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Voorwoord

THEATER OP DE CAMPUS
Het Campustheater heet u ook in theaterseizoen 2017-2018 weer van harte welkom.
Het theater aan de Kapittelweg biedt u bijzondere en intrigerende theatervoorstellingen
aan. Daarnaast kunt u ook weer genieten van een aantal boeiende en indrukwekkende
theatercolleges. De theatercolleges zijn geprogrammeerd in het kader van Bildung.
De theatercolleges worden mede mogelijk gemaakt door Het Steunfonds van de HAN.
Kaartjes bestellen in de voorverkoop met het bestelformulier:
25 mei 2017 t/m 6 september 2017
Vanaf 25 mei 2017 t/m 6 september 2017 kunt u uw bestelformulier uit deze brochure
inleveren bij de receptie van de HAN: 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.
Let op: U kunt het bestelformulier t/m 6 september inleveren. Daarna kunt u vanaf
13 september alleen nog digitaal reserveren.
Digitaal kaartjes bestellen: vanaf 13 september 2017
Stuur een mailtje naar Campustheater@han.nl met uw naam, adres en telefoonnummer.
Geef vervolgens aan voor welke voorstellingen u kaartjes wilt bestellen. Alleen volledig
ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

SPELREGELS
• Aanvang theatervoorstellingen: 19.30
• Aanvang theatercolleges: 19.30 m.u.v. Wereldkankerdag: aanvang 18.45
• 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.
De theaterkassa is geopend van maandag t/m donderdag vanaf 17.00 t/m 21.45

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

Donderdag
5 oktober 2017
Entree: 13 euro
Aanvang: 19.30
Theaterzaal: C152
Genre: Impro-cabaret

OP STERK WATER
Hotel

Twee opties. Je kent Op Sterk Water en je gaat dit jaar dus weer. Of
je bent nog onwetend, maar je staat open voor een ongeëvenaarde
belevenis. Check dit seizoen in voor de nieuwste, ongelooflijk
grappige, muzikale en interactieve show van Nederlands beste improcabaretgroep. In ‘HOTEL’ spelen zij in op hét thema van de afgelopen
tijd: gastvrijheid. Welke gast schoof onverwacht bij jou aan? Waar werd
jij heel hartelijk ontvangen? Wie blijft er te lang plakken? Wie heb je
liever niet in huis? Of in de straat…? ‘HOTEL’ is een geïmproviseerde
voorstelling die haar gasten onbedaarlijk laat lachen op een trip die ze
nooit zullen vergeten.

NIET SCHIETEN - TIJD VOOR EEN TRIO
Midlifecrisis vs. Dertigersdilemma

Donderdag
26 oktober 2017
Entree: 13 euro
Aanvang: 19.30
Theaterzaal: C152
Genre: Cabaret

Met o.a. Esmee van Kampen, Maarten Hennis en Arend Edel
Twee mannen (Arend en Maarten) in de herfst van hun leven, plukken een fris groen blaadje
(Esmee van Kampen). Een blaadje om van te houden, om mee te pronken en misschien om
hun eigen gebreken mee te maskeren. Maar het blaadje blijkt een eigen willetje te hebben
met een niet te temperen energie. Met een enorme dosis humor worden de mannen ongenadig
bij de ballen gepakt en geconfronteerd met hun Midlife. Ook de twijfeldertiger Esmee krijgt
het flink voor haar kiezen. Ze houden veel van elkaar en juist daarom sparen ze elkaar niet.
‘Tijd voor een Trio’: een kwetsbaar, herkenbaar en vooral een hilarisch cabaretprogramma over
leeftijdsconflicten, afhankelijkheid en persoonlijke crisissen.

Donderdag
16 november 2017
Entree: extern publiek
& personeel 5 euro.
Entree: studenten:
gratis
Aanvang: 19.30
Auditorium: A005
Genre: Theatercollege
Bildung

Theatercollege:

GELUK

Professor dr. Hans Thijssen,
hoogleraar filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen
Waarvan word je gelukkig? Als je dat zou
weten, zou je weten hoe je je leven moet
inrichten. Van de generatie millennials
denkt ongeveer 80% dat rijk worden het
allerbelangrijkste levensdoel is. Ongeveer
50% meent dat ook roem belangrijk is
om een goed leven te hebben. Maar
hebben de ondervraagden gelijk? Als de
omstandigheden doorslaggevend zijn,
waarom zijn dan zelfs in het welvarendste
deel van de wereld niet alle mensen
gelukkig? Of gaat het er juist om hoe je
omgaat met je omstandigheden? Volgens
de wijsheidstradities in Oost en West zijn
er bepaalde mentale hindernissen die ons
geluk in de weg staan. De uitdaging is
om die te zien en onschadelijk te maken.
Hoe doe je dit? In dit interactieve college
geeft Professor dr. Hans Thijssen aan waar
de obstakels zitten voor levensgeluk en
hoe je ze kunt overwinnen. Verander je
geest en verander je wereld!
Meer informatie over Professor dr. Hans
Thijssen? Recentelijk verscheen van
zijn hand: Wat filosofen weten. Over het
verlangen naar geluk en de honger naar
kennis.

Theatercollege:

HET VROUWENHART
KLOPT ANDERS
Professor dr. Angela H.E.M. Maas,
cardioloog, Radboudumc, Nijmegen

Donderdag
30 november 2017
Entree: extern publiek
& personeel 5 euro.
Entree studenten:
gratis
Aanvang: 19.30
Auditorium: A005
Genre: Theatercollege
Bildung

Vrouwelijke hartproblemen worden nog iedere dag langs de mannelijke
meetlat gelegd. Ook al hebben ze andere klachten en zijn er belangrijke
sekse-verschillen in onderliggende afwijkingen aan de kransvaten en de
hartspier. De inzichten die we de afgelopen 25 jaar hebben verworven,
worden niet vertaald naar de dagelijkse praktijk. Er is weerstand tegen
verandering in de geneeskunde, terwijl we steeds meer beseffen dat ‘de patiënt’
niet bestaat. In dit college neem ik u mee naar de meest recente inzichten over
het ‘Vrouwenhart’ en de voorwaarden die nodig zijn om de zorg voor de vrouwelijke
patiënten te verbeteren.

Donderdag
11 januari 2018
Entree: extern publiek
& personeel 13 euro
Entree: studenten
8 euro
Aanvang: 19.30
Theaterzaal: C152 of
auditorium A005
Genre: Cabaret en
Theatercollege
Bildung in één

Theatercollege:

JOBTRAINING HUMORCOLLEGE
Let op! Niet interactief! Lachen vanuit je luie stoel.
Door cabaretiere Renate Reijnders
Ieder mens heeft humor, niet alleen
grappenmakers. Als je de humor van een
situatie kunt inzien, helpt dat om deze
te relativeren. Humor maakt het leven
licht en leuk. Maar het gaat dieper: het
verzacht leed, vermindert spanningen, is
een sociaal smeermiddel en bovendien
ontzettend gezond. Het Humorcollege is
cabaret, show en college en leert je alles
over humor. Doel van de avond is niet
alleen om je te laten lachen, maar ook
om jouw eigen humorstijl te ontdekken.
Jobtraining neemt humor al jaren serieus.
Haar humorcollege is een hit in het
bedrijfsleven, meer dan een half miljoen
professionals volgden deze workshop.
Om meer nieuwsgierigen te kunnen
bereiken, staat haar humorcollege nu
in de theaters. Een avond vol lach- en
leerstuipen!
Humor maakt aantrekkelijk. Doe het
humorcollege cadeau aan een vriend
waar je goed mee kunt lachen of aan een
familielid, een medestudent of collega
die wel wat humor in zijn leven kan
gebruiken.
Tekst: Renate Reijnders & Jobtraining

LOS
MUZIEKTHEATER
VAST

Donderdag
25 januari 2018
Entree: 13 euro
Aanvang: 19.30
Theaterzaal: C152
Genre: Muziektheater

Dames en Heren, hou je VAST voor de vierde voorstelling van LOS
Het is voor de meiden van LOS tijd om volwassen te worden. Ze zijn nu rond de 30 en
staan voor belangrijke keuzes. VASTigheid is voor de meiden een droom en een nachtmerrie
tegelijk. Terwijl ze zich staande proberen te houden op hun hoge hakken, vallen ze van
de ene in de andere komische en herkenbare situatie. Dat deze voorstelling van LOS weer
bomvol hilariteit, muzikaliteit en fysieke uitspattingen zit, dat staat VAST.
Regie: Silvester Zwaneveld

Donderdag
8 februari 2018
Entree inclusief pauzedrankje: extern publiek
en personeel 20 euro.
Entree: Studenten:
8 euro
De opbrengst van de
kaartverkoop gaat naar
het Radboud Oncologie
Fonds / partner van KWF
Aanvang: 18.45-22.30
Auditorium: A005

WERELDKANKERDAG 2018
Drie fantastische optredens op één avond!
Hartverwarmend & gepassioneerd concert

MAAIKE WIDDERSHOVEN,
GERARD ALDERLIEFSTE,
MARGRIET ESHUIJS EN MAARTEN PETERS
Maaike Widdershoven
Met trots presenteert het Campustheater
dit jaar musicalster en (klassiek) zangeres
Maaike Widdershoven! Maaike speelde
maar liefst 15 hoofrollen in diverse
producties. Ze speelde in Anatevka, in
West side story, Elisabeth en in The Sound
of Music. Voor de rol van Maria kreeg ze
de Johnny Kraaijkamp musical Award. Ze
studeerde in 1995 cum laude af aan het
conservatorium in Utrecht als uitvoerend
klassiek zangeres. Ze speelde nog tijdens
haar studie de rol van Christine in The Phantome of the opera. Ze zong
ook in opera’s als Elektra, Sancta Susanna, Die Drei Groschenoper,
Carmen en in operettes waaronder La Vie Parisienne. In theaterseizoen
2015-2016 speelde ze in de succesvolle muziektheaterproductie over
het leven van quizmaster Willem Ruis. Ze nam de rol van Ineke Ruis
voor haar rekening. Haar veelzijdigheid toont zich ook in optredens
met orkest waarin klassiek repertoire hand in hand gaat met musical
en pop-repertoire. Ze heeft een prachtig theatraal Nederlandstalig
programma als solist of samen met Jon Eerd of Tony Neef. Daarnaast
staat er ook een Jazzy programma op haar naam. Kortom: u mag dit
veelzijdige talent niet missen! Maaike komt graag voor u optreden
op Wereldkankerdag, omdat zij van dichtbij heeft meegemaakt wat de
impact is van kanker in de naaste familie. Zij steunt daarom van harte
het Radboud Oncologie Fonds.

WERELDKANKERDAG 2018
Drie fantastische optredens op één avond!
Hartverwarmend & gepassioneerd concert

Gerard Alderliefste
Gerard Alderliefste is regelmatig te gast in het Campustheater. Zijn gepassioneerde
optredens en zijn veelzijdigheid worden enorm gewaardeerd. 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. Vanavond zal de muziek centraal staan. Gerard zingt en speelt
zijn eigen liedjes of die van anderen. In het Frans of in het Nederlands. In de stijl die
we van hem kennen. Een beetje jongensachtig, slim en met indrukwekkend veel energie.
Gerard trad jaren met zijn band Alderliefste op in theaters. Hij is bekend van hits als “Une
belle histoire’ samen met Paul de Leeuw, en ‘Laat me/ Vivre’ met Ramses Shaffy en Liesbeth
List. Gerard komt graag ook dit jaar weer naar Wereldkankerdag, om onderzoek te steunen,
want iedereen verdient een morgen!

Donderdag
8 februari 2018
Entree inclusief pauzedrankje: extern publiek
en personeel 20 euro.
Entree: studenten:
8 euro
De opbrengst van de
kaartverkoop gaat naar
het Radboud Oncologie
Fonds / partner van KWF
Aanvang: 18.45-22.30
Auditorium: A005

WERELDKANKERDAG 2018
Drie fantastische optredens op één avond!
Hartverwarmend & gepassioneerd concert

Margriet Eshuijs en
Maarten Peters
Een muzikaal
optreden 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 en Maarten treden,
buiten hun reguliere theaterconcerten, ook op voor maatschappelijke
doelen. Al jaren zijn Margriet en Maarten bijvoorbeeld actief tijdens
Alpe d’Huzes. Natuurlijk dragen zij ook dit jaar weer hun steentje bij
voor het Radboud Oncologie Fonds!

Vier oncologen van de afdeling Medische Oncologie van het
Radboudumc zullen u ook dit jaar laten zien en horen dat het
onderzoek met betrekking tot kankerbestrijding in een razend tempo
verder gaat. Zij zetten zich vol overgave in voor één belangrijk doel:
de genezing van kanker steeds dichterbij brengen.
Met medewerking van: Professor dr. ir. Koos van der Hoeven,
dr. Carla van Herpen, dr. Suzanne Kaal en dr. Sasja Mulder.
Productie: Kitty van Mil
Presentatie: Maurice de Greef en Kitty van Mil

DEBBY PETTER
In mijn hoofd

In haar vierde theatermonoloog speelt Debby Petter een vrouw die
vertelt over haar man. Hij liegt. En dat doet hij niet zachtzinnig. Zijn
halve leven is verzonnen. Misschien zelfs wel meer dan de helft. Het gaat niet
om leugentjes om bestwil. Nee, echt het grote werk. Zij wil dat hij hulp zoekt.
Hij wil dat ook. Maar doet hij dat? Of liegt hij dat hij hulp heeft gezocht? Ze wacht
op hem. Kwetsbaar en onzeker vertelt zij haar verhaal. Waarom wil zij hem niet kwijt?
Het antwoord op deze vraag is glashelder en onthutsend tegelijk.
In mijn hoofd is na Ik ben er nog, Gaandeweg en Bed & Breakfast de vierde
solovoorstelling van Debby Petter in samenwerking met schrijver Thomas Verbogt.
Ook dit keer is de regie in handen van Koen Wouterse. Debby maakt mooie, kleine
juweeltjes. Van begin tot het eind sleept ze je mee in een andere wereld.
Precies zoals theater bedoeld is.

Donderdag
1 maart 2018
Entree: 13 euro
Aanvang: 19.30
Theaterzaal: C152
Genre: Toneelsolo

Donderdag 15 maart,
22 maart, 19 april 2018
Entree: extern publiek
& personeel 13 euro
Entree: studenten:
8 euro
Aanvang: 19.30
Theaterzaal: C152
Genre: Toneelsolo

KITTY VAN MIL
Ik heb nog iets op mijn lever....
Een taboedoorbrekende chemonoloog.

Na met haar eerste theatersolo ‘Vals Plat’ in theaters te hebben gestaan
als Theater Orpheus in Apeldoorn, De Lievekamp in Oss, Markant Uden,
De Vorstin in Hilversum en de Deventer Schouwburg, staat Kitty met
haar nieuwe soloprogramma ook weer graag in het theater waar het
allemaal begon: Het Campustheater.
In september 2016 werd duidelijk dat iemand, onverwacht, de
borstkanker-chemo-aanval van 2011 had overleefd. Zijn naam is
Tumorcel Theodoor. Radioloog Roel en oncoloog Paula zagen tot hun
schrik dat Theodoor zich fanatiek had vermenigvuldigd. Een enorm leger
tumorcellen keek hen venijnig aan vanuit hun nieuwe onderkomen: de
lever. Dr. Paula ging op zoek de zwakke plek van Tumor Theodoor en
schakelde meteen een leger in met slimme en oersterke strijdkrachten,
uitgerust met de nieuwste wapens. Een poging om Theodoor en
zijn nakomelingen opnieuw te verslaan of in ieder geval chronisch
bewusteloos te slaan. Voor hoe lang? Geen idee. Via ‘Survivalkamp’
Dennenoord, ruw Radboudwc-papier, Avro’s weekendkwis, de Willem
Ruis show, De Spaanse zon, liters cola, tapas-restaurant ‘t Zusje, Joris’
Kerstboom, liefde, genegenheid en opperste verbazing neemt Kitty u
mee op een razendsnelle, stormachtige achtbaan. Uiteraard wederom
met de nodige relativerende humor als wapen. Durft u in te stappen?
Riemen vast! De regie is in handen van actrice Hymke de Vries.
Over de eerste solo van Kitty van Mil schreef Dagblad De Stentor:
“Vals Plat boeit en is van maatschappelijke waarde.”
Tekst, spel en vormgeving: Kitty van Mil
Regie en Voice over: Hymke de Vries
Techniek en Voice over: Jasper Langelaan.
Productie-assistentie: Sandra van Mil
Zakelijk advies: Mariëtte de Vries en drs. Petra Verhagen.
Medisch advies: drs. Roel Mus en dr. René van Hoesel
Met speciale dank aan: Luc de Bruin, Theo Joosten (FEM) en
Vanessa Walther (IPS/IVS)

HET BENEFIETCONCERT
WERELDKANKERDAG 2018
WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR

OPENING WERELDKANKERDAG
8 FEBRUARI 2018

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)

Bestelformulier
Theater op de Campus
Seizoen 2017-2018

BESTELFORMULIER
THEATER OP DE CAMPUS
SEIZOEN 2017-2018

VUL UW BESTELLING IN.
Theater en Wetenschap op de Campus

Aantal
kaartjes

5 oktober: Op sterk Water
26 oktober: Niet Schieten, Tijd voor een trio
16 november: Prof. dr. Hans Thijssen, Geluk
30 november: Prof. dr. Angela Maas, Het vrouwenhart
11 januari: Jobtraining Humorcollege
25 januari: Los - VAST
8 februari: Concert Wereldkankerdag 2018
1 maart: Debby Petter, in mijn hoofd
15 maart: Kitty van Mil, Ik heb nog iets op mijn lever
22 maart: Kitty van Mil, Ik heb nog iets op mijn lever
19 april: Kitty van Mil, Ik heb nog iets op mijn lever
Totaalbedrag

Handtekening theaterbezoeker

Datum betaling

Bedrag

✁ Hierlangs afknippen

BESTELFORMULIER
THEATER EN WETENSCHAP OP DE CAMPUS
SEIZOEN 2017-2018
INLEVEREN OF OPSTUREN VANAF 25 MEI 2017 T/M 6 SEPTEMBER 2017
Theater op de Campus, Receptie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen
Digitaal reserveren vanaf 13 september 2017: Campustheater@han.nl
Inleverdatum:
Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

✁ Hierlangs afknippen

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Tussen 2 juli 2017 en 27 augustus 2017 Is de theaterkassa gesloten

Colofon

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
Theatercolleges Bildung: CVB en Steunfonds HAN
Theatervoorstellingen: Faculteit GGM
Ondersteuning faculteitssecretariaat GGM
Sandra Freriks en Ingrid Ruiter
Tel: 024-3531252
Techniek theaterzaal C152
Jeroen van den Heuvel
Techniek Auditorium A005
Freek Zwakhoven en Chris Theloosen
Website: Sylvester Hoogmoed
www.campustheater.nl
Drukwerk
Graphiset bv, Uden
GRAFIMEDIA OP MAAT

Reservering kaartjes via bestelformulier vanaf
25 mei 2017 t/m 6 september 2017:
Gerrit de Lang, Campustheater@han.nl
Reservering kaartjes digitaal vanaf 13 september 2017:
Campustheater@han.nl

Theaterkassa: receptie HAN-Campus
Kapittelweg 33, Nijmegen
Geopend ma t/m do : 17.00- 21.45
De kassa is gesloten van 2 juli 2017
tot 27 augustus 2017
Telefoon: 024-3531111
Foto’s theaterbrochure
• Kitty van Mil: Mariska Trimp, foto de
Vakman-Uden
• Op Sterk Water: Arjan Benning en
botoboto
• Niet Schieten: Jaap Reedijk
• Professor dr. Thijssen:
fotograaf onbekend
• Professor dr. Angela Maas:
fotograaf onbekend
• Jobtraining: Leoni Ravenstein
• Los: Eva Broekema
• Gerard Alderliefste:
Frank van den Ing
• Margriet Eshuijs en Maarten Peters:
Mariëlle Hensums en Bart Homburg
• Maaike Widdershoven:
Sharon de Jong
• Debby Petter: Bob Bronshoff
• Ik heb nog iets op mijn lever:
Freek Zwakhoven
• Professor dr. ir. Koos van der Hoeven:
fotograaf onbekend

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

