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Theater & Wetenschap op de Campus Aantal 
kaartjes

Bedrag

6 oktober: Henry van Loon, Sleutelmomenten

13 oktober: De vele gezichten van de angst, theatercollege

20 oktober: Joris Linssen en Caramba, popconcert

16 november: Javier Guzman, Oudejaarsconference

24 november: Steven Brunswijk, Als ik mezelf kon zijn

8 december: Gerard Alderliefste, Dubbel Leven

15 december: Daniël van der Duim en Doppler trio, jazzconcert

26 januari: PAAZ, Yora Rienstra

1 februari: Benefietconcert, Margriet Eshuijs, Thijs van Leer, Riv Moryz

23 februari: Javier Guzman, Ja-Bie-Jer

16 maart: Arie Koomen en Edo Brummer, Klussen

Totaalbedrag

Handtekening theaterbezoeker

Datum betaling

Voorwoord

 THEATER OP DE CAMPUS

In oktober 2005 opende niemand minder dan Ramses Shaffy het Campustheater. In oktober 
2016 gaat alweer het 12e seizoen van Theater op de Campus van start! Naast fantastische 
theatervoorstellingen biedt het Campustheater dit jaar ook weer theatercolleges aan. Daarmee 
volgt het Campustheater de nieuwe trend in theaterland. Bovendien sluit het Campustheater, 
met de theatercolleges, aan bij een fenomeen dat hoog in het vaandel staat binnen de HAN: 
Bildung. Bijzondere en actuele thema’s worden binnen de theatercolleges vanuit verschillende 
invalshoeken benaderd en vormen een inspiratiebron voor een breed publiek. Ook vindt er in 
de week van Wereldkankerdag een bijzonder en hartverwarmend benefietconcert plaats. Het 
Campustheater heeft dit seizoen nóg een verrassing. Het Campustheater biedt personeel en 
studenten van de HAN, in samenwerking met ILS, HANBRUIST en de faculteit GGM, een  
prachtig cadeau aan…. Lees dus snel verder!

Kaartjes bestellen in de voorverkoop met het bestelformulier: vanaf mei 2016 
Vanaf mei 2016 kunt u uw bestelformulier uit deze brochure inleveren bij de receptie van de 
HAN aan de Kapittelweg 33 in Nijmegen. Vervolgens krijgt u bericht wanneer u de kaartjes kunt 
komen ophalen. Na de digitale bevestiging van uw reservering heeft u 3 weken de tijd om de 
kaartjes op te halen. 

Digitaal kaartjes bestellen: vanaf september 2016
Vanaf september kunt u zowel via het bestelformulier als digitaal reserveren. Stuur een mailtje 
naar Campustheater@han.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Geef vervolgens aan voor 
welke voorstellingen u kaartjes wilt bestellen.

Beneeetconcert  
Wereldkankerdag 2017 

BESTELFORMULIER 
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SEIZOEN 2016-2017



SPELREGELS
• Aanvang theatervoorstellingen: 19.30 
• Aanvangstijd HAN-cadeau: 16.00
• Aanvang theatercolleges: 18.30
• 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.
• Na de genoemde aanvangstijd kunt u niet meer in de zaal. Zorg dat u minimaal 5 minuten  

voor aanvang in de zaal zit.

Mede namens de faculteitsdirectie van de faculteit GGM, het CVB van de HAN en de medewerkers 
van het Campustheater, wens ik u een inspirerend, interessant en ontspannen theaterseizoen.

Drs. Kitty van Mil



Het kan snel gaan. Het ene moment zit je nog in je overcomplete 
schuur aan een brommer te sleutelen, het andere moment word je 
opperhoofd van een indianenstam. Maar niet voordat je als trots 
gezinshoofd met oergezellige kinderen hebt laten zien hoe gastvrijheid 
bedoeld is. Ondertussen speel je de lead in een musical. Het zou 
zomaar kunnen. Althans in het universum van Henry van Loon. En 
in zijn nieuwe voorstelling Sleutelmoment zou het wel eens allemaal 
tegelijk kunnen gebeuren.

Donderdag 
6 oktober 2016
Entree: 13 euro
Aanvang: 19.30

C152

HENRY VAN LOON 
Sleutelmoment



De vele gezichten 
van de angst 

Theatercollege:

DE VELE GEZICHTEN VAN DE ANGST



Lezing 1

Drs. Boris van Passel: 
Angststoornissen

Boris van Passel is als psychiater en cognitief gedragstherapeut 
werkzaam bij het centrum voor angststoornissen Overwaal, onderdeel 
van Pro-Persona. Hij is programmaleider van de intensieve klinische-
en deeltijdbehandeling van Overwaal. Boris is als buitenpromovendus 
verbonden aan de afdeling klinische psychologie van de RU en de 
Universiteit Utrecht. Hij verricht onderzoek naar het verbeteren van 
psychologische behandeling van Obsessieve Compulsieve stoornissen. 

In zijn lezing zal Boris van Passel stilstaan bij de volgende vragen:
Wat is angst? Wat vindt er in de geest én in het lichaam plaats 
bij angst? Wanneer wordt angst een stoornis? Waarom zoeken we 
angstige situaties op?

Donderdag
13 oktober 2016

Entree: gratis
Aanvang: 18.30

A005
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Lezing 2

Professor dr. Patricia 
Pisters: De neurothriller

Alfred Hitchcock verklaarde ooit dat hij zijn publiek graag bang 
maakt. Als ‘master of suspense’ wist hij dan ook als geen ander 
zijn cinematografische technieken af te stemmen op fundamentele 
menselijke angsten en werd hij met Psycho (1960) zelfs de vader 
van de moderne horrorfilm. Professor Pisters zal in haar lezing de 
klassieke thriller en de horrorcinema vergelijken met een nieuw 
soort thriller (die zich ook buiten de kaders van het horrorgenre 
voordoet) en waarin op een andere manier het angstige brein tot 
uitdrukking komt. Films vol schizofrene personages, personages die 
in de grip zijn van een veel ongrijpbaardere angst, vaak verloren 
in de virtuele kracht van een overvloedige beeldcultuur. Deze 
angsten en stoornissen zijn uitgedrukt in een affectieve beeldtaal 
die in relatie staan tot (recente) neuropsychologische bevindingen. 
Films als Spider (Cronenberg, 2002), Inland Empire (David Lynch 
2006), Shutter Island (Scorcese 2010) en We Have To Talk about 
Kevin (Ramsay 2011) zijn een aantal symptomatische gezichten 
van angst in de hedendaagse cinema die aan de orde zullen worden 
gesteld.

Patricia Pisters is hoogleraar filmwetenschap aan de afdeling 
Media Studies aan de universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek 
beweegt op het grensvlak tussen digitale cultuur, film, filosofie en 
neuroaesthetiek waarover ze het boek The Neuro–Image publiceerde 
(Stanford University Press, 2012) Zie ook www.patriciapisters.com

Theatercollege:

DE VELE GEZICHTEN VAN DE ANGST



Lezing 3

Professor dr. Peter Nikken: 
Kind & Media

Media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Kinderen 
groeien er haast vanzelfsprekend mee op. Toch hebben veel ouders 
en professionals zo hun zorgen over al dit mediagebruik. Naast 
de vele voordelen van media, zijn er ook belangrijke nadelen. 
Ongewenste angsteffecten naar aanleiding van overweldigende 
beelden is zo’n nadeel en heel herkenbaar voor ouders. 

Sprookjes, Walt Disneyfilms, politieseries, reportages over rampen 
en ongelukken, nieuwsberichten via tv of internet of in de krant; de 
media staan bol van allerlei emotionele gebeurtenissen. Hoe komt 
het toch dat kinderen, net als volwassenen, zo’n fascinatie hebben 
voor spanning, geweld, horror en sensatie, maar dat sommige 
mediaproducten of mediavormen emotioneel net even teveel 
kunnen zijn? Bovendien, hoe ga je er als ouder mee om; verbieden, 
meekijken, nadere uitleg geven? Wat is wijs en wie helpt ouders bij 
de media-opvoeding? 

Psycholoog Peter Nikken is bijzonder hoogleraar media-opvoeding 
aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam 
binnen het Nederlands Jeugd Instituut.

Donderdag
13 oktober 2016

Entree: gratis
Aanvang: 18.30

A005



Lezing 4

Jan Doense:  
Nederhorror
Jan Doense startte in 2009 het productiebedrijf House of 
Netherhorror, dat verantwoordelijk was voor de film De Poel (Chris W. 
Mitchell, 2014) en Cherry Tree (David Keating, 2015).

In zijn lezing zal Jan Doense ingaan op de vaak negatieve 
vooroordelen die er bestaan tegen het horrorgenre, de opkomst 
en populariteit van de zogenaamde ‘elevated horrorfilms’ en 
de specifieke problemen van het maken en distribueren van 
horrorfilms in Nederland. Als case study zal hij de horrorfilm De 
Poel behandelen. Dit speelfilmdebuut van Chris W. Mitchell met 
hoofdrollen van Gijs Scholten van Aschat, Carine Crutzen en Bart 
Klever, kreeg bij zijn bioscooprelease in 2014 lovende kritieken, 
maar trok nog geen 9000 bioscoopbezoekers, hetgeen de vraag 
oproept of ‘Nederhorror’ levensvatbaar is. 

Theatercollege:

DE VELE GEZICHTEN VAN DE ANGST



Donderdag
20 oktober 2016

Entree: 13 euro
Aanvang: 19.30

A005 of C152



JORIS LINSSEN EN CARAMBA: POPCONCERT
Special guest: Djem van Dijk

Nederlandstalige muziek met een vleugje 
Mexico. Al sinds 1999 bestormt Joris Linssen de 
podia met de semi-akoestische band Caramba. 
Deze ras-muzikanten staan bekend om hun 
vurig spel, aanstekelijk enthousiasme en een 
flinke portie lef. Ze toerden door Mexico waar ze 
optraden voor 20.000 mensen in een stadion, 
en ze gingen op pelgrimstocht waarbij ze al hun 
eten en drinken verdienden met hun muziek. Ze 
doen 100 shows per jaar en weten het publiek 
elke keer recht in het hart te raken. Caramba is 
avontuur, zien is geloven!

Zanger Joris is ook bekend van zijn tv-
programma’s : Hello Goodbye, Joris’ kerstboom, 
Showroom, maar is toch vooral die verrassende, 
energieke entertainer die al op z’n 16e in de 
muziek begon. Hij brengt contrabassist Erik 
van Loon mee, top accordeonist Marcel van der 
Schot en gitarist Kees van de Hoogen. Sinds 
2 jaar hebben de muzikanten er een zusje 
bij: percussioniste Djem van Dijk. In 2016 
had ze een hit met haar groep Treble. Joris 
Linssen en Caramba is een belevenis vol vurig 
enthousiasme en romantiek. Kom genieten 
van een fantastische avond vol vuur, passie en 
hartstocht!!



Woensdag 
16 november 2016

Aanvang: 16.00
Theaterzaal / 

auditorium A005 
aan de Kapittelweg 33

in Nijmegen met 
livestreamverbinding 
naar het auditorium 

van het FEM-gebouw: 
Laan van Scheut 10, 

Nijmegen.

Theatercadeau
Het Campustheater, Faculteit GGM, Faculteit ILS en HANBRUIST trakteren 
personeel en studenten op….



JAVIER GUZMAN
De oudejaarsconference 2016: Zonder voornemens, 365 voor 12

Javier Guzman spit het nieuws voor u door en 
schotelt een ongezouten Oudejaarsconference 
voor. Alles is anders, de naam, de man, de titel, 
het leven, de ontroering, de liefde, de haat, de 
verbijstering, en ook het jaar zelf. U dacht de 
waarheid te lezen en te kennen. Onophoudelijk 
wordt iedereen gebombardeerd met het nieuws, 
het laatste nieuws en het nog nieuwere nieuws. 
Het nieuws is zo nieuw dat het oud lijkt. Maar 
ach, ook op Oudejaarsavond mag het nieuws 
oud zijn. Er gaat hard gelachen worden, 
dat staat vast. Javier Guzman treedt in de 
voetsporen van ’s lands grootste conferenciers 
en mag na vijf Sinterklaasshows nu op voor de 
Oudejaars. 365 voor 12!

De conference van het jaar 2016, dat is nog 
eens nieuws! Ga er maar eens lekker voor zitten, 
gordels om en knallen maar!

Zorg dat je erbij bent! 
Gratis toegang op vertoon HAN-kaart
Op woensdag 16 november opent theaterzaal/
auditorium A005 in Nijmegen om 15.30 de 
deuren. Om 16.00 begint Javier Guzman met 
zijn Oudejaarsconference. Op vertoon van je 
HAN-medewerkerspas of HAN-studentenkaart 
kun je een plaats bemachtigen in theaterzaal/ 
auditorium A005. Reserveren is niet mogelijk 
met de HAN-kaart. Wie geen plaats heeft weten 
te bemachtigen in A005 kan de show tóch 
bijwonen, want er is een livestreamverbinding 
met het auditorium in het FEM-gebouw aan de 
Laan van Scheut 10 in Nijmegen.

Extern publiek zonder HAN-kaart: 
entree 13 euro
Het Campustheater wil extern publiek, zonder 
HAN-kaart, ook de gelegenheid geven om de 
Oudejaarsconference bij te wonen in A005. 
Een beperkt aantal kaartjes wordt daarom 
beschikbaar gesteld voor extern publiek. Extern 
publiek moet wél vooraf een kaartje kopen en 
ophalen bij de receptie van de HAN-Campus, 
Kapittelweg 33, Nijmegen. Reserveren via: 
Campustheater@han.nl 



Donderdag 
24 november 2016

Entree: 13 euro
Aanvang: 19.30

C152



Wanneer ben je nou helemaal jezelf? Dit is wat 
Steven Brunswijk, alias de Braboneger, zich 
afvraagt in zijn voorstelling ‘Als ik mezelf kon 
zijn.’

Als iedereen kon zeggen wat hij of zij wil zonder 
consequenties en zonder schaamte, zou de 
wereld en heel anders uitzien. Regels zijn goed, 
maar ze belemmeren ook onze vrijheid. Daarom 
gaat de Braboneger dieper in op deze gevoelens 
en laat mensen tijdens zijn voorstelling hun 
ware aard zien.

STEVEN BRUNSWIJK
Braboneger : Als ik mezelf kon zijn



‘Jij leidt twee levens’, zei mijn vader ooit, 
‘maar het is wel één feest.’

Gerard Alderliefste heeft 2 levens. In het 
ene is hij verslavingsarts. In het andere is 
hij muzikant. Al meer dan 20 jaar leeft hij 
met 2 gezichten. Heeft hij een gespleten 
persoonlijkheid? Nee, dat ook weer niet. En 
dat laat hij zien in zijn eerste soloprogramma 
waarin beide werelden samen komen. Want is de 
passie van de muzikant niet bijna dezelfde als 
de zucht van een verslaafde? 

Gerard zingt en speelt zijn eigen liedjes of die 
van anderen. In het Frans of in het Nederlands. 
Hij vertelt. Over partydrugs en verslaving. 
Wat het met je doet en waarom je je het zou 
moeten laten. Met de energie die we van hem 
kennen. Een beetje jongensachtig, slim en met 
indrukwekkend veel energie. 

Gerard Alderliefste trad 8 jaar lang op in de 
Nederlandse theaters met zijn band Alderliefste. 
Hij is bekend van hits als ‘Une belle histoire’, 
samen met Paul de Leeuw, en ‘laat me/ Vivre’ 
met Ramses Shaffy en Liesbeth List. Vanaf 
voorjaar 2016 toerde hij met zijn buurman en 
muzikale vriend Cor Bakker met de theatershow 
‘En Route’. 

Nu staat hij er opnieuw. Alleen. Hij schrijft zijn 
publiek muzikale medicijnen voor: een piano, 
een gitaar en een stem. 

Muziekavond én theatercollege over verslaving

‘DUBBEL LEVEN’
Gerard Alderliefste



Daniël van der Duim: piano
Floris-Jan van den Berg : contrabas
Hendrik Eichler: drums

Het Doppler-trio is een nieuw Duits/ Nederlands Jazz pianotrio van 3 
jonge musici van het ArtEZ conservatorium. Samen ontdekten ze hun 
liefde voor de moderne jazz, met als grote inspirators Esbjörn Svensson 
en Avishai Cohen. 

Ze schrijven alle drie zelf en treden regelmatig met eigen werk op. 
Een avond met het Dopler-trio staat garant voor lyrische, intieme 
en energieke stukken, waar je in meegezogen wordt vanaf de eerste 
minuut. Graag verwelkomt het Campustheater deze jonge ambitieuze 
musici. Een avond met het Doppler-trio mag u niet missen, want de 
musici zetten u op het puntje van uw stoel. 

ArtEZ Conservatorium

DANIËL VAN DER DUIM 
EN DOPPLER TRIO
The Real Agency

Donderdag 
15 december 2016

Entree: 10 euro
Aanvang: 19.30

C152 of A005

Als Emma opgenomen wordt op de PAAZ, weet 
ze zeker dat er een fout is gemaakt. Ze heeft 
namelijk een goed leven, dus dat ze dood wil 
kan dan toch geen probleem zijn? Hier start 
Emma’s zoektocht naar de uitgang, maar vooral 
een zoektocht naar zichzelf. Tijdens haar reis 
langs vreemde patiënten en nog vreemdere 
therapeuten, depressieve kerstballen en 
onverwachte vriendschappen begint Emma te 

beseffen dat ze hier niet voor niets zit, 
en dat zij de enige is die kan bepalen of, 
maar vooral ook hoe ze ooit de PAAZ weer 
verlaat.

PAAZ is een solovoorstelling vol humor, die 
de donkere kant van de psychiatrie echter 
niet schuwt.

ArtEZ Conservatorium

DANIËL VAN DER DUIM 
EN DOPPLER TRIO
The Real Agency

PAAZ
Solovoorstelling van Yora Rienstra naar de psychiatrische bestseller  
van Myrthe van der Meer

Donderdag 
26 januari 2017
Entree: 13 euro
Aanvang: 19.30

C152
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Beneeetconcert  
Wereldkankerdag 2017 

De HAN, het Radboudumc, Margriet Eshuijs, Maarten Peters,  
Thijs van Leer en Riv Moryz samen sterk tegen kanker!

Woensdag 
1 februari 2017
Entree: 15 euro 

De opbrengst van de 
kaartverkoop gaat naar 
het Radboud Oncologie 

Fonds / partner van KWF
Aanvang: 18.30-22.30

A005



Beneeetconcert  
Wereldkankerdag 2017 

WERELDKANKERDAG 2017
Benefietconcert

OPENING

Professor dr. ir. Koos 
van der Hoeven
Internist oncoloog, 
afdelingshoofd 
Medische Oncologie, 
bestuurslid 
Dagelijks Bestuur 
Radboudumc Centrum 
voor Oncologie. 
Voorzitter van 

Signaleringscommissie kanker van KWF 
kankerbestrijding (SCK) een commissie die in 
2014 het signaleringsrapport “Toegankelijkheid 
van dure kankergeneesmiddelen- nu en in 
de toekomst’ uitbracht. Een rapport over de 
betaalbaarheid van kankermedicijnen.

Dr. Carla van Herpen, 
medisch oncoloog: 
kanker en nieuwe 
behandelmethoden
We leven in een 
bijzondere tijd. Een 
tijd waarin we anders 
tegen kanker aan zijn 
gaan kijken. En dat 
komt vooral omdat er 

naast de al langer bestaande chemotherapie 
en therapie met hormonen, twee andere 
behandelingen in opkomst 

zijn: de immunotherapie en de doelgerichte 
therapie. Om deze nieuwe behandelmethoden 
goed te ontwikkelen is er nog heel veel 
onderzoek nodig. Hoe werken deze 2 nieuwe 
behandelingen? 

Dr. Suzanne Kaal, 
medisch oncoloog: 
jongeren en kanker: 
Jong volwassenen 
en kanker: AYA 
(Adolescent & Young 
Adult 18 t/m 35 
jaar). Deze groep 
kankerpatiënten valt 
vaak tussen wal en 

schip. Ze zijn te oud voor de kinderafdeling, 
en de zorg voor volwassenen heeft vaak geen 
antwoorden op vragen waar jongeren met kanker 
mee zitten. In ziekenhuizen, aangesloten bij het 
nationaal AYA-platvorm, wordt er speciale zorg 
ingericht voor jongeren met kanker: de AYA’s. 

Ook binnen de HAN krijgen we te maken met 
studenten met kanker, daarom mag dr. Suzanne 
Kaal natuurlijk niet ontbreken op deze avond. 



HET CAMPUSTHEATER PRESENTEERT 3 CONCERTEN 
BINNEN ÉÉN BENEFIETAVOND. 

Margriet Eshuijs en Maarten Peters: ‘Meervoud’
´Meervoud’ is een muzikale voorstelling waarin 2 unieke talenten 
zich verstrengelen en ontplooien. Twee uitzonderlijk mooie 
stemmen, twee uiterst muzikale soulmates. De meerwaarde is de 
symbiose die ontstaat tussen de eigen liedjes en de muziek uit 
het wereldrepertoire dat hen beide inspireert. Margriet kreeg alle 
prijzen die er zijn zoals drie Edisons en een Gouden Harp. Maarten 
is een begenadigd singer-songwriter en schrijft voor topartiesten 
zoals: Liesbeth List, Ruth Jacot, Rob de Nijs. Margriet Eshuijs en 
Maarten Peters treden, buiten hun reguliere theaterconcerten, 
ook op voor maatschappelijke doelen. Al jaren zijn Margriet en 
Maarten bijvoorbeeld actief tijdens Alpe d’Huzes. In de week van 
Wereldkankerdag 2017 komen ze graag naar het Campustheater om 
ook nu weer hun steentje bij te dragen aan kankerbestrijding. 
Margriet Eshuijs: zang, gitaar, piano, keyboards, octaafgitaar, 
ukelele. Maarten Peters: zang, akoestische gitaar, octaafgitaar, 
soundscape techniek. Lourens Bood: geluidstechniek

Thijs van Leer: Jazz, pop, klassieke muziek en rock
De internationaal bekende topmusicus Thijs van Leer laat u 
binnen dit bijzondere concert genieten van jazz, swing, klassieke 
muziek en een eigen interpretatie van bekende, internationaal 
zeer gewaardeerde nummers. Thijs van Leer richtte in de jaren 
zeventig de groep Focus op. Al snel volgde een werelddoorbraak 
met het album Moving Waves waarop de wereldhit Hocus Pocus 
staat. Ook zijn soloalbum Introspection werd een megasucces. 
Thijs van Leer componeerde ook nog eens ‘Dona Nobis Pacem’, een 
Rock oratorium. Thijs van Leer treedt nog heel veel internationaal 

Woensdag 
1 februari 2017
Entree: 15 euro 

De opbrengst van de 
kaartverkoop gaat naar 
het Radboud Oncologie 

Fonds / partner van KWF
Aanvang: 18.30-22.30

A005



op met zijn band Focus, en werkt mee aan 
projecten van buitenlandse collega’s. De fluitist, 
pianist, zanger, componist, arrangeur en 
bandleider Thijs van Leer is dus zeer veelzijdig. 
Vanavond zet ook Thijs van Leer zich in voor het 
Radboud Oncologie Fonds, partner van KWF.

Riv Morys met topband: 
Egbert Gruythuyzen, Marcel Broersma, 
Ton Scheepers, Lucas Bekkers
Met trots presenteert het Campustheater ook 
oud HAN-student Maurice de Greef (Riv Moryz) 
Een optreden van Riv Moryz is een bijzondere 
en unieke belevenis. Riv Moryz combineert 

eigentijdse popmuziek met Frans repertoire 
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Anny Willemsen | Medische speciaalzaak
Gemertseweg 2 | 5427 ET Boekel | Tel. 0492 321976

info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl



Javier Guzman was op 16 november al op de HAN met zijn 
Oudejaarsconference , maar komt graag terug met zijn try-out van 
zijn nieuwe voorstelling. Javier Guzman wil zich toch even (opnieuw) 
voorstellen. Netjes en keurig, zoals het hoort. Misschien kent u hem al 
van zeven avondvullende voorstellingen en vijf Sinterklaasconferences 
en een Oudejaarsconference. Maar…. durft u te zeggen of u hem echt 
kent? En hoe spreekt u zijn naam eigenlijk uit? In de voorstelling 
Ga-Bie-Jer stelt Javier zich opnieuw voor. Hij laat zien dat hij 
eigenlijk beleefd en goed gemanierd is. Dat hij echt wel zijn woede 
kan beheersen. Dat in een tijd van spanningen, angst en een hoop 
geschreeuw hij juist de koelte weet te bewaren. Dat hij nou eindelijk 
Verdomme een keer rustig blijft. In Ja-Bie-Jer gaat het niet om 
zomaar schreeuwen. Javier zal genuanceerd blijven en verhelderend de 
problemen duiden. Laten we beginnen bij het begin: ‘Ga-Bie-Jer’ zo 
spreek je het uit. 

Donderdag 
23 februari 2017

Entree: 13 euro
Aanvang: 19.30

C152 of A005

JAVIER GUZMAN
Ga-Bie-Jer



ARIE KOOMEN & EDO BRUNNER
Klussen

Ook in het derde programma van Edo Brunner en 
Arie Koomen doen de heren weer alles zelf.
Deze vakmannen bouwen in één avond een 
100% topshow die op tijd klaar zal zijn, zonder 
onverwachte kosten achteraf.

100% voor mannen en tegelijkertijd 
100% voor vrouwen en alles er tussenin!
100% milieuvriendelijk
100% recyclebaar
100% lactosetolerant
100% glutenvrij
100% afbreekbaar (speciaal voor recensenten)
En bijna 100% vetvrij

Het is mogelijk dat dit programma resten van 
noten bevat vanwege in het fabricageproces 
genuttigde pinda’s.

Donderdag 
16 maart 2017
Entree: 13 euro
Aanvang: 19.30

C152



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

Initiator, projectleiding, coördinatie , 
programmering, samenstelling brochure 
en publiciteit: 
Kitty van Mil

Financiering Theater en Wetenschap  
op de Campus
CVB en faculteitsdirectie GGM

Ondersteuning secretariaat  
faculteitsdirectie GGM
Sandra Freriks en Sylvia ten Böhmer 
Tel: 024-3531252

Techniek theaterzaal C152
Jeroen van den Heuvel

Ontwerp en druk brochure
Sanneke Hansma, Graphiset bv, Uden

GRAFIMEDIA OP MAAT

Website: Sylvester Hoogmoed
www.campustheater.nl 
Vormgeving affiches theatercolleges:  
Freek Zwakhoven
Reservering kaartjes: Gerrit de Lang: 
Campustheater@han.nl

Theaterkassa: receptie HAN- Campus
Kapittelweg 33, Nijmegen
Dagelijks geopend tussen 9.00-17.00

De kassa is gesloten van 4 juli 2016 tot 
29 augustus 2016
Telefoon: 024-3531111

Foto’s theaterbrochure
• Foto Kitty van Mil: Mariska Trimp, foto de 

Vakman-Uden 
• Henry van Loon: Bob Bronshof
• De vele gezichten van de angst: foto Patricia 

Pisters, Bas Losekoot, Jan Doense, B&W
• Joris Linssen en Caramba: Corbino
• Javier Guzman, Oudejaarshow: Chloé Leenheer
• Steven Brunswiijk: PR Steven Brunswijk
• Daniël van der Duim: onbekend
• Gerard Alderliefste: Frank van Ing
• PAAZ: Annemiek van der Togt
• Margriet Eshuijs en Maarten Peters: 

Fluitekruidje
• Thijs van Leer: Rens Plascheck
• Riv Moryz: Lydia Heringa
• Javier Guzman: Chloé Leenheer
• Arie Koomen en Edo Brunner: PR Arie en Edo 

Colofon



Bestelformulier
Theater op de Campus

Seizoen 2016-2017

VUL UW BESTELLING IN

Theater & Wetenschap op de Campus Aantal 
kaartjes

Bedrag

6 oktober: Henry van Loon, Sleutelmomenten

13 oktober: De vele gezichten van de angst, theatercollege

20 oktober: Joris Linssen en Caramba, popconcert

16 november: Javier Guzman, Oudejaarsconference

24 november: Steven Brunswijk, Als ik mezelf kon zijn

8 december: Gerard Alderliefste, Dubbel Leven

15 december: Daniël van der Duim en Doppler trio, jazzconcert

26 januari: PAAZ, Yora Rienstra

1 februari: Benefietconcert, Margriet Eshuijs, Thijs van Leer, Riv Moryz

23 februari: Javier Guzman, Ja-Bie-Jer

16 maart: Arie Koomen en Edo Brummer, Klussen

Totaalbedrag

Handtekening theaterbezoeker

Datum betaling

Voorwoord

 THEATER OP DE CAMPUS

In oktober 2005 opende niemand minder dan Ramses Shaffy het Campustheater. In oktober 
2016 gaat alweer het 12e seizoen van Theater op de Campus van start! Naast fantastische 
theatervoorstellingen biedt het Campustheater dit jaar ook weer theatercolleges aan. Daarmee 
volgt het Campustheater de nieuwe trend in theaterland. Bovendien sluit het Campustheater, 
met de theatercolleges, aan bij een fenomeen dat hoog in het vaandel staat binnen de HAN: 
Bildung. Bijzondere en actuele thema’s worden binnen de theatercolleges vanuit verschillende 
invalshoeken benaderd en vormen een inspiratiebron voor een breed publiek. Ook vindt er in 
de week van Wereldkankerdag een bijzonder en hartverwarmend benefietconcert plaats. Het 
Campustheater heeft dit seizoen nóg een verrassing. Het Campustheater biedt personeel en 
studenten van de HAN, in samenwerking met ILS, HANBRUIST en de faculteit GGM, een  
prachtig cadeau aan…. Lees dus snel verder!

Kaartjes bestellen in de voorverkoop met het bestelformulier: vanaf mei 2016 
Vanaf mei 2016 kunt u uw bestelformulier uit deze brochure inleveren bij de receptie van de 
HAN aan de Kapittelweg 33 in Nijmegen. Vervolgens krijgt u bericht wanneer u de kaartjes kunt 
komen ophalen. Na de digitale bevestiging van uw reservering heeft u 3 weken de tijd om de 
kaartjes op te halen. 

Digitaal kaartjes bestellen: vanaf september 2016
Vanaf september kunt u zowel via het bestelformulier als digitaal reserveren. Stuur een mailtje 
naar Campustheater@han.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Geef vervolgens aan voor 
welke voorstellingen u kaartjes wilt bestellen.

Beneeetconcert  
Wereldkankerdag 2017 
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THEATER & WETENSCHAP OP DE CAMPUS
2016-2017

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

H
ierlangs afscheuren.

BESTELFORMULIER 

THEATER & WETENSCHAP OP DE CAMPUS
SEIZOEN 2016-2017

INLEVEREN OF OPSTUREN VANAF MEI 2016
Theater op de Campus, Receptie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen

Inleverdatum: 

Naam: 

Adres: 

Postcode, woonplaats:

E-mail:

Telefoonnummer:

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 
Tussen 4 juli 2016 en 29 augustus 2016 is de theaterkassa gesloten.

STEVEN 
BRUNSWIJK

GERARD 
ALDERLIEFSTE

JAVIER 
GUZMAN

THEATER-
COLLEGE
ANGST

THIJS 
VAN LEER

JORIS 
LINSSEN
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