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ALGEMENE INFORMATIE
Theater Idea
Willaertstraat 49
3766 CP Soest
085 82 22 777
info@ideacultuur.nl
www.ideacultuur.nl

KAARTVERKOOP THEATER
085 82 22 771
Dinsdag en vrijdag 13.00 - 20.00 uur
Woensdag en donderdag 13.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
En een half uur voor aanvang van de
voorstelling. Online via
www.ideacultuur.nl

VERHUUR THEATER
EN VAKLOKALEN
theater@ideacultuur.nl

fan

Uit de enthousiaste reacties na afloop van
voorstellingen maken we op dat veel mensen
Theater Idea een warm hart toedragen.
Daarom kan iedereen nu zijn of haar warme hart
laten spreken en een bijzondere relatie met ons
aangaan door Theater Idea Fan te worden tegen
een bijdrage van € 25,- per lidmaatschap per jaar.
Kijk op onze website ideacultuur.nl voor meer informatie.
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BESTE
THEATERBEZOEKER,
Ben je er altijd als eerste bij als onze theaterbrochure verschijnt? En maak je meteen een keuze
uit ons programma? Of kom je in de loop van het seizoen met ons programma in aanraking
en kies je dan een leuke voorstelling in Theater Idea uit? Wij zijn blij met elke bezoeker van ons
speciale, kleine theater! Het theater dat er voor iedereen uit Soest en omgeving is: van amateur
tot professional, van muzikant tot circusartiest en van bedrijf tot de gemeente zelf. Hét theater
in Soest voor professionele voorstellingen én voor prachtige amateurvoorstellingen, schoolvoorstellingen, voorstellingen van dans- en jeugdtheaterscholen en voor bijeenkomsten van
organisaties en bedrijven.
Dat theater in Soest daar zijn we met zijn allen best trots op. Zeker omdat de gemeente Soest
ons theater inmiddels tot de basisinfrastructuur rekent. Je ontmoet er namelijk zowel bekende
artiesten maar ook je buurman of kleindochter op het toneel! Inmiddels hebben we steeds
meer vaste klanten die naar voorstellingen in ons theater komen. Ook zijn er steeds meer
mensen die ons theater voor de eerste keer bezoeken en ervaren hoe bijzonder het is om in zo’n
klein theater zo’n grootse ervaring te beleven.
Op het gebied van de programmering, verheug ik me in seizoen 2019-2020 al enorm op de
voorstellingen van grote namen die voor het eerst in Theater Idea staan zoals Guido Weijers
en Sara Kroos maar ook op rasartiesten als Loes Luca en Vera Mann. Bijzonder vind ik dat we
de cabaretvoorstelling van de Fransse Eijkkel en de dansvoorstelling Talent on the Move in ons
theater ontvangen. Spannend vind ik ook de voorstellingen van cabaretier Mouna Laroussi en
zangeres Lakshmi. Bij het jeugdtheater kijk ik uit naar de voorstellingen van oude bekenden
zoals Lejo en De Gruffalo maar ook van artiesten die voor het eerst in Theater Idea spelen zoals
Steven Kazan en Klets kindercabaret: beide leuk voor de hele familie!
Het is weer een mooi programma dat we voor je samengesteld hebben. Voor alle theaterliefhebbers hebben we de Theater Idea Fan bedacht, waardoor je met voorrang kaarten kunt
reserveren en mee kunt denken over de programmering. We ontmoeten je graag in Theater
Idea. Het team heet je van harte welkom!

Monica Kalbvleesch
Manager KunstenCentrum & Theater Idea
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DO 5 SEPTEMBER 20.15 UUR - € 17,50 - CABARET - TRY-OUT

Sara Kroos
VERTE
‘Verte’ gaat over reiken naar het puntje op de horizon. En over hoe ver
je kunt gaan. Na ‘Zonder Verdoving’ maakt Sara een voorstelling die
verder reikt na die diepte: daar is meer lach, lucht en uiteraard zit er
aan die verte, ook een gevaarlijk randje. Het wordt een royale
voorstelling in lach, muziek en beeld.
www.sarakroos.nl
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DO 19 SEPTEMBER 20.15 UUR - € 16,00 - CABARET

De
Fransse
Eijkel
SUBTROPIQUE
WO 18 SEPTEMBER 20.15 UUR - € 17,00 - CABARET

Jan
Beuving

Het tweede avondvullende programma van De Fransse
Eijkel is een absurdistische en humorvolle cabaretperformance waarin een afspiegeling van de wereld
wordt geschetst binnen de muren van een surrealistisch
subtropisch zwemparadijs. Sanne Franssen en Christian
van Eijkelenburg werden na hun spetterende debuut in
seizoen 2017-2018 uitgeroepen tot winnaar van het
Rabo Talenten Concours.
www.defransseeijkel.nl

ROTATIE

Een rotatie is een wiskundige draai. En dat is wat
Jan Beuving doet: hij geeft een wiskundige draai aan
de dingen. De taal maakt pirouettes in zijn liedjes.
De logica tolt in zijn zinnen. Of u duizelig wordt?
Dat is niet de bedoeling. Alles is volstrekt nozel,
navolgbaar en benullig.
De pers klom op alle overtreffende trappen.
“Schitterend programma. Knappe grappen en puntgave
liedjes“, aldus de Volkskrant (****). “Een wiskundige waar
je naar blijft luisteren“, zei Trouw (****).
Tom Dicke zit als altijd aan de vleugel. Jan heeft
zijn ruitjesoverhemd gestreken. Vorig jaar overal
uitverkocht, dit seizoen voor het laatst te zien!
www.janbeuving.nl

idea
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DO 26 SEPTEMBER 20.15 UUR - € 20,00
MUZIEKTHEATER - TRY OUT

Weet Je
Nog Wel 2
EEN KOFFER
VOL MET LIEDJES
Na de succesvolle theatertour ‘Weet je nog wel’ in
theaterseizoen 2017/2018 zijn Ruud Bos, Tony Neef
en Maaike Widdershoven nu te zien in ‘Weet Je Nog
Wel 2’. Met liedjes uit het Nederlands cultureel erfgoed,
die nooit vergeten mogen worden. Oubollig? Truttig?
Nee, dat is het niet. En dat gaat het ook nooit worden als
je de teksten en melodieën gewoon hun werk laat doen.

ZA 28 SEPTEMBER 20.15 UUR - € 16,00
CABARET - TRY OUT

Kasper van der Laan
1 KILO
Waarom zijn de dingen zoals ze zijn en doen we de
dingen zoals we ze doen? Kasper van der Laan legt
het u graag uit in zijn debuutvoorstelling 1 Kilo. Hij
is absurd, onvoorspelbaar en ongekend grappig.
Maak kennis met Kasper en zijn unieke kijk op onze
leefwereld. Kasper werd door de Volkskrant verkozen
tot hét comedytalent van 2019, hij was de publiekswinnaar van het BNNVARA Leids Cabaret Festival
2018, en is lid van Comedytrain. “Originele grappen,
een knappe timing en een niet direct grijpbare, wazige podiumpersoonlijkheid, waarmee hij voor veel
humor zorgt.“ - de Volkskrant
www.kaspervanderlaan.nl
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DO 3 OKTOBER 20.15 UUR - € 18,50
CABARET - TRY OUT

Enge
Buren
BASTA!

Na 2.893 optredens, 7 avondvullende shows, 243 liedjes,
28 dansjes, 156 persiflages, 114 briljante acts, 73 totaal
mislukte acts, 1 vuurspuwnummer, 633 pizza’s (calzone),
1 hit, 16 vechtpartijen, 4 scheidingen, 103 instrumenten, 5 transportbusjes, 43.056 keelsnoepjes, 1.412.354
man publiek, 5 x Lowlands, 34 wetenschappelijke
theorieën, 27 benefietoptredens, 283 gebroken snaren,
296 gitaarsolo's, 0 bassolo's, 8 drumvellen en
2.567 overige (niet nader te omschrijven onzin) is het
mooi geweest en begint Enge Buren aan het allerlaatste
theaterseizoen, daarna is het voorgoed ‘BASTA!’.
www.engeburen.nl

DO 10 OKTOBER 20.15 UUR - € 17,00 - CABARET - TRY OUT

René
van
Meurs
HUNKERT

De liefde. René van Meurs kan er heel goed over vertellen.
Dat doet hij met prachtige verhalen vol mooie inzichten
en enorm veel goede grappen.
Je kunt op zoek zijn naar de liefde, of er naar smachten.
René doet daar een schepje bovenop. René van Meurs
hunkert. En jij kunt niet anders dan van hem houden.
www.renevanmeurs.nl

idea
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DO 17 OKTOBER 20.15 UUR - € 17,00 - LITERAIR TONEEL - I.S.M SLAS

Abdelkader
Benali
KALIEF VAN NEDERLAND

Toen schrijver Abdelkader Benali voor het eerst de verhalen van
Duizend-en-een-nacht las, moest hij aan zijn grootmoeder in
Marokko denken. Zij was zijn Sherazade, zijn verhalenvertelster.
Wanneer hij zijn grootmoeder hoorde praten, ontdekte hij de
kracht van het verhalen vertellen. Zij gebruikte de taal om haar
grenzen aan te geven, haar wereld in te vullen en haar macht uit te breiden. Ze begint aan een ware tour-de-force
die resulteert in honderden verhalen waarin djinns, olielampen, verre eilanden en verborgen schatten bijdragen
aan een universele boodschap over macht en verleiding, rijkdom en armoede, geweld en liefde. Benali toont zijn
Duizend-en-een-nacht: een actuele, eruditie en speels-absurde blik op de oude verhalen waarin hij zijn fascinatie
voor zijn sluwe grootmoeder deelt en een Duizend-en-een-Nacht van onze tijd presenteert.
www.abdelkaderbenali.nl

ZA 19 OKTOBER 20.15 UUR - € 17,50
MUZIEKTHEATER

Jim van
der Zee
STARTING THE ENGINE
Na een geslaagde tour duikt Jim van der Zee,
winnaar van The Voice 2018, opnieuw de theaters in.
Dit keer met zijn show ‘Starting The Engine’.
Vroeger speelde hij in barretjes, op surfkampen en
op straat. Nu vertelt hij zijn verhaal onder de theaterlichten. Naast de covers van de legendes die hem
inspireren, laat Jim ook zijn eigen werk horen.
Geniet van Jims warme stem en zijn unieke sound.
Een nieuwe start, het avontuur gaat door!
www.jimvanderzee.com
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DO 31 OKTOBER 20.15 UUR - € 17,00
CABARET - TRY OUT

Viggo
Waas
MEESTERVOORSPELLER
VR 25 OKTOBER 20.15 UUR - € 19,00
MUZIKAAL CABARET

Jeroen
van
Merwijk

Viggo Waas speelt ‘de Meestervoorspeller’. Maar wie is
‘de Meestervoorspeller’, welke gedaanten neemt hij
aan, is het de profeet die komt vertellen over de Messias,
orakelt hij over een betere wereld of vindt hij juist dat
we onze kansen hebben verspeeld? Is de Meestervoorspeller Charles Aznavour of de joodse lijkensjouwer in
de Tweede Wereldoorlog, is hij een nomade reizend door
zijn eigen verleden, of een charlatan gebruikmakend
van de angst van mensen voor de toekomst… is hij alle
vier? Kijkt de Meestervoorspeller in de spiegel maar ziet
hij iemand anders? Gelooft de Meestervoorspeller
vooral in zichzelf? Is de Meestervoorspeller
voorspelbaar?
www.viggowaas.com		

WAS VOLGEND JAAR
MAAR VAST VOORBIJ

Kenners beschouwen Jeroen van Merwijk als een van de
beste liedjesschrijvers van Nederland. Dit jaar doet hij
iets unieks: een Oudejaarsavondconference in Liedvorm.
Onder de titel Was volgend jaar maar vast voorbij onderneemt Van Merwijk een nooit eerder gedane poging
om het jaar 2019 te duiden en vooral te bezingen door
middel van een dertigtal liederen. Liederen over Vreugdevuren in Scheveningen, de SGP, Trump, de Natuur die
weer eens een maand voor loopt, Containers met plastic
in de Waddenzee, kortom: al die gebeurtenissen die ieder
jaar opnieuw tot een onvergetelijk en uniek jaar maken.
Want laten we eerlijk zijn: 2019 was toch zeker weer het
allermooiste jaar ooit?
www.jeroenvanmerwijk.nl

idea
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DO 7 NOVEMBER 20.15 UUR - € 16,00 - CABARET - TRY OUT

Meiden
van Los
LUSTEN EN LASTEN

ZA 2 NOVEMBER 20.15 UUR - € 19,50
MUZIEKTHEATER

Lakshmi
ADEM

Lakshmi is een groot talent en wist in korte tijd veel
indruk te maken in de Nederlandse muziekscene met
haar pop-noir muziek. Na veel shows in poppodia en
op festivals debuteerde ze afgelopen seizoen met een
ongekende hoeveelheid voorstellingen in het theater.
“Ik ben ervan overtuigd dat als Lakshmi in het
theater staat, je er helemaal ingezogen wordt door
haar muziek, performance en stem“ - Eric Corton
www.lakshmimusic.com
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De Meiden van LOS zijn terug! In een ongekend tempo
volgen liedjes en sketches elkaar op in deze goudeerlijke
voorstelling over de keerzijde van de medaille.
Natuurlijk willen de meiden wel de lusten maar niet de
lasten. Het perfecte leven! Maar kan dat wel? Een wilde
stap-avond zonder de kater, een goede baan zonder de
stress, een kind zonder de zorgen, een relatie zonder de
ruzies, de meiden kunnen nog wel even doorgaan en dat
doen ze dan ook uitgebreid in deze voorstelling. In Lusten
en Lasten nemen de meiden geen blad voor de mond en
fantaseren ze er lustig op los. Lusten en Lasten is de vijfde
voorstelling van de formatie LOS, die bestaat uit Dookje
Engelhard, Kim de Fuijk, Vivianne van den Boom en
Femke Vernij.
www.los-muziektheater.nl

Meneer
Monster
DE GRUFFALO

ZA 9 NOVEMBER 13.00 & 15.00 UUR - € 9,00 - FAMILIEVOORSTELLING 3+
Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn rug
tot op zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! Een kleine muis loopt door
het diepe donkere bos en wordt beslopen door drie dieren die niets liever
willen dan hem opeten. Gelukkig weet de muis zijn fantasie te gebruiken
en bedenkt hij een list. Maar wat gebeurt er als de muis opeens wordt
geconfronteerd met zijn eigen verzinsels? Overwint de kleine muis zijn
angsten voor die grote griezel? ‘De Gruffalo’ is een spannende, fysieke
slapstickvoorstelling voor iedereen van 3 jaar en ouder naar het bekende
boek van Julia Donaldson & Axel Scheffler.
www.vanaf2.nl
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ZA 16 NOVEMBER 17.00 UUR - € 37,50 - DINNERSHOW
(EXCLUSIEF DRANKEN) - GEEN KORTINGEN

Hedy en
Roy
Grünewald
SELAMAT MAKAN,
INDO VERHALEN,
THEATER EN
LEKKER ETEN
VR 15 NOVEMBER 20.15 UUR - € 19,50
MUZIEKTHEATER

Chris
Hinze

INCREDIBLE INDIA
Chris Hinze, fluitist, componist en reiziger maakt ieder
jaar aan de hand van zijn reizen een groot multimedia
theater soloconcert productie. Dit jaar is dat ‘ Incredible
India’: een unieke mix van indrukwekkende videobeelden.
Chris Hinze speelt live en improviseert op backing tracks
en vertelt zijn persoonlijke verhalen en anekdotes.
Dit alles is samengesmeed tot een boeiende voorstelling.
Mensen gaan zitten en laten zich twee uur lang zowel
muzikaal als visueel optimaal verwennen en komen
vervolgens blij (verrast) weer naar buiten. ‘Incredible
India’ wordt de allerlaatste grote productie van Chris
Hinze. Hij gaat zich wijden aan reizen, muziek maken
en aan zijn boek! Dus: mis het niet!
www.chrishinze.nl
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Een theaterbeleving voor iedereen die van Indisch eten
houdt en geniet van prachtige verhalen! Het publiek
wordt persoonlijk door Roy en zijn zus Hedy welkom
geheten voor een ‘kumpulan’, een Indische familiebijeenkomst. Na afloop wordt het publiek uitgenodigd
in de foyer voor een heerlijke, authentieke Indische
maaltijd met rijst, saté, sajoer, telor Bali, sambal goreng
en garnituren.

ZA 23 NOVEMBER 20.15 UUR - € 20,00 - MUZIEKTHEATER

Ed
Struijlaart
GITAARMANNEN;
VAN CLAPTON
TOT SHEERAN

VR 22 NOVEMBER 20.15 UUR - € 15,00 - CABARET

Mouna
Laroussi
SCHIJTZIEK

Mouna wordt er schijtziek van: angst, argwaan en vreemdelingenhaat. Mensen lijken hun wereld steeds kleiner
te maken; gevangen in hun eigen gevangenis. Waarom
zou je dat doen? Waarom zou je jezelf vrijwillig opsluiten
in een klein benauwd hokje? Mouna heeft dit zelf drie
jaar noodgedwongen moeten doen en ze kan je vertellen: je wordt er schijtziek van. Mouna Laroussi is door een
darmaandoening jarenlang letterlijk schijtziek geweest.
Nu is zij klaar om weer deel te nemen aan de maatschappij. Maar wat is er gebeurd in de tijd dat Mouna op het
toilet zat? Gaat het debat nog steeds over kutmarokkanen,
de sluier en Geert Wilders? Is er dan echt niks veranderd in
die drie jaar?! In een voorstelling vol dans en zelfgeschreven teksten ontkent deze geestige comédienne niet langer
alle bagger die de multiculturele samenleving heeft voortgebracht. Ze gaat geen taboe uit de weg!

Toen Ed op zijn negende Eric Clapton op de televisie zag,
wist hij twee dingen zeker: Ik wil zo'n baard en ik wil zo'n
gitaar. Voor de baard moest hij nog even geduld hebben,
maar vanaf dat moment is de gitaar zijn leven gaan
bepalen. Tijdens zijn theatervoorstelling 'Gitaarmannen:
van Clapton tot Sheeran’, brengt Struijlaart een ode aan
de gitaar en aan zijn helden. Van de ‘Crossroads’ van
Robert Johnson naar het ‘Seattle’ van Jimi Hendrix.
Waarom is Clapton's unplugged optreden zo legendarisch
en waarom weet Ed Sheeran in zijn eentje, alleen
gewapend met een akoestische
gitaar en een loopstation,
avond aan avond Wembley
uit te verkopen? Waarom is de
gitaar anno 2019 nog steeds
bepalend in de popmuziek?
Dit alles en meer in
‘Gitaarmannen:
van Clapton tot Sheeran’.
www.edstruijlaart.nl

www.mouna.nl

idea
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VR 29 NOVEMBER 20.15 UUR - € 22,50
SHOW I.S.M. DE SLAS - TRY OUT - GEEN KORTINGEN

Omdenken

ZOALS VERWACHT
LOOPT ALLES ANDERS
Omdenken one-man-show door Berthold Gunster
Had je net alles een beetje op de rails, werd opeens je
gloednieuwe fiets gestolen. Of erger, gingen ze fuseren
op het werk of werd je partner hopeloos verliefd op iemand anders. Het is leuk, dit leven, maar waarom gaan
de dingen zo vaak anders dan we zouden willen? Waarom is elke verlangen onlosmakelijk verbonden met een
potentiële teleurstelling? In een wervelende mix van
pijnlijk herkenbare humor, filosofische bespiegelingen
en tragikomische zelfonthullingen deelt Berthold Gunster in deze one-man-show zijn nieuwste visie op het
omdenken van problemen. Solo, dit keer. Zonder acteur,
dus. En ook zonder PowerPoint. En hopelijk ook met een
publiek zonder al te veel verwachtingen.
www.omdenken.nl/theatershow

ZA 30 NOVEMBER 15.00 UUR - € 5,00 - FILM 4+

Sinterklaas

en Het Gouden
Hoefijzer
Sinterklaas is weer in het land, de pieten zijn druk aan
het inpakken en Sinterklaas is druk met alle verlanglijstjes.
Geniet in het theater van de film ‘Sinterklaas En Het Gouden
Hoefijzer’, zet je schoen in de foyer en wie weet vind jij na
de film een cadeautje in je schoen.
De tienjarige Bloem is helemaal gek op het paard van
Sinterklaas. Wanneer ze na verschillende pogingen
Sinterklaas zo ver krijgt dat ze op zijn paard mag rijden
gebeurt er iets verschrikkelijks. Tijdens een ritje buiten
het kasteel verliest Amerigo zijn magische hoefijzer.
Het paard van Sinterklaas heeft geen normale hoefijzers,
maar één gouden hoefijzer. Zonder dit magische hoefijzer
kan Amerigo de daken niet op. Sinterklaas wil zijn Pieten
niet ongerust maken en start samen met Bloem een
zoektocht. Zouden ze het hoefijzer op tijd vinden of kan
pakjesavond dit jaar niet door gaan…

14

DO 12 DECEMBER 20.15 UUR - € 15,00 - SHOW - TRY OUT

Barrie
Stevens
THE SHOW MUST
GO ON
Barrie is als jonge Engelsman naar Nederland gekomen
om als danser ‘het vak’ in te gaan. Zijn kreet “vooral
doorgaan” kent iedereen. En nu is het de tijd om over die
veelzijdige loopbaan en zijn leven te vertellen.
Een voorstelling vol humor en mooie verhalen en
natuurlijk met ‘song and dance’. Over zijn liefdes en alle
ups-and-downs. Allemaal bouwstenen die hem de
kleurrijke figuur maken die hij nu is.
www.barriestevens.nl

VR 13 DECEMBER 20.15 UUR - € 16,00 - CABARET

Matroesjka
BRAINWASH
‘Brainwash’ heeft alle ingrediënten die je van dit illustere
technocabaretduo gewend bent: knotsgekke personages,
vlijmscherpe sketches en prachtige liedjes op elektronische beats. Het is de meest persoonlijke voorstelling van
Matroesjka tot nu toe: de dames fileren nu niet alleen de
actualiteit, maar maken ook korte metten met zichzelf en
elkaar. Verwacht prachtige samenzang, ijzersterke liedjes
en keiharde grappen. Want in het tijdperk van Trump, terreur en #metoo kan alleen technocabaret ons nog redden.
www.matroesjkaspeelt.nl

idea
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VR 20 DECEMBER 20.15 UUR - € 18,00 - CABARET

Kasper
van Kooten
SPEELTIJD
Kasper trappelt van ongeduld (de klok tikt!) om dit programma te spelen. Zijn tiende!
Dit keer niet met fictieve personages, muzikanten of decors, maar slechts met barkruk
en microfoon. Voor het eerst kiest Van Kooten voor rauwe stand-up comedy: de naakte
waarheid. Hij zal vertellen over zijn missers, zijn geluk, zijn familie, zijn wereld, zijn geloof en
zijn verslavingen. Kasper hoopt dit in anderhalf uur te redden, maar of dat genoeg speeltijd is...

www.kaspervankooten.tv

ZA 28 DECEMBER 15.00 UUR - € 9,00 - FAMILIEVOORSTELLING 3+

Lejo
KERSTSHOW
Lejo, het beroemde vingerpoppetje,
komt dit jaar naar Idea met een heuse
Kerstshow. Hij neemt al zijn vrienden
mee. Ze versieren een boom,
zingen kerstliedjes, luiden de
jingle-bells en zelfs Rudolf het
Rendier komt langs. Lejo is bekend door zijn
filmpjes in Sesamstraat. Na de voorstelling
kan iedereen zijn eigen Lejo-kerst-poppetje
knutselen en bespelen. Gezellig na de kerstdagen
met de familie een middagje kijken,
lachen en knutselen.

www.lejo.nl
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ZA 11 JANUARI 20.15 UUR - € 19,50 - SHOW - TRY OUT

Vera
Mann

GOESTING
ONE MANN SHOW

VR 10 JANUARI 20.15 UUR - € 15,00 - CABARET

Max
van den
Burg

Wat gebeurt er met een klein verlegen meisje uit
Vlaanderen, kleindochter van een Poolse mijnwerker,
als ze geïnspireerd raakt door Chopin? Door wie is
ze beïnvloed? En waarom is ze gaan zingen? Een
persoonlijk maar tegelijk herkenbaar verhaal over
toevallige ontmoetingen. Vrolijke en minder vrolijke
verhalen over een vrouwenleven en het leven in het
theater. Vera Mann neemt u mee in een reis door
haar leven ondersteund met muziek van Brel, Piaf,
Streisand, Joni Mitchell en Sondheim en speciaal
gemaakte vertalingen van onder andere Paul van Vliet
en Freek de Jonge. Goesting, een Vlaams woord met
een allesomvattende betekenis. Zin hebben, leven!

PAASBEST
In zijn jubileumshow laat podiumbeest Max je alle
hoeken van het cabaretpodium zien. In sneltreinvaart
strijden de (goed) foute types, kleurrijke verhalen en
gekke muziekjes om voorrang. Max heeft weinig nodig
om een zeer herkenbare wereld op te roepen, waarin
iedereen zich altijd mooier voordoet dan ie in
werkelijkheid is. Dynamisch, fantasievol en muzikaal,
maar bovenal hilarisch.
www.maxvandenburg.nl

idea
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VR 17 JANUARI 20.15 UUR - € 17,00 - CABARET

Farbod

VERS VAN DE PERS
Farbod Moghaddam is een frisse cabaretier die hard
aan de weg timmert. De juryprijs winnaar van het
BNNVARA Leids Cabaret Festival 2018 combineert
Nederlandse nuchterheid met een Iraans temperament, vertelt persoonlijke verhalen met zijn blik
gericht op de wereld. Zal hij vrede vinden in zijn hart
dat vol verwachting klopt achter een bedje van
Perzisch borsthaar?
www.farbod.nl

DO 16 APRIL 20.15 UUR - € 16,00 - COLLEGE

Bram
Bakker
OPGEBRAND

Steeds meer mensen claimen dat ze geveld zijn door een
burn-out. Maar wat is dat eigenlijk? Een hersenziekte, met
verstoorde neurotransmitterspiegels? Of een geschenk,
een wake-up-call? Wie het weet mag het zeggen. Psychiater Bram Bakker zag honderden patiënten, die niet verder
konden met het leven dat ze gewend waren te leiden.
Maar om nu te zeggen dat hij een betrouwbare diagnose
in de aanbieding had… Burn-out heeft onder meer te maken met stress, overbelasting en onvoldoende rust. Tevens
met slechte relaties of verkeerde eetgewoonten. Wat is
echter het verschil met een depressie, een angststoornis of
een hoog sensitieve persoonlijkheid? ‘Opgebrand’ is zowel
een persoonlijke als een professionele zoektocht. Soms
treurig en emotionerend, maar ook hilarisch en lachwekkend. Er worden geen pillen gepromoot en mindfulness
staat ook niet op het recept. Wellicht wordt u wel op ideeën gebracht in dit college van de burn-out-deskundige die
het zelf ook niet precies begrijpt.
www.brambakker.nl
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ZO 19 JANUARI 15.00 UUR - € 12,50
FAMILIEVOORSTELLING 9-99 JAAR

Steven
Kazan
HOE DAN?!

Steven Kazàn verrast het publiek in zijn theatervoorstelling
‘Hoe dan?!’ met een geweldige mix van humor, interactie
en natuurlijk ongelooflijke goocheltrucs. Deze entertainer
pur-sang heeft ‘de lach aan zijn kont hangen’ en zorgt
daarmee voor een onvergetelijke middag. ’Hoe dan?!’ is
een show voor de héle familie die je niet mag missen!
Al zijn hele leven bevindt Steven Kazàn zich in de wereld
van de showbusiness, maar pas enkele jaren staat Steven
zélf op het podium. Alhoewel het nooit de bedoeling
was om in de voetsporen van zijn vader, Hans Kazàn, te
treden is het tóch gebeurd. Inmiddels is Steven door zijn
fijne gevoel voor humor door talloze Nederlanders in het
hart gesloten.
www.stevenkazan.com

VR 24 JANUARI 20.15 UUR - € 14,50 - CABARET

Lonneke
Dort
NA DE LIEVE VREDE

Lonneke Dort won in 2017 het Amsterdams Kleinkunst
Festival en werd met lovende recensies ontvangen: vilein,
droogkomisch en het voelt helemaal echt wat ze doet.
In haar eerste programma ‘Na de lieve vrede’ pleit
Lonneke voor het sneuvelen van die lieve vrede. Over de
angst waardoor we confrontatie vermijden, terwijl we ons
er juist vol overgave in zouden moeten storten. Na lang
genoeg op de tribune van de arena te hebben gezeten,
is het tijd om het strijdtoneel op te stappen. Zonder
fysieke wapens graag, we zien elkaar daar.

www.lonnekedort.nl

idea
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VR 31 JANUARI 20.15 UUR - € 17,50 - DANSVOORSTELLING

Holland
Dance
TALENT ON THE MOVE
Aanstormende danstalenten, vol explosiviteit en energie.
Dat biedt de voorstelling ‘Talent on the Move’ van Holland
Dance Festival en Codarts Rotterdam, de hotspot voor
eigentijdse dans. ‘Talent on the Move’ toont gevarieerde
choreografieën van gerenommeerde en opkomende
choreografen, uitgevoerd door de danstalenten van
Codarts Rotterdam.

www.holland-dance.com

ZA 1 FEBRUARI 20.15 UUR - € 19,00 - MUZIEKTHEATER

Leonie Jansen
en Erik Rutjes
UITGEKLEED
We kennen Leoni Jansen van haar muziekprogramma’s
met covers en traditionals, uitgevoerd in eigenzinnige
arrangementen. In ‘Uitgekleed’ gaat ze een stap verder.
‘Hoog tijd voor eigen nummers!’, aldus Jansen. Met een
rugzak vol levenservaring is ze de studio in gedoken,
samen met meestergitarist Erik Rutjes. Zo ontstond een
verzameling songs waarin Jansen en Rutjes louter hun
eigen hart laten spreken. In ‘Uitgekleed‘ zijn naast eigen
nummers ook liedjes te horen die bevriende schrijvers en
componisten speciaal voor haar hebben gemaakt.
Twee mensen en een handvol gitaren: ’Uitgekleed’.
Simpel, bloedmooi, puur: ‘Uitgekleed’.
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VR 14 FEBRUARI 20.15 UUR - € 16,00 - CABARET

Nathalie Baartman
BREEK
‘Breek’ is een subtiel-hilarische
voorstelling over ontheemd zijn.
Met het ongemak van stilte.
Op het randje van de gekte.
‘Mensen denken van mij dat ik
elke avond om elf uur mijn
moestuin inloop om al mijn
courgettes persoonlijk welterusten
te wensen’, aldus Nathalie Baartman.
Ze zegt: ‘Neem een breek‘, joh.
Verstil de gewoonte, troost de verwarde
mens en luister. Het jeukt in je hoofd
naar ongehoorde stemmen. Het varken
knort je. Bevrijd haar. Laat het barsten
en regenen. Druppel en huppel.
Breek die hartkorst en gooi je
telefoon in het hooi.
Bladder af en adem weer.’

www.nathaliebaartman.nl
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VR 21 FEBRUARI 20.15 UUR - € 17,00
MUZIEKTHEATER - TRY OUT

De Meisjes

met de Wijsjes
MOERSTAAL

Met hun eerste theatervoorstelling ‘Tegeltjeswijsheid’
veroverden de Meisjes met de Wijsjes het theater. In hun
tweede voorstelling ‘Moerstaal’ liggen de tegeltjes in
scherven en proberen zij de stukken aan elkaar te lijmen.
Nederland. Het land waar je van je fiets afwaait. Het land
waar de mensen het gelukkigst zijn, maar waar ook het
meest wordt geklaagd. Het land waar iedereen tolerant
is, maar niemand welkom. Het land waar burenruzies,
geluidsoverlast en onbeschoft gedrag in het verkeer, op de
sportvelden of in de supermarkt moeten worden bestreden met hashtags. De Meisjes willen wel even praten in
onze moerstaal. Laat je door de Meisjes met de Wijsjes
omverblazen om met een zonnige lach de zaal te verlaten.
www.demeisjesmetdewijsjes.nl

ZA 22 FEBRUARI 15.00 UUR - € 9,00 - FAMILIEVOORSTELLING 2+

Kira Kool

GONNIE EN GIJSJE SAMEN OP STAP

“Ik vind het fijn om alleen te zijn, want ik ontdek de wereld”
Gonnie is een gansje en zit bij de hooiberg. Een klein,
geel gansje met knalrode lievelingslaarsjes. Op een dag
zijn haar lievelingslaarsjes weg… Gonnie gaat op zoek
en ontdekt de wereld. Daar ontmoet ze Gijsje en samen
gaan ze op stap. Ze gaan op ontdekkingstocht. Welke
dieren komen ze allemaal tegen? Welke geluiden horen ze?
En zien ze de laarsjes nog terug? Met liedjes van Ageeth de
Haan beleven Gonnie en Gijsje een muzikaal avontuur voor
jong en oud. Zo transformeert de wereld om
hen heen in een muzikale speeltuin. Een speeltuin
waar iedereen welkom is om mee te spelen en te
zingen. In deze voorstelling zullen geen poppen
worden gebruikt maar worden de gansjes Gonnie
en Gijsje symbolisch verbeeld.
www.vanaf2.nl
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DO 5 MAART 20.15 UUR - € 18,00 - MUZIEKTHEATER

Simon and
Garfunkel
Acoustic
SOUNDS OF SILENCE

DO 27 FEBRUARI 20.15 UUR - € 22,50
THEATERCOLLEGE - GEEN KORTINGEN

Guido
Weijers

Jop Wijlacker en Dennis Kolen halen hun jeugdherinneringen op met de mooiste Simon & Garfunkel songs;
van het ingetogen ‘Sound of Silence’, ‘Scarborough
Fair’ en ‘Homeward Bound’ tot het opgewekte ‘Mrs
Robinson’, ‘The Boxer’ en ‘Cecilia’. De liedjes worden
ondersteund met sfeervolle beelden en afgewisseld
met spraakmakende anekdotes en persoonlijke
herinneringen. Door de harmonieuze stemmen,
sfeervolle melodieën en diepgaande teksten ontstaat
er een intieme en intense sfeer. Momenten van
bezinning, muziek met een lach en een traan. Jop
en Dennis brengen ons dichter bij Simon & Garfunkel
dan we ooit durfden dromen…
www.simonandgarfunkelacoustic.nl

MASTERCLASS
GELUK SHOW

Vergeet alle zelfhulpboeken over geluk. Neem afscheid
van zelfbenoemde geluksgoeroes. Stop met mindfulness,
yoga of meditatie! Guido blijft ver weg van zweverig
gedoe en belicht de wetenschappelijke kant van geluk.
Wat is geluk concreet? Waarvan worden we gelukkiger?
Weijers volgde Masterclasses over 'geluk‘ aan de Erasmus
Universiteit, sprak op TEDx over dit onderwerp en deed
in Bhutan onderzoek naar het Bruto Nationaal Geluk.
Uitdagende quotes, sterke anekdotes en korte verhalen
komen voorbij en laten zien wat ons gelukkig maakt en
hoe we ons geluk kunnen beïnvloeden. Antwoorden op
vragen. We beloven geen 'cabaret'. Wel garanderen we dat
u met meer inzichten en geluk naar huis gaat dan u bent
gekomen. Geen cabaret, wel grappig!
www.guidowijers.nl

idea
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ZO 8 MAART 15.00 UUR - € 9,00 - FAMILIEVOORSTELLING 6+

Klets Kindercabaret
KLETSKOUSEN

Kletskousen is een snelle, interactieve,
dynamische en muzikale voorstelling vol
humor, leuke liedjes en gekke sketches.
In ’Kletskousen’ komen Freek, Charlotte en
Dookje plotseling terecht in een wereld
zonder beeldschermen, telefoons en
social media en dat is in deze tijd nogal
een uitdaging. Maar deze drie eigenwijze
kletskousen kletsen en zingen zich er wel
doorheen. Deze voorstelling is leuk voor
iedereen van 6 jaar tot en met 99 jaar,
net als Rummikub, maar bij Rummikub zit
je stil en hier niet. Met een piano, een ukelele
en veel percussie maakt Klets Kindercabaret
er met de voorstelling ‘Kletskousen‘ een
groot feest van op het podium en iedereen
in de zaal is uitgenodigd!

DO 12 MAART 20.15 UUR - € 17,00 - CABARET

Tim
Hartog
SCHADEVRIJE
JAREN

Vroeg of laat lopen we allemaal wel een keer schade
op. In de liefde, vriendschappen of als ouders van een
opgroeiend kind. De vraag is hoe om te gaan met deze
schade. Hoe groot is het en kun je ermee door blijven
lopen? Of maak je er melding van en vervallen daarmee je schadevrije jaren en is iedereen bovendien op
de hoogte van je krasjes? In deze voorstelling onderzoekt Tim hoe we kunnen voorkomen dat we eindigen
als onzekere over-verzekerden die zelfs zichzelf niet
meer vertrouwen.
www.timhartog.com
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DO 19 MAART 20.15 UUR - € 17,00 - CABARET

André
Manuel
DREEJKLEZOEW

ZA 28 MAART 20.15 UUR - € 16,00 - CABARET

Tryo
TRIO CABARETIERS
TRY-OUTEN
Tryo oftewel ‘trio cabaretiers try-outen’, is een
avondvullende voorstelling waarin drie cabaret acts
ieder 30 minuten van hun (nieuwe) voorstelling
komen try-outen. Voordat het grote publiek ze
ontdekt heeft, brengt TRYO deze cabaretiers naar het
theater. Iedere Tryo is anders met wisselende line-ups.
Houdt sociale media en de website van het theater
in de gaten voor de definitieve line-up.

www.grappigezaken.nl

In zijn nieuwste solovoorstelling duikt André Manuel in de
gitzwarte en toch ook meer dan dartele geest van ‘DREEJKLEZOEW‘. Deze even geliefde als verguisde mythische
Twentse clown die al sinds de ontdekking van de hemel
door de Nedersaksische geschiedenis dendert als Herman
Finkers on speed. ’DREEJKLEZOEW’ is een politiek incorrecte
hork, een mensonvriendelijke sater, de Kaffer der Lage
Landen, een duivelskind. Een buitengewoon onfatsoenlijk
mens. In verband met de maatschappelijke onrust die is
ontstaan rondom alleen al de aankondiging van deze voorstelling zijn er overal in de theaters in dit land nog meer
dan voldoende kaarten beschikbaar. En zo ziet ’DREEJKLEZOEW’ dat graag. Want hij is toch verdomme niet voor niks
het exact tegenovergestelde van het succesverhaal.
www.maneman.nl
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VR 3 APRIL 20.15 UUR - € 19,50 - MUZIEKTHEATER

Alexander
Broussard
& 003
THE BILLY JOEL
EXPERIENCE

VR 17 APRIL 19.00 UUR - € 12,50
FAMILIEVOORSTELLING 9+

Oorlogsgeheimen
75 JAAR BEVRIJDING!
Het boek Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens is in
2008 getipt door de Nederlandse Kinderjury en won
de Archeon Jeugdboekenprijs 2009. Jacques Vriens
is een van de bekendste en meest succesvolle kinderboekenauteurs van Nederland. Van het boek zijn ruim
55.000 exemplaren verkocht. In 2012 kwam de
theatervoorstelling uit en werd met lof ontvangen.
Billy Joel behoort tot de meest succesvolle artiesten uit
de popgeschiedenis en heeft meer dan 30 top tien hits op
zijn naam staan. Hoewel Billy (69) nog steeds optreedt, is
de kans erg klein dat hij nog in Nederland zal neerstrijken.
Het werd dus hoog tijd voor een tribute. Vandaar: The Billy
Joel Experience!
www.billyjoelexperience.nl
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De voorstelling speelde meer dan 300 keer door het
hele land. In 2014 volgde de film. En nu na drie jaar
komt op veler verzoek de theatervoorstelling
nogmaals uit!

VR 24 APRIL 21.15 UUR - € 18,00 - TONEEL

Julika Marijn
ETTY HILLESUM - DAT
ONVERWOESTBARE IN MIJ

Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed
van Etty Hillesum (1914 - 1943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken en brieven - genadeloos eerlijk, poëtisch en vol
zelfspot - spreken wereldwijd tot de verbeelding. Meer dan ooit
vinden nieuwe generaties inspiratie in Etty’s zoektocht naar zichzelf en haar plek in een ontwrichte wereld. In ‘Etty Hillesum – Dat
onverwoestbare in mij’ wekt Julika de schrijfster tot leven. Zij deed
dat eerder in haar veelgeprezen voorstelling ‘In duizend armen‘. Bij
herlezing werd Julika opnieuw geraakt door de manier waarop Etty
omgaat met het lijden en ondanks alles de schoonheid van het leven
blijft zien. Met een hernieuwde blik richt Julika spelend en zingend
een ontroerend monument op voor een krachtige vrouw die zelfs in
de diepste duisternis een licht zag branden.
www.julikamarijn.nl

ZA 9 MEI 15.00 UUR - € 9,00 - FAMILIEVOORSTELLING 5+

Max Verstappen
BAAS BOVEN BAAS

Dat is gek! De bevers willen ineens de baas zijn in het bos. Mevrouw Uil mag niet eens meer takjes sprokkelen voor
haar nest. Mevrouw Uil en haar vrienden Mier en Konijn laten het er niet bij zitten. Mier gaat naar de Beverdam om
de Beverbaas te stoppen. Maar gaat dat lukken? Of worden de bevers echt de baas? Een spannend, humoristisch én
leerzaam verhaal over helden, dappere daden en opkomen voor wie je lief is met een knipoog naar de 2e wereldoorlog. Het betreft een kindervoorstelling gemaakt in opdracht van het Platform WO2.
www.maxverstappen.nl/nl/voorstellingen/baas-boven-baas
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ZA 16 MEI 20.15 UUR - € 18,00 - TONEEL – TRY OUT

Loes Luca
KOPSTUK

Ze heeft haar leven lang in het theater gewerkt.
Ze heeft gezongen, gespeeld en gedanst. Ze heeft
succes gehad en ze kent de goot. Ze heeft de liefde in
volle glorie gekend, maar ook
zwart als de hel.
Haar hoofd is een kijkdoos
waar flarden van haar leven zich
aandienen en plots weer verdwijnen.
Haar hele leven heeft ze gezegd:
‘Ze proberen mij allemaal gek te maken,
maar dat gaat ze niet lukken’. En toch is
het gebeurd. Een voorstelling over een artieste
die haar leven nog eens beleeft, zoals het is
geweest. Of zoals het misschien wel nooit
is geweest.
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VR 22 MEI 20.15 UUR - € 16,00 - CABARET

Stefano
Keizers
SORRY BABY
Keizers, winnaar van de Wim Sonneveldprijs op het
Amsterdams Kleinkunst Festival 2016, komt na zijn
succesvolle debuutvoorstelling ‘Erg heel’ terug naar
het theater met ‘Sorry Baby’. Keizers staat bekend om
zijn absurdistische anti-cabaret. Waar zijn nieuwe
voorstelling over gaat? “Sorry voor de hele mikmak,
sorry voor alle keren. Sorry nog voor mij en sorry
ook voor alle andere mensen.“
https://stefanokeizers.nl

VR 29 MEI 20.15 UUR - € 17,00 - KLASSIEKE MUZIEK

Floris Kortie
en
Vera Kooper
HET JAAR 250
NA BEETHOVEN
Tweeënhalve eeuw na zijn komst op aarde laat Floris Kortie
(Podium Witteman), samen met pianiste Vera Kooper, zien
én horen hoe Beethoven onze wereld heeft veranderd.
Gewapend met historisch bewijsmateriaal en aan de hand
van persoonlijke ontboezemingen, geschiedkundige
spoedcursusjes en de allermooiste muziek ooit geschreven,
wordt één ding duidelijk: het Beethoven-tijdperk is nog
maar net begonnen!
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Welkom in het grootste natuurtheater
van Midden-Nederland
Entree: GRATIS
Voorstellingen:
4 seizoenen per jaar

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883 - www.vaarderhoogt.nl

FOTOVERANTWOORDING

6 Bowlingbanen Kinderbowlen (bumperbowlen)
Tafelgrill/barbecue Gratis parkeren

Willaertstraat 49c • 3766 CP Soest • 035-523 93 30
www.bowlingoverhees.nl
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Sara Kroos - Rogier Veldman, Jan Beuving - Maartje ter
Horst & André Beuving, De Fransse Eijkkel - Thijs Maas,
Weet Je Nog Wel … deel 2 - Mischa Meuijlaert, Kasper van
der Laan - Aisha Zeijpveld, Enge Buren - Studio Loerijser,
Rene van Meurs - Anne van Zandwijk, Ed Struijlaart William Rutten, Omdenken - Eric Frecken, Barrie Stevens
- Govert de Roos, Matroesjka - Curly and Straight, Kasper
van Kooten - Linda Stulic, Max van den Burg - Jaap Reedijk
Abdelkader Benali - Linda Stulic, Jim van der Zee diejongens, Jeroen van Merwijk - Corb!no, Viggo Waas Danielle Kwaaitaal, Lakshmi - KB Fotografie, Meiden van
Los - Eva Broekema, Meneer Monster - Esther de Boer,
Selamat Makan - Fotostudio Wiert, Mouna Laroussi PR Mouna Laroussi, Farbod - Juliane Falk, Lonneke
Dort - Joshua Bakarbessy, Holland Dance - Guido Bosua,
Leonie Jansen en Erik Rutjes - Merlijn Doomernik, Nathalie
Baartman - Jochem Jurgens, De Meisjes met de Wijsjes Curly and Straight, Guido Weijers - Loens Media BV, Simon
& Garfunkel Acoustic - Kees van der Niet, Klets kindercabaret - PR Klets kindercabaret, André Manuels - Adri
Karsenberg, Tryo - Joyce Djo, Julika Marijn - Diederik
van Vleuten, Loes Luca - Koen Hauser, Stefano Keizers Lotte Bronsgeest, Floris Kortie en Vera Kooper Merlijn Doomernik

INFORMATIE
BEREIKBAARHEID

Bij Theater Idea is parkeren voor de deur gemakkelijk en
gratis. Vanuit Hilversum en Amersfoort komt bus 70 vlak
bij het theater, halte Overhees.

KAARTVERKOOP

Theaterkaarten en voordeelabonnementen zijn bij Theater Idea aan de kassa en online via www.ideacultuur.nl te
koop. Aan de kassa kun je de kaarten uitsluitend met een
pinpas betalen. Koop je je kaarten online, dan zenden we
je na betaling een elektronisch ticket. De print is geldig als
toegangskaart voor de voorstelling.

TELEFONISCH RESERVEREN

Het theater beschikt over moderne technische faciliteiten.
Artiesten huren het theater om ongestoord te kunnen
repeteren en zich voor te bereiden op hun try out. Scholen
en theaterscholen huren het theater voor hun voorstellingen. Bedrijven organiseren workshopdagen voor hun medewerkers met workshops in bijvoorbeeld dans, beeldende
kunst of multimedia. Informatie: theater@ideacultuur.nl,
085 82 22 777.

BETALEN

In Idea kunt u uw theaterkaarten met de pinpas betalen.
De Cultuurkaart en de Podiumcadeaukaart worden ook
als betaalmiddel geaccepteerd. Reserveringen dienen
binnen 2 weken betaald te worden, hierna worden ze
geannuleerd. Vind de voorstelling binnen 4 weken plaats
dan dient u binnen drie dagen te betalen.

Het telefonisch reserveren van toegangskaarten kan via
085 82 22 771. Reserveringen dienen binnen 2 weken te
worden betaald en afgehaald aan de kassa in Idea. Daarna
vervalt de reservering.

RETOURNEREN TOEGANGSBEWIJZEN

UITVERKOCHT? TOCH BELLEN!

KORTINGSACTIES

LAATKOMERS

VOORVERKOOP
De voorverkoop begint op woensdag 15 mei om 10.00 uur
en eindigt op vrijdag 14 juni. Tijdens de voorverkoop zijn
er aantrekkelijke kortingsacties:

Wanneer een voorstelling is uitverkocht, start een online
wachtlijst. Komen er kaarten terug, dan nemen wij telefonisch contact op.
Na aanvang van de voorstelling is het niet meer mogelijk
bezoekers toe te laten tot de zaal. In enkele gevallen is het
mogelijk bij een onderbreking alsnog bij de voorstelling
plaats te nemen. Bezoekers die te laat komen ontvangen
geen restitutie van het entreegeld.

ANNULERING

Theater Idea stelt haar klanten zo snel mogelijk op de
hoogte van annuleringen. Theater Idea aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor geannuleerde voorstellingen.
Indien mogelijk, wordt een vervangende voorstelling aangeboden. Er wordt altijd restitutie verleend.

GARDEROBE

Het is niet mogelijk eenmaal gekochte kaarten te retourneren. Idea Fans kunnen kosteloos hun kaarten omboeken
voor een andere voorstelling.

Lach & geniet cabaret pakket
Za 28 sep. Kasper van der Laan
Vr 22 nov. Mouna Laroussi
Vr 17 jan. Farbod
Vr 24 jan. Lonnneke Dort
Do 19 mrt. André Manuel
Vijf cabaretvoorstellingen van € 78,50 nu samen voor
€ 62,50 online en aan de kassa te koop.
Keuzemenu
Vijf voorstellingen naar keuze met 10% korting online
en aan de kassa te koop.

Er is een garderobe aanwezig. Theater Idea stelt zich niet
aansprakelijk voor letsel, diefstal, verlies en/of schade aan
eigendommen of personen.

KORTING TIJDENS SEIZOEN
Kids-korting: bij vier kaarten voor een jeugdtheatervoorstelling een vrijkaartje voor een ouder gratis.

FOTOGRAFEREN

CJP/65+ korting: op vertoon van uw legitimatiebewijs
of CJP kaart ontvangt u € 1,50 korting op uw toegangsbewijs. Deze korting geldt niet in combinatie met
andere kortingen.

Het is niet toegestaan foto- film- of geluidsopnamen te
maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.

ETEN & MOBIELE TELEFOONS

In de theaterzaal mogen geen drank en etenswaren meegenomen worden. Mobiele telefoons dienen tijdens de
voorstelling te worden uitgezet.

LEEFTIJD

Omdat een voorstelling soms te spannend of te moeilijk
kan zijn, is het belangrijk dat kinderen niet jonger zijn dan
de minimale leeftijdsgrens. Voor ieder kind dient een kaartje
te worden gekocht, ook als deze op schoot plaats neemt.

ROLSTOELGEBRUIKERS

Theater Idea heeft speciale plaatsen voor rolstoelgebruikers.
Op de begane grond is een aangepast toilet. Bij aankoop
of reservering van het ticket is het mogelijk te melden
dat een rolstoelplaats gewenst is, dan zorgen wij dat er
een goede plaats is gereserveerd. Aanmelden kan ook via
theater@ideacultuur.nl.

VERHUUR

Theater Idea is geschikt voor artiesten om te repeteren en
voor organisaties om een culturele dag te organiseren.

SAMENWERKING THEATER
IDEA EN VIER HET LEVEN
Theater Idea werkt nauw samen met stichting Vier het
Leven om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.
Stichting Vier het leven organiseert culturele activiteiten
voor ouderen (65+) die niet graag alleen op stap gaan. Ze
worden thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw
van Vier het Leven en samen met andere gasten gaan zij
gezellig naar Theater Idea (of naar een andere culturele
activiteit). De deelnemers genieten
van een drankje tussendoor en elkaars
gezelschap en worden na afloop weer
veilig thuisgebracht. Samen zorgen
we ervoor dat ouderen een geweldige
avond beleven!
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RegioCultuurCentrum Idea
presenteert haar nieuwe
programma.
RegioCultuurCentrum Idea presenteert haar nieuwe programma.

media

Maar hoe weet
héél Soest, Soesterberg
RegioCultuurCentrum Idea presenteert haar nieuwe programma.
en omstreken dat?

media

Maar hoe weet
héél Soest, Soesterberg
en omstreken dat?

HET LOKALE NIEUWS ALTIJD BIJ DE HAND
Meer weten? Kijk op soestercourant.nl/probeernu

HET LOKALE NIEUWS ALTIJD BIJ DE HAND
Meer weten? Kijk op soestercourant.nl/probeernu
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media

media

CultuurPunt

CULTUURPUNT
Voor alle cultuur in Soest en Soesterberg!
De gemeente Soest ondersteunt de cultuur voor alle
inwoners en culturele instellingen met het CultuurPunt en de Cultuurconsulent. Bij het CultuurPunt vind
je promotiemateriaal van vele culturele aanbieders.
Je vindt hier folders, brochures en posters van culturele
instellingen, amateurverenigingen, cursussen en
evenementen in Soest, Soesterberg en omgeving. Op
het prikbord in de hal wisselen vraag en aanbod over
cursussen elkaar af en vind je oproepen van culturele
verenigingen en aanbod van diverse materialen.
Culturele Agenda
Het CultuurPunt geeft iedere maand de Culturele
Agenda uit die op een groot aantal plaatsen in Soest
en Soesterberg gratis wordt verspreid. De Culturele
Agenda is ook te downloaden van de website. Het
CultuurPunt plaatst alle culturele activiteiten in Soest
ook op www.uitinsoest.nl en op de Facebookpagina
van het CultuurPunt. Daarnaast verstuurt het CultuurPunt maandelijks een culturele nieuwsbrief voor alle
cultuurliefhebbers.

culturele projecten. Als je een creatief idee hebt, kan
de cultuurconsulent je in contact brengen met andere
partijen. Ook kan ze een werkgroep ondersteunen bij
de organisatie van een project. Voorbeelden waarbij
de Cultuurconsulent werkgroepen en/of projecten
(heeft) ondersteund zijn onder andere: het Cultuurfestival Soest, de ‘Kunstroute Kunst en bedrijven Soest,
de uitreiking van de Cultuurprijzen in Soest, het Open
Atelier Soesterberg, jongerenproject Brandstof en het
Jeugdfonds Cultuur.
Projecten
De Cultuurconsulent initieert zelf ook projecten, altijd
in samenwerking met anderen, bijvoorbeeld ‘Kunst in
Soesterberg’ samen met het Open Atelier Soesterberg
en het Pop-up Museum samen met stichting Lyvore,
stichting SWOS en de gemeente Soest. Daarbij vraagt
de Cultuurconsulent ook altijd gelden van diverse
fondsen aan. Als de projecten eenmaal goed
draaien, gaat de Cultuurconsulent zich weer met
ondersteuning van andere culturele initiatieven bezig
houden! Voor meer informatie:
www.cultuurpuntsoest.nl

Cultuurconsulent
De Cultuurconsulent stuurt het CultuurPunt aan
en adviseert en ondersteunt bij het opzetten van
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