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Voorwoord
Het Campustheater bestaat 10 jaar! Om dit te vieren biedt het theater aan de Kapittelweg 
u, naast fantastische theatervoorstellingen, dit jaar ook een Wetenschappelijk symposium in 
theatersetting aan. 

 Wetenschap op de campus

 Op 12 oktober 2015 presenteert het Campustheater Wetenschap op de Campus.  Wetenschap, 
Kunst, Cultuur en Maatschappij komen op een inspirerende manier samen binnen één thema: 
‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, uiterlijke schoonheid wie bepaalt dat?’ Vijf gerenommeerde 
wetenschappers komen naar de Campus en nemen u mee in de wereld van ethiek, plastische 
chirurgie, psychologie, visuele cultuur en kunstgeschiedenis.

 theater op de campus

 Net zoals u van ons gewend bent komen er natuurlijk ook weer intrigerende voorstellingen naar 
het Campustheater. Naast theatermakers die de weg naar het Campustheater al jaren weten te 
vinden zoals Liesbeth List, Leon van der Zanden en Helmert Woudenberg, komt er ook een aan-
tal theatermakers voor het eerst naar de Kapittelweg waaronder de acteur Sjoerd Pleijsier met 
de theatersolo ‘Turks Fruit’.

Kaartjes bestellen via het bestelformulier
Vanaf mei 2015 kunt u het bestelformulier, dat u in de brochure vindt, invullen en opsturen 
of afgeven bij de receptie van de Campus aan de Kapittelweg 33 in Nijmegen. Alleen volledig 
ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Drie weken na uw bestelling liggen 
de kaartjes voor u klaar. U dient vanaf de eerste ophaaldatum binnen drie weken uw kaartjes 
opgehaald te hebben. Tussen 6 juli en 28 augustus is de theaterkassa gesloten. Coördinatie 
kaartverkoop: Gerrit de Lang

Digitaal kaartjes bestellen: Campustheater@han.nl
Vanaf september 2015 kunt u ook digitaal uw kaartjes bestellen voor het symposium en de 
voorstellingen. Noteer duidelijk uw naam, telefoonnummer, adres en de voorstellingen van uw 
keuze. Drie weken na uw bestelling liggen de kaartjes voor u klaar. 

Het Campustheater heeft ook een website. Daarop kunt u het laatste nieuws zien: 
www.campustheater.nl

Bestelformulier
theater op de campus

seizoen 2015-2016

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

Wetenschap op de campus aantal kaartjes Bedrag

12 oktober 2015:  Wetenschappelijk Symposium

 ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, uiterlijke schoonheid, wie 
bepaalt dat?’ Met: Dr. Bram de Klerck, Professor dr. Anneke Smelik, 
Professor dr. Dietmar Ulrich, Dr. Yanda R. van Rood, Professor dr. 
Evert van Leeuwen

theater op de campus aantal kaartjes Bedrag

2 november 2015: Kitty van Mil met ‘Vals Plat’

3 november 2015: Kitty van Mil met ‘Vals Plat’

5 november 2015: Liesbeth List en Annemarie Oster met ‘Tandem’

12 november 2015: Mark van de Veerdonk met ‘Tof’

3 december 2015: Jasper Langelaan met ‘Ik verwacht!’

10 december 2015: Leon van der Zanden met ‘Supergewoon’

7 januari 2016: Silvester Zwanenveld met ‘Regels zijn Regels’

28 januari 2016: Helmert Woudenberg met ‘Landverrader’

10 maart 2016: Bill van Dijk en Marjan Berk met ‘Nooit te oud’

7 april 2016: Sjoerd Pleijsier met ‘Turks Fruit’

totaal

Handtekening theaterbezoeker 

Datum betaling

Handtekening 
kassamedewerker

Handtekening theaterbezoeker

scènefoto’s van Vals plat

foto’s: Annemieke Zaat



Spelregels
•  Aanvang theatervoorstelling: 19.30. U dient om 19.25 in de zaal te zitten.
•  Aanvang Wetenschap op de Campus: 18.30. U dient om 18.25 in de zaal te zitten.
•  Kaartjes blijven vanaf de eerste afhaaldatum drie 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 inspiratie, creativiteit, wijsheid en ontspanning in 
het theater van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Drs. Kitty van Mil
Initiator en coördinator Theater op de Campus én Wetenschap op de Campus



Vier sprekers zijn werkzaam in Nijmegen: 
Professor dr. Dietmar Ulrich - hoogleraar 
plastische chirurgie, Professor dr. Anneke Smelik 
- hoogleraar visuele cultuur, Professor dr. Evert 
van Leeuwen - hoogleraar ethiek en dr. Bram de 
Klerck - docent kunstgeschiedenis en medewerker 
beeldende kunst NRC-Handelsblad. 
Dr. Yanda R. van Rood - psycholoog en 
 psychotherapeut, komt speciaal van het Leids 
 Universitair Medisch Centrum naar Nijmegen om 
een lezing te geven over haar expertise: Body 
Dismorphic Disorder. 

Plastische chirurgie, kunstgeschiedenis, ethiek, 
visuele cultuur en psychologie komen samen 
in het Campustheater tijdens een fascinerende, 
gevarieerde avond met veel beeldmateriaal. 
Laat u inspireren, verbazen of informeren over 
een  onderwerp waar we allemaal mee te maken 
 hebben: ons uiterlijk.

Dit seizoen programmeert het Campustheater 
voor het eerst Wetenschap in Theater setting. 
Steeds vaker is het mogelijk om in het  theater 
een avond naar wetenschap te komen luisteren 
en kijken. Een aantal theaters biedt, naast het 
reguliere theateraanbod, colleges aan waarin 
het publiek mee wordt genomen in een reis 
door de fascinerende wereld van wetenschap, 
fi losofi e, kunst en geschiedenis. 
Met het Radboudumc en de Radboud 
Universiteit als overburen van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen is het een logische 
stap om dit seizoen ook een avond Wetenschap 
in theatersetting aan te bieden. Op 12 oktober 
2015 praten vijf wetenschappers over hetzelfde 
thema, maar telkens vanuit een andere 
invalshoek en vanuit hun eigen discipline. 

Wetenschap op de Campus

‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…’
Uiterlijke schoonheid, wie bepaalt dat?

Ma: 12 oktober 2015
Aanvang: 18.30-22.00

Entree: 13 euro
Theaterzaal C152 of 

Auditorium A005

Entree: 13 euro (inclusief pauzedrankje en drankje na afl oop)



De schilderkunst en de sculptuur van de 
 renaissance is voor een deel een zoektocht naar 
de overtuigende weergave van het menselijk 
lichaam. Kunstenaars streefden niet alleen naar 
een waarheidsgetrouwe weergave van anatomie 
en fysionomie, maar poogden in navolging van 
het voorbeeld van de klassieke oudheid ook de 
uitbeelding van de werkelijkheid te overtreffen 
door zich toe te leggen op het idealiseren van de 
schoonheid van het lichaam. Tegelijkertijd waren 
er ook schilders en beeldhouwers die juist de 
lelijkheid in beeld brachten, bijvoorbeeld in het 
uitbeelden van ongure of ronduit kwaadaardige 
personages. De lezing zal ingaan op de verschil-
lende artistieke manieren om de werkelijkheid 
tegemoet te treden en laten zien dat in de kunst 
van de renaissance zelfs een spiegel niet zomaar 
de werkelijkheid refl ecteerde.

Lezing 1 

Mooi en lelijk in 
de kunst van 
de renaissance

Dr. Bram de Klerck

Dr. Bram de Klerck doceert Kunstgeschiedenis 
aan de Radboud Universiteit en is medewerker 
beeldende kunst bij NRC Handelsblad

Wetenschap op de Campus

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... 



Jong en mooi, slank en gezond, blank en westers. 
Of het nu fi lm, televisie, modefoto’s, reclames, 
videoclips of games zijn: de meeste modellen die 
we langs zien komen voldoen aan dat ongeschre-
ven schoonheidsideaal. Het valt pas op als een 
model niet aan die onuitgesproken normen vol-
doet: bijvoorbeeld de dikke ‘barbiepop’ Ruby van 
de Body Shop (1998); de Down syndroom model-
len van Benetton (1998); de Italiaanse Vogue 
van september 2009 met alleen donkere model-
len; of oudere vrouwen in een leuke reclame. In 
deze lezing gaat professor dr. Anneke Smelik in 
op het taboe op ouderdom in de hedendaagse 
beeldcultuur. Jong is in, oud is ‘out’. Hoewel over 
een paar jaar in Nederland meer dan de helft 
van de bevolking ouder is dan 50 jaar, blijven zij 
onzichtbaar in media en populaire cultuur. Jeugd 
blijft onlosmakelijk verbonden met schoonheid, 
succes en seksualiteit. En toch zijn er af en toe 
tussen de goddelijke jonge modellen, oudere-
mooie-mensen te vinden. Deze lezing gaat in op 
de complexe relatie tussen spiegelbeeld en ide-
aalbeeld. Daarbij komt een keur aan inspirerende 
voorbeelden voorbij aan oudere modellen, van 
rauw realisme of uitdagende ironie, tot groteske 
verschijningen of vrolijke positiviteit. Want de 
geleefde tijd van leef-tijd mag gezien en gevierd 
worden: oud wordt weer in!
www.annekesmelik.nl

Lezing 2 

Beeldcultuur
Professor dr. Anneke Smelik

Professor dr. Anneke Smelik is hoogleraar 
Visuele Cultuur aan de Radboud Universiteit 
van Nijmegen. Zij publiceert over populaire 
cultuur: fi lm, videoclips, digitale kunst, reclame 
en mode.

Wetenschap op de Campus

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... 



Body Dismorphic Disorder (BDD) is een 
psychiatrische stoornis die wordt gekenmerkt 
door de preoccupatie met een of meerdere 
onvolkomenheden van het uiterlijk. Anderen 
zien de onvolkomenheden niet of vinden het 
een minimale en niet belangrijke afwijking. De 
preoccupatie gaat gepaard met heftige emoties 
en dwangmatig gedrag waardoor het normale 
leven verstoord raakt. 
Het komt even vaak voor bij mannen als bij 
vrouwen. Hoewel er grote overeenkomst is in 
datgene waar ze mee gepreoccupeerd zijn, zijn 
er ook verschillen. Zo zijn mannen vaker dan 
vrouwen gepreoccupeerd met hun gespierdheid. 
En vrouwen vaker met borsten, buik en billen. 
De klachten zijn hardnekkig en als er geen 
spontaan herstel optreedt in de eerste jaren dan 
kunnen zij een leven lang blijven bestaan. Veel 
patiënten zoeken en ontvangen dermatologische 
of chirurgische behandeling voor hun vermeende 
afwijkingen. Dit leidt echter niet tot afname van 
de preoccupatie.
De psychiatrische behandeling richt zich op de 
preoccupatie en het dwangmatig gedrag. Goede 
resultaten zijn behaald met zowel selectieve 
serotonine heropname remmers als met 
cognitieve gedragstherapie.

Lezing 3 

Body Dismorphic 
Disorder

Mw. Dr. Yanda R. van Rood

Mw. Dr. Yanda R. van Rood
Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut 
Afdeling Psychiatrie, Leids Universitair Medisch 
Centrum

Wetenschap op de Campus

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...



De plastische chirurgie is een vakgebied waar 
vormveranderende en herstellende ingrepen 
van organen of weefsels centraal staan. Het 
omvat herstel en verbetering van aangeboren 
afwijkingen of door ziekte of degeneratie 
aangetaste lichaamsfuncties en lichaamsvormen. 
Bij plastische chirurgie gaat het er niet alleen om 
mensen mooier te maken. Terwijl mensen die er 
‘doorsnee’ uitzien ervan dromen om er ‘bijzonder’ 
uit te zien, dromen vele ‘bijzondere’ patiënten die 
door ongevallen, tumoroperaties of aangeboren 
afwijkingen zijn gestigmatiseerd ervan om er 
‘doorsnee’ uit te zien. Naast het herstel van vorm 
en functie is de esthetiek ook bij reconstructieve 
ingrepen belangrijk. 
‘Achieving normal’ is één van de belangrijkste 
doelen van de huidige plastische chirurgie. 
De inhoud van de plastische chirurgie kan als 
een tempel worden gezien. De fundering is 
wetenschappelijk, plastisch chirurgisch onderzoek 
met innovatieve technieken zoals tissue 
engineering en gentechnologie. De afzonderlijke 
kolommen zijn de reconstructieve en esthetische 
chirurgie, handchirurgie, brandwondentherapie, 
kinder-plastische chirurgie en de behandeling van 
probleemwonden. Het dak wordt gevormd door 
de microchirurgie. Professor dr. Dietmar Ulrich 
beschrijft in deze lezing de huidige stand van 
zaken van het groeiende vakgebied, innovaties 
zoals gelaatstransplantaties en het dagelijks werk 
van de plastisch chirurg tussen ‘Achieving normal’ 
en ‘Schoonheidschirurgie’. 

Lezing 4 

Plastische 
chirurgie, tussen 
schoonheid en 
normaliteit

Professor dr. Dietmar Ulrich

Professor dr. Dietmar Ulrich hoogleraar 
Plastische chirurgie, Principal Clinician 
en hoofd van de afdeling Plastische en 
Reconstructieve chirurgie van het Radboudumc 
Nijmegen. 

Wetenschap op de Campus

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...



’s Morgens bij het opstaan kijk je in de spiegel 
en vraag je aan jezelf: “Hoe zie ik er uit?” Later 
ontmoet je een collega die zegt: “Wat zie jij er 
goed uit vandaag!” Goed en mooi worden in de 
dagelijkse omgang vaak door elkaar gebruikt. 
Zij verwijzen naar elkaar in onze waardering. 
Die verstrengeling van het goede en het schone 
gaat al ver terug. Plato verbond beide al in zijn 
fi losofi sche beschouwingen, maar het is de vraag 
of wij ons daarvan wel bewust zijn. Schoonheid 
lijkt dan een onbereikbaar ideaal dat gepresen-
teerd wordt in idealen van reclame en fi lm. “Ja, 
ik zie er wel goed uit, maar mooi?” De herken-
ning van de schoonheid als werkelijke beleving 
en de benoeming ervan in de dagelijkse omgang 
als een ethische opgave om elkaar goed te doen 
is het thema van de lezing van Professor dr. Evert 
van Leeuwen. 

Lezing 5 

Mooi en goed
Professor dr. Evert van Leeuwen

Professor dr. Evert van Leeuwen is hoogleraar 
Medische Ethiek en hoofd van de sectie Ethiek 
van het Radboudumc

Wetenschap op de Campus

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...



Ma: 2 november 2015 
en Di: 3 november 2015

Aanvang: 19.30
Entree: 13 euro

Theaterzaal C152

Kitty van Mil
Vals Plat: reprise

“Een snoeiharde voorstelling over kanker op zachte Radboudkussens”

Na een succesvolle reeks voorstellingen in verschillende theaters: Het 
Campustheater, De Weijer, Theater Maldesteijn, ‘T Mozaiek, De Lievekamp in 
Oss, Markant Uden en De Deventer Schouwburg, biedt de faculteitsdirectie 
van de faculteit GGM ‘Vals Plat’ nog twee keer aan. Samen met regisseur 
Michaël van Buuren werkte Kitty van Mil aan deze onconventionele 
reality-toneelsolo over haar eigen 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
Artistiek advies: Liesbeth List
Techniek: Jasper Langelaan
Productie-assistente: Ine van Welie
Medisch advies Radboudumc: Professor dr. Dietmar Ulrich, 
dr. Sasja Mulder, dr. René van Hoesel en drs. Annelies Werner

Vals Plat is een actie voor het Radboud  Oncologie Fonds, 
partner van het KWF



Do: 5 november 2015
Aanvang: 19.30

Entree: 17,50 euro 
(inclusief pauzedrankje)

Auditorium : A005

Met: Ton Snijders en Peter van Benthum
Techniek: Marc Baijens

Zangeres Liesbeth List wordt met recht de ‘grande dame van het 
Nederlandse chanson’ genoemd. In 2013 gaf Liesbeth List aan te willen 
stoppen met grote theatershows, maar het bloed kruipt toch waar het 
niet gaan kan. Dit theaterseizoen is Liesbeth daarom weer te gast in het 
Campus theater, samen met Annemarie Oster. Twee hartsvriendinnen nemen 
u mee in een authentiek theateravontuur. Liesbeth List zingt hoogtepunten 
uit haar repertoire van Edith Piaf, Frank Boeijen, Theodorakis en Ramses 
Shaffy. Deze nummers worden omlijst met korte tragi-komische verhalen 
van en door Annemarie Oster. Zij publiceert in kranten en in tijdschriften. 
Samen maken Liesbeth en Annemarie ‘Tandem’, een voorstelling over 
ervaringen, herinneringen en observaties, over Lief en Leed, vallen en 
opstaan, humor en hartstocht. 

Liesbeth List en Annemarie Oster 
Tandem



Do: 12 november 2015
Aanvang: 19.30
Entree: 15 euro

Theaterzaal C152 of 
auditorium A005

Tof is cabaretvoorstelling nummer 14 van Mark van de Veerdonk. Een 
dubbele zevenklapper en dat klopt, want TOF betekent weer tweemaal 55 
minuten verbaal vuurwerk vol onverwachte grappen, belachelijke anekdotes 
en onmogelijke verdraaiingen. De lachsalvo’s waren nog nooit zo heftig! En 
uiteraard zijn de improvisaties over de lokale actualiteit weer Veerdonki-
aans goed voorbereid. Hij toont zich daarin een meester in het ‘omdenken’. 
Hij neemt het publiek mee op een herkenbaar pad, maar net als iedereen 
denkt thuis te komen, slaat hij onverwachts af.
‘Tof’ gaat over een solex en een man die behoorlijk de weg kwijt is. Cen-
traal staat ook nu weer een ingenieus decorstuk, waar van de Veerdonk 
in, op en tegenaan speelt. Nee, geen telefooncel, toilet of halve oldtimer, 
maar iets heel anders. En vooral groter! “Sorry, het is deze keer een beetje 
uit de hand gelopen”, geeft de Brabantse cabaretier ook zelf toe. Wat het 
is? Kom maar kijken, als je durft. Het is in ieder geval TOF.

Mark van de Veerdonk
Tof



Do: 3 december 2015
Aanvang: 19.30
Entree: 13 euro

Theaterzaal C152

Jasper Langelaan studeerde in 2014 af aan de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen. Hij was student dramatherapie. Afgelopen seizoen volgde 
hij een cursus acteren bij de academie van castingdirector Hans Kemna 
in Amsterdam. Daarnaast is hij theatertechnicus bij de voorstelling “Vals 
Plat’.  Redenen genoeg om Jasper juist in het Campustheater een podium 
te  bieden voor zijn eerste avondvullende theatersolo ‘Ik verwacht!’ Een 
solovoorstelling over de hele herkenbare, maar zeker niet meest opvallende 
situaties waar een mens in verkeerd. Wat we van elkaar vinden is voor veel 
mensen erg belangrijk. Wat zou er gebeuren als we hier juist geen belang 
meer aan hechten? Wat als we teruggaan naar onze waarden en ons niet 
druk maken om de normen? Wat als er geen sociale spelregels meer zijn? 
Wat zou er gebeuren als we ons niet meer druk maken over morgen? Laat u 
verrassen door oud-CTO student Jasper Langelaan.  

Techniek: Frank Vleeming

Jasper Langelaan
Ik verwacht!



Do: 10 december 2015
Aanvang: 19.30
Entree: 15 euro

Theaterzaal C152

Leon op zijn scherpst! Origineel, kwetsbaar, 
fysiek en met de authentieke publieksinteractie 
die we van hem kennen. Maar inmiddels heeft hij 
keuzes gemaakt en is hij vastbesloten om van 
deze wereld de juiste plek voor zijn kinderen te 
maken. Leon: “Als je kijkt naar wat de mensen 
echt beweegt, zie je dat jij dat zelf bent. Jij 
beweegt de mensen. En ik, ik laat ze schudden.”  
Als je wilt dat comedy een hart heeft en je laat 
schreeuwen van het lachen, dan is dit de show 
voor jou!
Regie: Aike Dirkzwager

Leon van der Zanden
Supergewoon



Do: 7 januari 2016
Aanvang: 19.30
Entree: 15 euro

Theaterzaal C152

Regels, je moet je eraan houden. Je kan ze 
breken. Je kan er schijt aan hebben. Je kan er 
naar leven. Je bent ze op dit moment zelfs aan 
het lezen. Regels. Wie verzint die ondingen en 
hoe bepalen ze ons leven? Sommigen van ons zijn 
er meeloper door geworden, anderen anarchisten. 
De grote vraag is: Wie ben jij? Het cabaret van 
Silvester is hard, maar ook ontwapenend. Het is 
tekst, maar ook beeld. Het is zeer persoonlijk en 
toch vreselijk herkenbaar. Het heeft inhoud en 
laat je gieren van de lach. Sinds Silvester solo 
speelt komen mensen telkens terug voor deze 
unieke en zeer persoonlijke cabaretier.
Regie: Jessica Borst

Silvester Zwanenveld
Regels zijn regels



Do: 28 januari 2016
Aanvang: 19.30
Entree: 15 euro

Theaterzaal C152

In mijn detentie ben ik er naar toe geweest. Gehaat, belasterd, gehoond en 
verguisd, dreigde ik in het niets te blijven steken. Ik ben er doorgekomen 
en heb kunnen ervaren dat smart, de ellende, de hekel, het bloed en de 
vernedering de mens het vermogen geven zichzelf van alle schijn ontdaan, in 
alle naaktheid terug te vinden. 

In ‘Landverrader’ speelt Helmert Woudenberg zijn grootvader Hendrik Jan, 
die tijdens de bezetting door de Duitsers werd benoemd tot leider van 
het Nederlandse Arbeidsfront. Over hoe hij als bemiddelaar optrad tussen 
kopstukken als Rost van Tonningen en Mussert en ook zijn levenslange 
controverse met zijn broer Kees, de socialistische voorman komt aan bod. 
En hoe hij tenslotte opzij werd gezet door de Duitsers, die hier met ijzeren 
hand regeerden vanuit een verdorven, haatdragende politiek. Een politiek 
die helaas in het Europa van nu weer danig de kop op begint te steken.

Na ‘De hel’, ‘Waterman’ en ‘Übermensch’ buigt Helmert Woudenberg zich 
opnieuw over de problematiek van de Tweede Wereldoorlog, waarvan de 
naweeën nog steeds voelbaar zijn.

Helmert Woudenberg
Landverrader



Do: 10 maart 2016
Aanvang: 19.30

Entree: 17,50 euro 
(inclusief pauzedrankje)

Theaterzaal C152

Het is al weer 37 jaar geleden dat Marjan Berk de muzikale cultshow 
“Moeder en haar jongens” schreef. In deze show van Marjan Berk, Ruud 
Bos, Bob van Leeuwen en Bill van Dijk kwamen alle talenten van deze 
theatermakers ruimschoots aan bod. Tijdens een ontmoeting tussen Bill 
van Dijk en Marjan Berk sloeg vorig jaar opnieuw de vlam in de pan. Bill 
van Dijk heeft een ruime theaterervaring door optredens op podia in ons 
land, Engeland en Amerika. Hij schitterde in diverse musicals waaronder 
Cyrano. Marjan Berk schreef meer dan 100 scenario’s, waaronder de met 
een Televisier-ring bekroonde serie ’Vrouwenvleugel’. De stem van Bill van 
Dijk wint aan zeggingskracht, Marjan Berk is een demagoog in de zaal. De 
hoogste tijd om de krachten opnieuw te bundelen. Samen maakten ze een 
programma waarin hilarische, schokkende, ontroerende en oorspronkelijke 
gezongen en gespeelde ervaringen van beide theatermakers langstrekken. 
Dit alles zal worden bijgestaan door jong muzikaal toptalent. 

Bill van Dijk en Marjan Berk
Nooit te oud (to be Happy)



Do: 7 april 2016
Aanvang: 19.30

Entree: 17,50 euro 
(inclusief pauzedrankje)

Theaterzaal C152

Acteur Sjoerd Pleijsier neemt de toneelbewerking van het boek ‘Turks Fruit’ 
(Jan Wolkers, 1969) in reprise.
De eerste keer dat hij het stuk op de planken bracht was in theaterseizoen 
1991-1992. Toen maakte hij samen met de Poolse regisseur Zjislav Wardein 
een bewerking van het boek. De voorstelling was een kleine honderd 
keer te zien in kleine en middelgrote zalen, waarop pers en publiek 
buitengewoon enthousiast reageerden.
Bijna 25 jaar later is ‘Turks Fruit’ voor Sjoerd Pleijsier nog steeds ’t mooiste 
liefdesverhaal uit de Nederlandse literatuur. “Turks Fruit zit in mijn hoofd 
en in mijn hart”, aldus Sjoerd. “Ik zie het als een enorme uitdaging en eer 
om het in reprise te nemen. Het verhaal is tijdloos, de tand des tijds heeft 
niets van het verhaal afgeknabbeld.”
Schrijver en recensent Cees Buddingh schrijft bij het uitkomen van de 
roman in het Algemeen Dagblad: ”Men zou Turks Fruit één van de meest 
humoristische Nederlandse boeken van de laatste jaren kunnen noemen, 
als het boek niet zo triest en tragisch was.” Daar ligt voor Sjoerd Pleijsier 
de theatrale kracht van het boek. Een lach en een traan. Turks Fruit is 
geschreven als een monoloog. De ik-fi guur richt zich rechtstreeks tot 
de lezer. Alsof hij zegt: “Ik zal jou eens haarfi jn uitleggen wat mij is 
overkomen.” Alsof iemand in een verder uitgestorven café naast je op een 
kruk zit en, met een biertje erbij, vertelt over een verloren liefde
Voor de hernieuwde monoloog gebruikt hij dezelfde bewerking. Regie en 
setting zullen nieuw zijn, het is tenslotte 25 jaar later. 

Sjoerd Pleijsier
Turks Fruit



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

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

Financiering Wetenschap op de Campus en 
 Theater op de Campus
CVB en faculteitsdirectie GGM

Ondersteuning secretariaat  faculteitsdirectie GGM
Sandra Freriks, Jacqueline Veltman en 
Sylvia ten Bhömer
Tel: 024-3531252

Techniek theaterzaal C152
Jeroen van den Heuvel

Techniek Auditorium
Chris Theloosen en Freek Zwakhoven

Ontwerp en druk brochure
Graphiset bv, Uden

Website: Sylvester Hoogmoed
www.campustheater.nl

Reserveringen kaartjes
Gerrit de Lang: campustheater@han.nl

Theaterkassa: receptie HAN-Campus 
Kapittelweg 33
Dagelijks geopend tussen 9.00-17.00 (gesloten 
van 6 juli t/m 28 augustus)
Telefoon: 024-3531111

Foto’s theaterbrochure
Wetenschap op de Campus
•  Professor dr. Dietmar Ulrich: Concept in beeld, 
Eric Scholten

•  Dr. Bram de Klerck: Roel Zwiers
•  Professor dr. Evert van Leeuwen: Theo Hafmans
•  Professor dr. Anneke Smelik: Bert Beelen
•  Dr. Yanda R. van Rood: Daniëlle van der Spek
•  Ontwerp affiche Wetenschap op de Campus: 
Freek Zwakhoven

Theater op de Campus
•  Kitty van Mil: Mariska Trimp, foto de Vakman, 
Uden

•  Vals Plat: Concept in Beeld, Eric Scholten
•  Liesbeth List en Annemarie Oster: Erwin Olaf
•  Mark van de Veerdonk: Cathrien van de 
 Veerdonk

•  Jasper Langelaan: Marc Pruis
•  Leon van der Zanden: Sas Schilten
•  Silvester Zwanenveld: Jaap Reedijk
•  Helmert Woudenberg: Sanne Helgenberger
•  Bill van Dijk en Marjan Berk: Erne Enklaar
• Sjoerd Pleijsier: Oscar Seijkens

Colofon



Voorwoord
Het Campustheater bestaat 10 jaar! Om dit te vieren biedt het theater aan de Kapittelweg 
u, naast fantastische theatervoorstellingen, dit jaar ook een Wetenschappelijk symposium in 
theatersetting aan. 

 Wetenschap op de campus

 Op 12 oktober 2015 presenteert het Campustheater Wetenschap op de Campus.  Wetenschap, 
Kunst, Cultuur en Maatschappij komen op een inspirerende manier samen binnen één thema: 
‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, uiterlijke schoonheid wie bepaalt dat?’ Vijf gerenommeerde 
wetenschappers komen naar de Campus en nemen u mee in de wereld van ethiek, plastische 
chirurgie, psychologie, visuele cultuur en kunstgeschiedenis.

 theater op de campus

 Net zoals u van ons gewend bent komen er natuurlijk ook weer intrigerende voorstellingen naar 
het Campustheater. Naast theatermakers die de weg naar het Campustheater al jaren weten te 
vinden zoals Liesbeth List, Leon van der Zanden en Helmert Woudenberg, komt er ook een aan-
tal theatermakers voor het eerst naar de Kapittelweg waaronder de acteur Sjoerd Pleijsier met 
de theatersolo ‘Turks Fruit’.

Kaartjes bestellen via het bestelformulier
Vanaf mei 2015 kunt u het bestelformulier, dat u in de brochure vindt, invullen en opsturen 
of afgeven bij de receptie van de Campus aan de Kapittelweg 33 in Nijmegen. Alleen volledig 
ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Drie weken na uw bestelling liggen 
de kaartjes voor u klaar. U dient vanaf de eerste ophaaldatum binnen drie weken uw kaartjes 
opgehaald te hebben. Tussen 6 juli en 28 augustus is de theaterkassa gesloten. Coördinatie 
kaartverkoop: Gerrit de Lang

Digitaal kaartjes bestellen: Campustheater@han.nl
Vanaf september 2015 kunt u ook digitaal uw kaartjes bestellen voor het symposium en de 
voorstellingen. Noteer duidelijk uw naam, telefoonnummer, adres en de voorstellingen van uw 
keuze. Drie weken na uw bestelling liggen de kaartjes voor u klaar. 

Het Campustheater heeft ook een website. Daarop kunt u het laatste nieuws zien: 
www.campustheater.nl

Bestelformulier
theater op de campus

seizoen 2015-2016

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

Wetenschap op de campus aantal kaartjes Bedrag

12 oktober 2015:  Wetenschappelijk Symposium

 ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, uiterlijke schoonheid, wie 
bepaalt dat?’ Met: Dr. Bram de Klerck, Professor dr. Anneke Smelik, 
Professor dr. Dietmar Ulrich, Dr. Yanda R. van Rood, Professor dr. 
Evert van Leeuwen

theater op de campus aantal kaartjes Bedrag

2 november 2015: Kitty van Mil met ‘Vals Plat’

3 november 2015: Kitty van Mil met ‘Vals Plat’

5 november 2015: Liesbeth List en Annemarie Oster met ‘Tandem’

12 november 2015: Mark van de Veerdonk met ‘Tof’

3 december 2015: Jasper Langelaan met ‘Ik verwacht!’

10 december 2015: Leon van der Zanden met ‘Supergewoon’

7 januari 2016: Silvester Zwanenveld met ‘Regels zijn Regels’

28 januari 2016: Helmert Woudenberg met ‘Landverrader’

10 maart 2016: Bill van Dijk en Marjan Berk met ‘Nooit te oud’

7 april 2016: Sjoerd Pleijsier met ‘Turks Fruit’

totaal

Handtekening theaterbezoeker 

Datum betaling

Handtekening 
kassamedewerker

Handtekening theaterbezoeker

scènefoto’s van Vals plat

foto’s: Annemieke Zaat



adres han-theater
Theaterzaal C152
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen
Tel: 024-3531111
www.campustheater.nl

Inleveren of opsturen vanaf mei 2015
Theater op de Campus, Receptie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen.

Inleverdatum: 

Naam: 

Adres: 

Postcode, woonplaats:

E-mail:

Telefoonnummer:

spelregels
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Tussen 6 juli 2015 en 
28 augustus 2015 is de theaterkassa gesloten.

Bestelformulier theater op de campus
seizoen 2015-2016

H
ierlangs afscheuren.

theater 
op de campus

programma 2015-2016

Wetenschap 
op de campus

2015-2016


