THEATER
OP
DE
CAMPUS
Programma 2014-2015

Voorwoord
In theaterseizoen 2005-2006 werd het Campustheater aan de Kapittelweg geopend door één
van de meest veelzijdige en authentieke artiesten die ons land gekend heeft: Ramses Shaffy.
Het culturele initiatief dat ik in juni 2005 nam, begon als een experiment, maar groeide uit tot
een begrip: Het Campustheater! Vele grote namen uit de theaterwereld bezochten het intieme
theater aan de Kapittelweg: Liesbeth List, Kitty Courbois, Willem Nijholt, Huib Rooijmans, Linda
van Dijck, maar ook de jongere generatie, waaronder Claudia de Breij, Richard Groenendijk,
Henry van Loon en Ronald Goedemondt, trad met veel succes op in het Campustheater.

Let op: 2 wijzigingen dit seizoen!!!!
• Er is met ingang van dit seizoen sprake van verschillende toegangsprijzen: 10 euro, 13 euro
en 15 euro.
• De voorstellingen beginnen dit seizoen om 19.30 uur. U dient om 19.25 in de zaal te zitten.
Als u te laat komt, loopt u dwars door de voorstelling heen. Niet de artiest, maar u staat dan
in de schijnwerpers. Dat is buitengewoon hinderlijk voor de artiest, maar ook voor het publiek
en voor u als ‘te laatkomer’.
U kunt op 2 manieren uw kaartjes bestellen.
1. Via het bestelformulier vanaf mei 2014.
U levert het bestelformulier in bij de receptie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Wanneer u het formulier inlevert, liggen de kaartjes 3 weken na uw bestelling voor u klaar.
U dient vanaf de eerste ophaaldatum binnen 3 weken uw kaartjes opgehaald te hebben.
Tussen 30 juni en 1 september 2014 is de theaterkassa gesloten.
Coördinatie kaartverkoop via bestelformulier: Gerrit.delang@han.nl
2. Digitaal bestellen
U kunt vanaf september 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 ook een website: www.campustheater.nl

Spelregels
• Aanvang voorstellingen: 19.30. U dient om 19.25 in de zaal te zitten.
• 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
• Honden zijn niet toegestaan in het Campustheater
Mede namens de faculteitsdirectie van de faculteit GGM, het College Van Bestuur van de HAN en de
medewerkers van het Campustheater wens ik u, ook dit theaterseizoen, fijne theateravonden in het
intieme Campustheater aan de Kapittelweg.
drs. Kitty van Mil
Initiator en coördinator Theater op de Campus

Do. 24 september 2014
Do. 9 oktober 2014
Aanvang: 19.30
Entree: 13 euro
Theaterzaal C152

genre: solotoneel

Kitty van Mil
Vals Plat: reprise
“Een snoeiharde voorstelling over kanker op
zachte Radboudkussens”
‘Schiet mij maar meteen dood, ik wil niets
horen, ik wil geen behandeling’, sprak Kitty
tegen haar oncoloog Victor van der Vlugt toen
hij vertelde dat ze een ernstige, 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
vlijmscherpe chemo wekelijks in haar lichaam.
En niet alleen de chemo zou vlijmscherp zijn.
Samen met regisseur Michaël van Buuren
werkte Kitty aan deze onconventionele realitytoneelsolo over kanker, waarin op authentieke
wijze niets of niemand wordt ontzien en waarin
met de nodige graaiende, zwarte humor het
publiek zaken te horen en te zien krijgt die
meedogenloos en confronterend zijn, maar ook
ontroerend en ontwapenend.

Vals Plat is geen braaf verwerkingsprogramma van
een ex-kankerpatiënte, 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 en scriptbegeleiding: Michaël van Buuren
Advies: Liesbeth List
Techniek: Jasper Langelaan
Floormanager: Harry van Deelen
Productie-assistente: Rina Klijnkramer
Medisch advies Radboud umc:
Professor dr. Dietmar Ulrich, drs. Annelies Werner
dr. Sasja Mulder.

“Vals plat” draag ik op aan mijn vader Louis Trepels
die op 25-jarige leeftijd aan kanker overleed.
Vals Plat is een actie voor het Radboud
Oncologie Fonds, partner van het KWF.

Do. 2 oktober 2014
Aanvang: 19.30
Entree: 13 euro
Theaterzaal: C152

genre: cabaret

Vrijdag en Sandifort
Löyly (try out)
Na hun juichend ontvangen debuutvoorstelling
‘Hulphond’ wisten Vrijdag en Sandiford: En door!
Dat deze twee alleskunners de lach aan hun
kont hebben, wisten we natuurlijk al jaren en
ook in Löyly zult u zeker weer een stortvloed
aan gemankeerde en absurde types over u heen
geplensd krijgen. In adembenemend tempo zullen zij u in al hun virtuositeit weer laten lachen,
ontroeren en verbazen. Maar... Löyly gaat verder.
Vrijdag en Sandifort gaan met de billen bloot.
Op zoek naar contact. Echt contact. Een intense
ervaring. Met zichzelf, met elkaar en met u.
Löyly gaat dwars door elk taboe heen, is rauw,
schaamteloos en stomend heet cabaret vanuit de
onderbuik. Een sensatie voor lichaam en geest.
Dus: maskers af, kleren uit en maar zien wat er
gebeurt.
Tekst en Spel: Martine Sandifort en Remko
Vrijdag
Regie: Gijs de Lange

Do. 16 oktober 2014
Aanvang: 19.30
Entree: 15 euro
Theaterzaal C152 of A005

genre: muziektheater

Alderliefste
Le point du non retour
In 2014 bestaat Alderliefste 20 jaar! Tijd voor
een feestje, en dit wordt gevierd met het
uitbrengen van hun 3e cd ‘Trois’. ‘Trois’ is een
popplaat vol zelfgeschreven Nederlandse en
Franstalige nummers. De welbekende powerchansons van de drie heren beschrijven de hele
geschiedenis van de band en maken van ‘Trois’
een soort oeuvreplaat. De nummers zijn soms
up-tempo en vrolijk, dan weer heerlijk Frans
nostalgisch en soms bloedserieus in de vorm
van ontroerende, diepgaande ballads. De trois
toegankelijke mannen willen hun jubileum
graag met u vieren in het theater. Hun grootste
hits ‘Une belle histoire’, en ‘Laat me/Vivre’ zullen natuurlijk ten gehore gebracht worden, net
als veel andere muzikale pareltjes.
Bienvenue et joyeux anniversaire au groupe!

Do. 20 november 2014
Aanvang: 19.30
Entree: 15 euro
Theaterzaal: C152

genre: cabaret

Richard Groenendijk
Met de mantel der liefde (try out)
Met zijn vorige solovoorstelling ‘Alle dagen’
won Richard Groenendijk de Poelifinario, de
prijs voor meest indrukwekkende cabaretvoorstelling van het seizoen. Sindsdien kwam de
carrière van deze duizendpoot in een stroomversnelling. Meer dan 230 keer speelde hij
de winnende voorstelling door het land, hij
maakte een eigen CD en is inmiddels een graag
geziene gast in diverse radio-en televisieprogramma’s. Zo was Richard Groenendijk één
van de smaakmakers in de jubileumeditie van
BNN’s ‘Ranking the Stars’, panellid van het
satirische ‘Volgende Week’ en hij is vaste tafelgast in ‘RTL Late night’.
Toch ligt Richards hart in het theater en dat zal
al altijd zo blijven. Dit theaterseizoen komt hij
dan ook met een splinternieuwe voorstelling:
Met de mantel der liefde.
Wederom een personalityshow met hilarische
verhalen, scherpe observaties en prachtige
nummers.
“Op zijn allerbeste momenten is hij een
moderne Toon Hermans”, schreef het Parool.
“Hij staat op het toneel als een vorst”, voegde
de Volkskrant eraan toe. En volgens het NRC

Handelsblad is Groenendijk “Een meesterverteller, die elk verhaal vermakelijk kan maken
met zijn stembuigingen, doortrapte mimiek en
beeldende woordkeus.”
Richard stond al 3x met groot succes in het
Campustheater met zijn voorgaande shows.
Het Campustheater is trots dat hij dit theater
weer heeft uitgekozen voor een try-out.
‘Met de mantel der liefde’ is een voorstelling
die u niet mag missen...!
Reserveer snel, want theaterzaal C152 is klein.

Do. 11 december 2014
Aanvang: 19.30
Entree: 15 euro
Theaterzaal C152

genre: toneel

Jetty Mathurin, Raymi Sambo en Jaike Belfor
Theatergroep VIG/Raymi Sambo
Aan niets overleden
‘Aan Niets overleden’, gaat over de allesbepalende liefde van een moeder voor haar zieke
zoon Kelvin. Hij lijdt aan ‘Aida’, zoals AIDS
op de Antillen wordt genoemd. Moeder heeft
Kelvin doodverklaard aan de buitenwereld en
houdt hem angstvallig binnen. Uit liefde, om
hem te beschermen. En uit schaamte. De komst
van een jongeman die beweert dat hij een
oude studiegenoot van Kelvin is, bedreigt dit
zorgvuldig verborgen geheim.
Moeder en zus worstelen met de situatie. Wat
moeten ze vertellen, welk verhaal gelooft de
jongeman? Maar welk scenario ze ook uitproberen, de waarheid wil naar buiten.
‘Aan niets overleden’, speelt in een zwart gezin
waar aids en seropositiviteit grote taboes zijn.
Maar de schaamte en de behoefte van moeder
en dochter om niet ‘de vuile was’ buiten te
hangen zijn herkenbare thema’s voor een breed
publiek.

Raymi Sambo schets vijf scenario’s waarin een
onbekende vreemdeling moeder en dochter
confronteert met hun geheim. Als alle delen
bij elkaar komen wordt de waarheid pijnlijk
duidelijk.
Regie: Raymi Sambo, met assistentie van
Jörgen Tjon a Fong en advies van Gerardjan
Rijnders.
Tekst: Esther Duysker.

Ma. 9 februari 2015
Aanvang: 19.30
Entree: 10 euro
Theaterzaal: C152

(Let op: Deze workshop is op maandag)

genre: workshop stemtraining

Hymke de Vries
Workshop stemtraining, ademtraining en spreken voor de groep
Voor mensen die veel moeten, kunnen en willen
zeggen met hun stem biedt het Campustheater
een workshop stemtraining aan van actrice
Hymke de Vries. Deze cursus is geschikt voor
iedereen die veel gebruik maakt van zijn of
haar stem binnen diverse beroepen, maar ook
voor mensen die gewoon benieuwd zijn naar de
mogelijkheden van hun stem is deze workshop
zeer interessant.
Leer vanuit totale ontspanning geluid te geven
en het lijf als klankkast te gebruiken. Ontdek
je eigen geluid en leer hoe je op een gezonde
manier met je stem kunt omgaan: ontspanning,
groot en klein volume, ademsteun, indelen van
de adem, de zogenaamde grondtoon vinden.
Het komt allemaal aan bod. Deze workshop
mag je gerust beschouwen als ‘sportschool’
voor de stem. In deze workshop ga je oefenen
om met jouw basisgeluid, vanuit jouw ‘grondtoon’, teksten voor te dragen voor een groep.
Je hoeft niet per se deel te nemen, je kunt ook
toeschouwer zijn, maar actieve deelname maakt
de workshop wél intenser.

Hymke de Vries studeerde in 1987 af aan
de toneelschool in Maastricht. Naast haar
theaterwerk: Hormonologen, Mussen & Zwanen,
Zadelpijn, Spijkerhoek, Spangas, IC is Hymke
ook 20 jaar werkzaam als stemactrice.
Ze spreekt reclames in, luisterboeken, nasynchronisaties. Ze doet casting van veel stemmen voor films of series die nagesynchroniseerd
worden en ze werkt als regisseur in verschillende geluidsstudio’s.
Daarnaast is Hymke docent op diverse theateropleidingen.
“Mensen hun eigen geluid te laten ontdekken
en ze daarna laten toveren met hun eigen stem,
mensen te leren anderen te ontroeren met een
tekst... dat geeft elke keer weer voldoening”
(Hymke de Vries)

Do. 5 maart 2015
Aanvang: 19.30
Entree: 13 euro
Auditorium: A005

genre: klassieke muziek en solotoneel

Klaas Hofstra en Regina Albrink
Chopin en zijn verlangen
Dit is de tweede voorstelling die Regina Albrink
en Klaas Hofstra over Chopin maken.
Regina Albrink is bekend om haar Chopin
vertolkingen en zal in deze productie zeven
nieuwe composities spelen.
In ‘Chopin en zijn verlangen’, kijkt Chopin
terug op zijn leven waarin zijn negenjarige
relatie met George Sand het hoogtepunt was.
Hun verblijf op Mallorca was net als hun relatie
een periode met veel hoogte en dieptepunten.
Zijn leven met haar leek in het begin op een
sprookje. Sand was een sterke intelligente, onafhankelijke vrouw die een geniale componist
met al haar moederlijke zorgen omringde. Het
sprookje eindigde met een brief waarin George
Sand hem beschuldigde van een verhouding
met haar dochter Solange. Een 19e eeuwse
soap. Maar blijkbaar was zij zijn belangrijkste
inspiratiebron, want tijdens hun relatie heeft
hij zijn mooiste muziek gecomponeerd.
Ook zijn voortdurende verlangen naar Polen,
dat zo duidelijk in zijn muziek hoorbaar is,
vormt een aangrijpend onderdeel van deze
voorstelling.

Regina Albrink studeerde in Amsterdam en
Budapest. Ze geeft veel concerten en werkte
mee aan tal van voorstellingen van Alexandra
Radius en Han Ebbelaar. Traditiegetrouw geeft
ze elk jaar op tweede kerstdag een recital in
het concertgebouw in Amsterdam.
Klaas Hofstra reist de hele wereld rond met zijn
solovoorstellingen over beroemde schilders. In
Nederland is hij o.a. bekend als oncoloog Dick
van Lennep in de tv-serie Medisch Centrum
West.

Do. 23 april 2015
Aanvang: 19.30
Entree: 13 euro
Theaterzaal C152

genre: cabaret

Klaas van der Eerden
Klaas 2.0 (try out)
Klaas heeft met zijn vorige show Sixpack (The
best of) laten zien dat hij werkelijk van alle
markten thuis is. Van zang tot dans en van
typetjes tot conferences. Alles razendsnel
achter elkaar, met als doel de zaal op haar
grondvesten te doen schudden.
Na zijn eerste 12,5 jaar samengevat te hebben
in dit programma is het tijd voor iets nieuws,
natuurlijk zonder zijn sterke punten bij het
grofvuil te zetten. Vandaar de titel: Klaas 2.0
In zijn nieuwe show wil Klaas verder gaan! Hij
is vader, getrouwd, heeft twee dochters… Waar
is zijn uitlaatklep? Juist, op het podium… Daar
mag alles, hoeft hij geen verantwoording af te
leggen en zal hij ongecensureerd de grenzen op
gaan zoeken.
Alle schroom valt van hem af! Het is nu of
nooit! Natuurlijk weer razendsnel met veel
hedendaagse muziek, observaties, stand up en
typetjes.

Do. 28 mei 2015
Aanvang: 19.30
Entree: 15 euro
Theaterzaal: C152

genre: cabaret

Niet Schieten - Arend Edel en Maarten Hennis
Kusje erop?
Waar zijn de helden van vroeger? De Don Juans,
de Zorro’s, de Mega Mindy’s? De mannen en
vrouwen met lef en met fatsoen. Mannen die
een vrouw nog het hof weten te maken en voor
haar door het vuur gaan. Of simpelweg nog de
spreekwoordelijke hoed voor haar afnemen.
Zij die het verschil nog kennen tussen goed
en fout, en daar naar handelen! Ze zijn er niet
meer. En net nu daar zo’n enorme behoefte aan
is. Maar hoe hoog scoren de mannen van Niet
Schieten eigenlijk zelf op de heldenmeetlat?
In ‘Kusje erop’ nemen ze zichzelf eens ﬂink de
maat in een fysiek prikkelende voorstelling.
Met grote grapdichtheid en hilarische schijnlogica gaan Arend en Maarten in een ijzersterk
verhaal de strijd aan met het groeiend cynisme,
de kusje-erop-mentaliteit en vooral met elkaar.
Slechts één doel voor ogen: het ware heldendom hervinden! Niet alleen voor zichzelf maar
ook voor een mooiere wereld! Gewapend met
stevige grappen en keiharde hilariteit en als
dat niet werkt... nou ja, KUSJE EROP!
“Een kusje erop is lang niet altijd effectief maar
kan wel heel lekker zijn... mits op de juiste plek
aangebracht’. (NS)

Scènefoto’s van Vals Plat
Colofon
Adres Campustheater
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen
Tel. 024-3531111
Projectleiding, coördinatie, p
 rogrammering,
samenstelling theaterbrochure en publiciteit:
Kitty van Mil
Financiering theatervoorstellingen
Faculteitsdirectie GGM
Ondersteuning secretariaat f aculteitsdirectie GGM
Sandra Freriks, Jacqueline Veltman en
Vanessa Walther
Tel. 024-3531252
Techniek theaterzaal C152 en A005
Jeroen van den Heuvel
Reservering theaterzalen
Evenementcoördinatie
Tel: 024-3531548
Anouk Stein en Marleen Rensen
Ontwerp en druk brochure
Graphiset bv, Uden
Website: Sylvester Hoogmoed
www.campustheater.nl

Reservering kaartjes via het bestelformulier
Gerrit.delang@han.nl
Digitale reserveringen
Arjan Doolaar: campustheater@han.nl
Medewerkers receptie Hogeschool,
faculteit GGM
Theaterkassa:
dagelijks geopend tussen 9.00-17.00 uur
Telefoon: 024-3531111
Foto’s theaterbrochure
• Kitty van Mil: Mariska Trimp
• Vals Plat met beertje: Eric Scholten, concept
in beeld
• Affiche met borsten: Freek Zwakhoven
• Remko Vrijdag en Martine Sandifort:
Arjan Benning
• Alderliefste: Crispy Pictures, Dawood Hilmandi
• Richard Groenendijk: Dik Nicolai
• Aan niets overleden: Francis Sling
• Hymke de Vries: Q Wernars
• Chopin en zijn verlangen: Kees Jan Hundling
• Klaas van der Eerden: Bob Bronshoff
• Niet Schieten: Bernice van Wissen
• Scènefoto’s Vals Plat: Annemieke Zaat

Bestelformulier Theater op de Campus
seizoen 2014-2015

Bestelformulier
Theater op de Campus
Seizoen 2014-2015

Inleveren of opsturen vanaf mei 2014
Theater op de Campus, Receptie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen.

Vul uw bestelling in. Let op: de toegangsprijs varieert per voorstelling.
Voorstelling

Aantal kaartjes

Bedrag
Inleverdatum:

24 september 2014: Kitty van Mil: Vals plat
2 oktober 2014: Remko Vrijdag en Martine Sandifort: Löyly
9 oktober 2014: Kitty van Mil: Vals plat

Naam:

16 oktober 2014: Alderliefste: Le point du non retour
20 november 2014: Richard Groenendijk: Met de mantel der liefde

Adres:

11 december 2014: Jetty Mathurin e.a.: Aan niets overleden
9 februari 2015: Workshop stemgebruik: Hymke de Vries
(Let op: de workshop is op maandag)

Postcode, woonplaats:

5 maart 2015: Klaas Hofstra en Regina Albrink:
Chopin en zijn verlangen

E-mail:

23 april 2015: Klaas van der Eerden: Klaas 2.0
28 mei 2015: Niet Schieten: Kusje erop?

Telefoonnummer:
Totaal

Handtekening
kassamedewerker
Handtekening theaterbezoeker

Spelregels
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Tussen 30 juni en
1 september 2014 is de theaterkassa gesloten.

Hierlangs afscheuren.

Datum betaling

