Freriks
Tel: 024-3531252

E-mail:
Telefoonnummer:
Optie 1: Het bestelformulier
Vanaf 19 april 2013 kunt u uw bestelformulier inleveren bij de receptie. Drie weken na het inleveren van het formulier kunt u de kaartjes ophalen. U heeft daarvoor vanaf het eerste ophaalmoment
3 weken de tijd. Coördinatie: Gerrit de Lang. Met medewerking van: Valery Brummelkamp

Techniek theaterzaal C152 en
auditorium A005
Jeroen van den Heuvel

Hierlangs afscheuren.

Spelregels
Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.
Tussen 1 juli en 18 augustus 2013 is de theaterkassa gesloten.

Reservering kaartjes via het bestelformulier
Gerrit de Lang: inlichtingen,
Gerrit.delang@han.nl
Valery Brummelkamp: 06-22429352

Financiering theatervoorstellingen:
Faculteitsdirecteur GGM Frank Stöteler

Postcode, woonplaats:

Optie 2: digitaal reserveren
Digitaal reserveren: Campustheater@han.nl vanaf 19 augustus. Hiervoor gelden dezelfde spelregels
als bij het bestelformulier. Noteer ook hier duidelijk uw naam, adres e-mail en telefoonnummer.
Coördinatie: Arjan Doolaar

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

Reservering theaterzalen
Evenementcoördinatie
Tel: 024-3531548
Ontwerp en druk brochure
Graphiset bv, Uden
Website Sylvester Hoogmoed
www.Campustheater.nl

Medewerkers receptie Hogeschool, 
faculteit GGM
Theaterkassa: dagelijks tussen 9.00-17.00 uur
Telefoon: 024-3531111
Van 1 juli tot 18 augustus 2013 is de
theaterkassa gesloten.
Foto’s theaterbrochure
• Kitty van Mil: Mariska Trimp
• Vals Plat: Freek Zwakhoven
• U bent mijn moeder: Jaap Vrenegoor
• Liesbeth List: Feriet Tunc
• Kitty Courbois: Anne Reinke
• Silvester: Dim Baars
• Helmert Woudenberg: Sanne Helgenberger
• Mark van de Veerdonk: Cathrien van de
Veerdonk
• Peter Faber: Roy Beusker
• Adres Onbekend: Roy Beusker en Serge Henri
Valcke

Bestelformulier
Theater op de Campus
Seizoen 2013-2014

Voorwoord
Welkom bij het Campustheater! Ook dit theaterseizoen biedt het Campustheater u weer de
unieke kans om binnen een vertrouwde en intieme omgeving professionele voorstellingen te bezoeken. Artiesten die de afgelopen jaren vrijwel onmiddellijk uitverkocht waren, komen ook dit
seizoen weer graag naar de Kapittelweg in Nijmegen. Daarnaast komen er ook artiesten die nog
nooit in het Campustheater hebben opgetreden. Met trots presenteer ik dit seizoen bijvoorbeeld
topactrice Kitty Courbois met ‘Parels van Poëzie’. Daarnaast kunt u dit seizoen weer ontspannen
bij fantastische cabaretvoorstellingen. Uniek is dit seizoen de workshop van acteur Peter Faber.
Nieuwsgierig geworden? Kijk snel naar het gevarieerde aanbod op www.campustheater.nl.

U kunt op 2 manieren uw kaartjes bestellen.
1. Via het bestelformulier vanaf 19 april 2013
U kunt het bestelformulier vanaf 19 april 2013 inleveren bij de receptie van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. Wanneer u het formulier inlevert, liggen de kaartjes 3 weken na de
inleverdatum voor u klaar. U dient vanaf de eerste ophaaldatum binnen 3 weken uw kaartjes
opgehaald te hebben.
Tussen 1 juli en 18 augustus 2013 is de theaterkassa gesloten.
Coördinatie kaartverkoop via bestelformulier: Gerrit.delang@han.nl
Met medewerking van: Valery Brummelkamp: 06-22429352
2. Digitaal bestellen
U kunt vanaf 19 augustus 2013 uw kaartjes ook digitaal bestellen via campustheater@han.nl.
Noteer duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Drie weken na uw bestelling kunt u de
kaartjes ophalen bij de receptie aan de Kapittelweg.
Coördinatie digitale kaartverkoop: Arjan Doolaar
Het Campustheater heeft nu ook een website: www.campustheater.nl

Vul uw bestelling in. Entree 12 euro met uitzondering van Liesbeth List: 15 euro

Anny Willemsen | Medische speciaalzaak
Gemertseweg 2 | 5427 ET Boekel | Tel. 0492 321976
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl

Voorstelling

Aantal kaartjes

26 september 2013: Vals Plat
3 oktober 2013: Vals Plat
31 oktober 2013: U bent mijn moeder
7 november 2013: Liesbeth List
21 november 2013: Kitty Courbois
28 november 2013: Silvester Zwaneveld
12 december 2013 : Helmert Woudenberg
16 januari 2014: Mark van de Veerdonk
30 januari 2014: Workshop Peter Faber
3 april 2014: Adres Onbekend

Met dank aan:
Professor dr Dietmar Ulrich, drs Claire van Houdt, drs Inge Hoevenaren, drs Marjolijn van
Abeelen, drs Marijn Hameeteman, drs Annelies Werner, dr Sasja Mulder, Esther Meijer, Bianca
Peeters, Gonny van Mil-Janssen, Gaby Haerkens, Roos Maas-Trepels, Miep Wijnen Trepels,
Liesbeth List, Willem Nijholt, Hymke de Vries, Richard Groenendijk, Linda van Dijck, Thijs van
Leer, Luc de Bruin en Alderliefste, Xec Bagur Florit, Joost Broere, Frank Stöteler, Marieke van
Baars, Joke Pol, José Keurentjes, Jacqueline Veltman, Sandra Freriks en dr Jan Fabré.

Totaal
Datum betaling
Handtekening
kassamedewerker

Handtekening theaterbezoeker

Bedrag

Spelregels
• Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
• Kaartjes blijven vanaf de eerste afhaaldatum 3 weken voor u gereserveerd staan.
• Na de uiterste afhaaldatum gaan de kaartjes weer in de verkoop.
• U kunt gereserveerde kaartjes niet teruggeven.
• U kunt alleen pinnen.
• De voorstellingen beginnen om 20.00. U
 dient daarom uiterlijk om 19.55 in de zaal te zitten.
• Na 20.00 is er geen toegang tot de zaal meer.
	Er kan geen uitzondering worden gemaakt. U loopt namelijk dwars door de voorstelling heen als
u na 20.00 binnenloopt. Dan staat niet de artiest in de schijnwerpers, maar u. Dat is buiten
gewoon hinderlijk voor de artiest, maar ook voor het publiek.
Let op: De workshop van Peter Faber begint om 19.00.
• Honden zijn niet toegestaan in het Campustheater
Mede namens faculteitsdirecteur Frank Stöteler
en de medewerkers van het Campustheater, wens
ik u een indrukwekkend en fascinerend theater
seizoen.

Drs Kitty van Mil,
Initiator en coördinator Theater op de Campus

Do. 26 september 2013
Do. 3 oktober 2013
Aanvang 20.00
Entree: 12 euro
Theaterzaal C152

Kitty van Mil
Vals Plat

“Een snoeiharde voorstelling over kanker op
zachte kussens”
Schiet mij maar meteen dood, ik wil niets
horen, ik wil geen behandeling, sprak Kitty
tegen haar oncoloog toen hij vertelde dat ze
een ingewikkelde kankersoort had. Drie weken
later lag Kitty, hevig protesterend en denkend
aan haar kapsel en decolleté toch gekoppeld
aan zakken, gevuld met een gifrode chemo
cocktail, op een zaal met nieuwe kale vrienden.
Gedurende zeven maanden druppelde de vlijm
scherpe chemo wekelijks in haar lichaam. En
niet alleen de chemo zou vlijmscherp zijn.
Samen met regisseur Michael van Buuren
werkte Kitty van Mil aan deze onconventionele
reality-cabaretvoorstelling over kanker, waarin
op authentieke wijze niets of niemand wordt
ontzien en waarin met de nodige zaaiende en
graaiende zwarte humor het publiek zaken te
horen en te zien krijgt die even meedogenloos,
confronterend als ontroerend en ontwapenend
zijn.

Vals plat is geen braaf verwerkingsprogramma van
een (ex)kankerpatiënt, maar laat het leven zien
zoals het soms kan zijn: keihard, rauw, verdrietig,
lief, verrassend en onverwacht inspirerend.
Spel en tekst: Kitty van Mil
Regie- scriptbegeleiding: Michaël van Buuren
Affiche: Freek Zwakhoven
Advies: Liesbeth List
Productie-assistente: Rina Klijnkramer
Floormanager en techniek: Harry van Deelen/
Jasper Langelaan
Medisch advies: Professor dr Dietmar Ulrich,
drs Annelies Werner, dr Sasja Mulder

Vals Plat draag ik op aan mijn vader Louis (Wiet)
Trepels die op 25-jarige leeftijd aan kanker overleed.

Do. 31 oktober 2013
Aanvang: 20.00
Entree: 12 euro
Theaterzaal C152

U bent mijn moeder
Theatergroep Suburbia, speler: Marie-Christine de Both
(Joop Admiraal)
“Waar ben ik hier?
In Delft
In Delft? Hoe kom ik hier in Delft?
Door de dokter. Die heeft dat zo geregeld.
En wist jij me te vinden hier?
Ja, natuurlijk moeder, je woont hier al drie jaar.
Ik kom toch elke zondag.”
U bent mijn moeder is de legendarische
voorstelling van Joop Admiraal over zijn
dementerende moeder. Een persoonlijk en
eerlijk beeld van het leven van zijn tachtig
jarige moeder, die hij elke zondag in een tehuis
bezoekt. In een eenvoudige taal en vol humor
beschreef Admiraal hoe het verleden het heden
inhaalt. Uitgangspunt is het universele en
tijdloze gegeven van een kind dat zorgt voor
zijn ouder(s). Het was een hoogtepunt in de
geschiedenis van het Nederlands theater.

Theatergroep Suburbia bracht dit stuk in 2011
opnieuw op de planken. Ditmaal echter vanuit
een ander perspectief. Regisseur Albert Lubbers
bewerkte de tekst tot een moeder-dochter ver
haal. ‘U bent mijn moeder’ wordt gespeeld door
Marie-Christine de Both, die zowel de moeder
als de dochterrol voor haar rekening neemt. En
met succes. Inmiddels gaat de productie wegens
grote belangstelling haar derde seizoen in.
De pers over ”U bent mijn moeder”
“Theatergroep Suburbia heeft de draad van
de mythe, die het legendarische “U bent mijn
moeder’ in dertig jaar heeft kunnen worden weer
opgepakt. Gelukkig maar.”
Trouw

Do. 7 november 2013
Aanvang 20.00
Entree: 15 euro
Auditorium A005

Liesbeth List met band
Exclusief in het Campustheater!

In 2012 stond Liesbeth List met haar band
in een uitverkocht Carré, maar ook in een
uitverkocht Campustheater. Een groter con
trast wat betreft locatie bestaat er niet. Wat
betreft de intensiteit van haar theatershow
is er geen verschil. Of List nu in een uitver
kocht Carré zingt of in het auditorium van de
HAN, Liesbeth zingt vol passie en overgave en
neemt haar p ubliek mee in haar wereld. “Het
maakt me niet uit waar ik optreed, het gaat
erom voor wie ik optreed”, zegt List. Haar
tekstinterpretatie en inleving is uniek. Ze weet
en voelt wat ze zingt. Vorig seizoen was haar
afscheidstournee, of toch niet? Nee, afscheid
is niet het juiste woord. Het optreden in het
Campustheater was wél een optreden binnen
haar jubileumtournee. Liesbeth gaat inderdaad
minder optreden, dat wel, maar dat maakt haar
optreden in het Campustheater dan ook extra
exclusief.
In april 2013 kreeg Liesbeth List de radio 5
oeuvre prijs voor haar gehele carrière.
“Ik doe niet aan leeftijd”, zegt List steevast.
Dat voelt ook haar publiek. Zowel het wat
oudere publiek als studenten komen graag naar

haar optreden kijken. Studenten nemen hun
ouders, grootouders en vrienden mee naar List.
Ware kunst is tijdloos en ware kunst is van vele
generaties. Daarom zal ook deze avond weer
fantastisch, intiem en meeslepend worden.
Samen met topmusici als Ton Snijders en Peter
van Benthum brengt Liesbeth List oud en nieuw
repertoire ten gehore.
Reserveer dus snel een plaatsje voor een
muzikale topavond, want de Liesbeth List
kaartjes vliegen ook binnen het Campustheater
als warme broodjes over de toonbank.

Do. 21 november 2013
Aanvang: 20.00
Entree: 12 euro
Auditorium A005 of C152

Kitty Courbois
Parels van Poëzie

Kitty Courbois, één van de grootste actrices,
vierde onlangs haar vijftigjarige toneel
jubileum. Bij deze gelegenheid ontving zij
de naar haar vernoemde Courbois-parel, een
nieuwe toneelprijs die zij naar eigen inzicht
door kan geven aan een volgende actrice.
In “Courbois, Parels van Poëzie’ draagt
Kitty Courbois haar lievelingsgedichten voor,
afgewisseld met persoonlijke bespiegelingen
over de repertoire keuze en haar persoonlijke
band met de auteurs. Zo zullen gedichten van
Vasalis, Hans Lodeizen, Remco Campert, Judith
Herzberg, Hugo Claus en Gerard Reve deel
uitmaken van deze literaire theaterproductie.
In de afgelopen vijftig jaar speelde Kitty
Courbois ontelbare rollen in toneelstukken,
speelfilms en televisie-series. Voor diverse
producties werd zij onderscheiden. Met haar
liefde voor poëzie maakte het grote publiek
tot op heden incidenteel kennis. Bijvoorbeeld
tijdens speciale gelegenheden als de doden
herdenking op de Dam, de rouwdienst voor
Harry Mulisch en een prijsuitreiking aan Remco
Campert

Do. 28 november 2013
Aanvang 20.00
Entree: 12 euro
Auditorium A005 of C152

Silvester
In De lift
Je mag je Smartphone de zaal mee innemen!
Silvester zit in de lift. De solo shows van
Silvester zijn vernieuwend, grappig, indruk
wekkend, meeslepend en vooral hilarisch. Zijn
shows bieden unieke visuele sketches, bloed
stollende verhalen, filosofische kwinkslagen en
vooral veel, heel veel grappen. Silvester weet
als geen ander een zeer bijzondere band te
smeden met zijn publiek. Speciaal voor “In de
lift” heeft Silvester een App ontwikkeld die je
tijdens de voorstelling kan gebruiken. We gaan
aan de slag met een “second screen” in het
theater. Door zijn herkenbare onderwerpen, zijn
unieke kijk op het leven, zijn improvisatieta
lent en zijn innemende persoonlijkheid voelt
het na een show van Silvester alsof je er een
vriend bij hebt gekregen.
In tijden van verval, recessies en geweld zit
Silvester gewoon in de lift. Maar iedereen weet:
hoe hoger je komt, des te dieper je kan vallen.
Een indringende show met een ongezonde dosis
humor.

Pers
…Meeslepende verhalen, sterke grappen
…Comedy van de bovenste plank
…Een komische en confronterende show

Do. 12 december 2013
Aanvang: 20.00
Entree: 12 euro
Theaterzaal C152

Helmert Woudenberg
God vergeeft

Tegen de avond ligt pastoor Haffmans in
bed met zijn vriendin Elvira, met wie hij een
geheime liefdesrelatie heeft. Er wordt aange
beld. Haffmans trekt snel iets aan, loopt naar
de voordeur en komt even later terug met
een envelop, die een parochiaan hem in de
handen heeft gegeven. Uit de envelop haalt
Haffmans tien briefjes van honderd. “Waar is
dat geld voor?”, vraagt Elvira. Haffmans klemt
vijf biljetten onder zijn ene oksel en vijf onder
zijn andere. “Zo”, zegt hij. “Nu heb ik ermee
gedaan wat ik ermee moet doen.” “Wat heb je
dan gedaan?,” vraagt zij.”Ik heb het geld onder
de armen verdeeld!”

In zijn dertiende solovoorstelling vertelt
Helmert Woudenberg het waargebeurde verhaal
van Joep Haffmans, pastoor-deken van de
H. Petrusparochie in Gulpen, die alles heeft
gedaan wat God en de Katholieke Kerk hebben
verboden. Van seksuele escapades tot en met
grootschalige fraude aan toe. En hij vertelt
over de katholieke Kerk, die wist van zijn
wandaden, maar nooit heeft ingegrepen en hem
zelfs de hand boven het hoofd hield.

Do. 16 januari 2014
Aanvang: 20.00
Entree: 12 euro
Auditorium A005

Mark van de Veerdonk
Weltebarsten

“Weltebarsten”. De titel zegt het al. Er zal weer
veel gelachen worden tijdens de show van deze
Brabantse cabaretier. Sterker nog, het publiek
van Mark van de Veerdonk zal als vanouds wor
den bedolven onder een dikke laag confetti van
vreemde verdraaiingen, absurde anekdotes en
snelle oneliners. De grapdichtheid is weer Veer
donkiaans hoog, tweemaal 50 minuten lang.
“Weltebartsten” is het 13e programma van deze
onvervalste plattelandscabaretier en gaat over
communicatie. Of eigenlijk het gebrek eraan.
“We mailen, sms’en, twitteren en whatsappen
ons drie slagen in de rondte maar begrijpen el
kaar steeds minder”, beweert Van de Veerdonk.
“Dat moet anders!” Tijdens het programma
haakt de contactgestoorde komiek definitief
af en kraakt hij een telefooncel. Tot stomme
verbazing van de winkelende consumenten om
hem heen, tot ergernis van de autoriteiten….
Maar tot groot vermaak van zijn publiek in de
zaal. Dat lacht zich… Weltebarsten

Do. 30 januari 2014
Aanvang 19.00,
eindtijd 22.00
Entree: 12 euro
Theaterzaal C152

Workshop Peter Faber
Communiceren met patiënten en cliënten
‘Empathie en distantie in de gezondheidszorg’
Als u binnen uw werk te maken heeft met pa
tiënt of cliëntgesprekken mag u deze workshop
van Peter Faber niet missen. Ook als u ‘gewoon’
belangstelling heeft voor communicatie, is
deze workshop uitermate leerzaam. Iedereen is
immers ooit in zijn of haar leven patiënt, en
zit wel eens voor een fysiotherapeut, een arts,
verpleegkundige, of een andere hulpverlener.
De rode draad in de workshop van Faber is ABC,
de eerste drie letters van het alfabet: alles wat
je doet met Aandacht, Betrokkenheid en Crea
tiviteit creëert inhoud, en krijgt betekenis voor
jezelf en je omgeving.
Communicatie is van wezenlijk belang in
behandelrelaties. Toch klappen veel patiënten
en cliënten dicht. Tijdens deze workshopavond
wordt communicatie geanalyseerd. Ook vertelt
Peter Faber over zijn carrière, werkzaamheden
en ervaringen.
Acteur Peter Faber maakte bijvoorbeeld deel
uit van het Werktheater. Het theatergezelschap
produceerde in de jaren zeventig maatschappe
lijk getinte toneelstukken en films. Peter Faber
speelde in tal van speelfilms en televisieseries
zoals: Schatjes, Ciske de Rat, Soldaat van
Oranje, dr Vlimmen, Max Havelaar en in de serie
Duel in de diepte.

Peter Faber is naast zijn werk als acteur actief
als docent op de theaterschool en hij geeft
workshops voor bedrijven, organisaties en
instellingen. Bovendien heeft Peter Faber een
eigen stichting. www.peterfaber.nl
Als geen ander weet hij duidelijk te maken wat
het effect is van intonatie, oogcontact, geba
ren, spreektempo, houding, woordkeuze of juist
het effect van de stiltes.
Hoe kiest u de juiste woorden? Hoe kunt u een
slecht nieuws gesprek “goed” laten verlopen?
Het Campustheater biedt u de unieke kans om
op een bijzondere manier te leren kijken naar
verbale en non-verbale communicatie binnen
de hulpverlening en gezondheidszorg. U kunt
passief als toeschouwer deelnemen en de in
formatie in u opnemen, maar u kunt natuurlijk
ook actief deelnemen door vragen te stellen of
door met Peter Faber een casus te spelen.
Inlichtingen en aanmeldingen:
campustheater@han.nl

Do. 3 april 2014
Aanvang: 20.00
Entree: 12 euro
Theaterzaal C152

Huib Rooymans en Hans van Veggel
Adres Onbekend
Naar het boek van: Katherine Kressmann
Het wordt bijna een traditie: acteurs Huib
Rooymans en Hans van Veggel zijn op 3 april
2014 voor de derde keer in het Campustheater
te zien met de indringende toneelvoorstelling
‘Adres Onbekend’.
Eerder was deze voorstelling 2x uitverkocht en
maakte op jong en oud grote indruk.
Velen kwamen zelfs een tweede keer terug
om nog eens aandachtig naar deze prachtige
voorstelling te kijken en te luisteren. Reden
om de intrigerende voorstelling wederom in de
programmering van het Campustheater op te
nemen. De voorstelling is alleen in de maanden
april en mei te zien. Deze maanden staan in
het teken van de herdenkingsdagen.
Adres Onbekend is een wereldberoemd theater
stuk naar het boek van Katherine Kressmann,
in de vorm van een dubbelmonoloog, die een
huiveringwekkend beeld schetst van het opko
mend nazisme in Duitsland. Met verpletterende
slagkracht en meeslepend vertolkt door Huib
Rooymans en Hans van Veggel.
Adres Onbekend gaat over de de Joodse Ameri
kaan van Duitse afkomst Max Eisenstein en zijn
vriend Martin Schultze. Ze hebben een kunst
galerij 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
wijze wraak!
Regie Peter Tuinman

‘Vals Plat’ wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren

gespecialiseerd in pruiken
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Gemaakte afspraken welke niet één dag tevoren afgezegd zijn,
worden in rekening gebracht.
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Bestelformulier
Theater op de Campus
Seizoen 2013-2014

Voorwoord
Welkom bij het Campustheater! Ook dit theaterseizoen biedt het Campustheater u weer de
unieke kans om binnen een vertrouwde en intieme omgeving professionele voorstellingen te bezoeken. Artiesten die de afgelopen jaren vrijwel onmiddellijk uitverkocht waren, komen ook dit
seizoen weer graag naar de Kapittelweg in Nijmegen. Daarnaast komen er ook artiesten die nog
nooit in het Campustheater hebben opgetreden. Met trots presenteer ik dit seizoen bijvoorbeeld
topactrice Kitty Courbois met ‘Parels van Poëzie’. Daarnaast kunt u dit seizoen weer ontspannen
bij fantastische cabaretvoorstellingen. Uniek is dit seizoen de workshop van acteur Peter Faber.
Nieuwsgierig geworden? Kijk snel naar het gevarieerde aanbod op www.campustheater.nl.

U kunt op 2 manieren uw kaartjes bestellen.
1. Via het bestelformulier vanaf 19 april 2013
U kunt het bestelformulier vanaf 19 april 2013 inleveren bij de receptie van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. Wanneer u het formulier inlevert, liggen de kaartjes 3 weken na de
inleverdatum voor u klaar. U dient vanaf de eerste ophaaldatum binnen 3 weken uw kaartjes
opgehaald te hebben.
Tussen 1 juli en 18 augustus 2013 is de theaterkassa gesloten.
Coördinatie kaartverkoop via bestelformulier: Gerrit.delang@han.nl
Met medewerking van: Valery Brummelkamp: 06-22429352
2. Digitaal bestellen
U kunt vanaf 19 augustus 2013 uw kaartjes ook digitaal bestellen via campustheater@han.nl.
Noteer duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Drie weken na uw bestelling kunt u de
kaartjes ophalen bij de receptie aan de Kapittelweg.
Coördinatie digitale kaartverkoop: Arjan Doolaar
Het Campustheater heeft nu ook een website: www.campustheater.nl

Vul uw bestelling in. Entree 12 euro met uitzondering van Liesbeth List: 15 euro

Anny Willemsen | Medische speciaalzaak
Gemertseweg 2 | 5427 ET Boekel | Tel. 0492 321976
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl

Voorstelling

Aantal kaartjes

26 september 2013: Vals Plat
3 oktober 2013: Vals Plat
31 oktober 2013: U bent mijn moeder
7 november 2013: Liesbeth List
21 november 2013: Kitty Courbois
28 november 2013: Silvester Zwaneveld
12 december 2013 : Helmert Woudenberg
16 januari 2014: Mark van de Veerdonk
30 januari 2014: Workshop Peter Faber
3 april 2014: Adres Onbekend

Met dank aan:
Professor dr Dietmar Ulrich, drs Claire van Houdt, drs Inge Hoevenaren, drs Marjolijn van
Abeelen, drs Marijn Hameeteman, drs Annelies Werner, dr Sasja Mulder, Esther Meijer, Bianca
Peeters, Gonny van Mil-Janssen, Gaby Haerkens, Roos Maas-Trepels, Miep Wijnen Trepels,
Liesbeth List, Willem Nijholt, Hymke de Vries, Richard Groenendijk, Linda van Dijck, Thijs van
Leer, Luc de Bruin en Alderliefste, Xec Bagur Florit, Joost Broere, Frank Stöteler, Marieke van
Baars, Joke Pol, José Keurentjes, Jacqueline Veltman, Sandra Freriks en dr Jan Fabré.

Totaal
Datum betaling
Handtekening
kassamedewerker

Handtekening theaterbezoeker

Bedrag

THEATER
OP
DE
CAMPUS
Programma 2013-2014

Bestelformulier Theater op de Campus
seizoen 2013-2014
Colofon
Adres HAN-theater
Theaterzaal C152
Hogeschool van
Arnhem en
Nijmegen
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen
Tel: 024-3531111
campustheater.nl

Inleveren of opsturen vanaf vrijdag 19 april 2013
Theater op de Campus, Receptie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen.
Inleverdatum:
Naam:
Adres:

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

Digitale reservering kaartjes
Arjan Doolaar: Campustheater@han.nl

Secretariaat faculteitsdirectie/
ondersteuning
Jacqueline Veltman en Sandra Freriks
Tel: 024-3531252

E-mail:
Telefoonnummer:
Optie 1: Het bestelformulier
Vanaf 19 april 2013 kunt u uw bestelformulier inleveren bij de receptie. Drie weken na het inleveren van het formulier kunt u de kaartjes ophalen. U heeft daarvoor vanaf het eerste ophaalmoment
3 weken de tijd. Coördinatie: Gerrit de Lang. Met medewerking van: Valery Brummelkamp

Techniek theaterzaal C152 en
auditorium A005
Jeroen van den Heuvel

Hierlangs afscheuren.

Spelregels
Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.
Tussen 1 juli en 18 augustus 2013 is de theaterkassa gesloten.

Reservering kaartjes via het bestelformulier
Gerrit de Lang: inlichtingen,
Gerrit.delang@han.nl
Valery Brummelkamp: 06-22429352

Financiering theatervoorstellingen:
Faculteitsdirecteur GGM Frank Stöteler

Postcode, woonplaats:

Optie 2: digitaal reserveren
Digitaal reserveren: Campustheater@han.nl vanaf 19 augustus. Hiervoor gelden dezelfde spelregels
als bij het bestelformulier. Noteer ook hier duidelijk uw naam, adres e-mail en telefoonnummer.
Coördinatie: Arjan Doolaar

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

Reservering theaterzalen
Evenementcoördinatie
Tel: 024-3531548
Ontwerp en druk brochure
Graphiset bv, Uden
Website Sylvester Hoogmoed
www.Campustheater.nl

Medewerkers receptie Hogeschool, 
faculteit GGM
Theaterkassa: dagelijks tussen 9.00-17.00 uur
Telefoon: 024-3531111
Van 1 juli tot 18 augustus 2013 is de
theaterkassa gesloten.
Foto’s theaterbrochure
• Kitty van Mil: Mariska Trimp
• Vals Plat: Freek Zwakhoven
• U bent mijn moeder: Jaap Vrenegoor
• Liesbeth List: Feriet Tunc
• Kitty Courbois: Anne Reinke
• Silvester: Dim Baars
• Helmert Woudenberg: Sanne Helgenberger
• Mark van de Veerdonk: Cathrien van de
Veerdonk
• Peter Faber: Roy Beusker
• Adres Onbekend: Roy Beusker en Serge Henri
Valcke

Bestelformulier
Theater op de Campus
Seizoen 2013-2014

Voorwoord
Welkom bij het Campustheater! Ook dit theaterseizoen biedt het Campustheater u weer de
unieke kans om binnen een vertrouwde en intieme omgeving professionele voorstellingen te bezoeken. Artiesten die de afgelopen jaren vrijwel onmiddellijk uitverkocht waren, komen ook dit
seizoen weer graag naar de Kapittelweg in Nijmegen. Daarnaast komen er ook artiesten die nog
nooit in het Campustheater hebben opgetreden. Met trots presenteer ik dit seizoen bijvoorbeeld
topactrice Kitty Courbois met ‘Parels van Poëzie’. Daarnaast kunt u dit seizoen weer ontspannen
bij fantastische cabaretvoorstellingen. Uniek is dit seizoen de workshop van acteur Peter Faber.
Nieuwsgierig geworden? Kijk snel naar het gevarieerde aanbod op www.campustheater.nl.

U kunt op 2 manieren uw kaartjes bestellen.
1. Via het bestelformulier vanaf 19 april 2013
U kunt het bestelformulier vanaf 19 april 2013 inleveren bij de receptie van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. Wanneer u het formulier inlevert, liggen de kaartjes 3 weken na de
inleverdatum voor u klaar. U dient vanaf de eerste ophaaldatum binnen 3 weken uw kaartjes
opgehaald te hebben.
Tussen 1 juli en 18 augustus 2013 is de theaterkassa gesloten.
Coördinatie kaartverkoop via bestelformulier: Gerrit.delang@han.nl
Met medewerking van: Valery Brummelkamp: 06-22429352
2. Digitaal bestellen
U kunt vanaf 19 augustus 2013 uw kaartjes ook digitaal bestellen via campustheater@han.nl.
Noteer duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Drie weken na uw bestelling kunt u de
kaartjes ophalen bij de receptie aan de Kapittelweg.
Coördinatie digitale kaartverkoop: Arjan Doolaar
Het Campustheater heeft nu ook een website: www.campustheater.nl

Vul uw bestelling in. Entree 12 euro met uitzondering van Liesbeth List: 15 euro

Anny Willemsen | Medische speciaalzaak
Gemertseweg 2 | 5427 ET Boekel | Tel. 0492 321976
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl
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