
GUIDO WEIJERS
20 AUGUSTUS

DOUWE BOB
22 DECEMBER

RADMAN2, 3 & 4 JULI

STARTKAARTVERKOOPOP MA 14 JUNI OM 12.00 UUR

DE WAANZINNIGE BOOMHUT
28 DECEMBER

THE SOUND OF MUSIC
V.A. 15 DECEMBER

HET PARK DRAAIT WEER
VOORSTELLINGEN SEIZOEN 21-22

WWW.HETPARK.NL



Kom langs bij IJssalon Vivaldi!

IJssalon Vivaldi Hoorn
Ged. Turfhaven 22

IJssalon Vivaldi Bovenkarspel
De Middend 92

IJssalon Vivaldi Enkhuizen
De Dijk 2
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Come From Away (primeur)

Hij gelooft in mij

The Sound of Music

TITANIC de musical

Willemijn Verkaik e.a.

Martijn Fischer e.a.

Nandi van Beurden, William Spaaij, Stefan Rokebrand, 
Francis van Broekhuizen e.a.

Rene van Kooten, Mariska van Kolck e.a.‘

Woensdag 3 en donderdag 4 november | musical | 20.15 uur | € 54,00 Woensdag 15 t/m vrijdag 17 december | musical | 19.30 uur | € 55,00
Zaterdag 18 december | musical | 14.30 & 19.30 uur | € 65,00
Zondag 19 december | musical | 12.00 & 16.30 uur | € 65,00

Dinsdag 3 en donderdag 5 mei | musical | 20.15 uur | € 59,50Woensdag 12 en donderdag 13 | musical | 20.15 uur | € 52,25
Vrijdag 14 en zaterdag 15 januari | musical | 20.15 uur | € 57,25
Zondag 16 januari | musical | 14.00 uur | € 57,25

Wanneer het er écht op aankomt, staan we dan voor elkaar klaar? 
‘Come From Away’ vertelt het hartverwarmende verhaal over hoop, 
humor en liefde in een crisissituatie. Wanneer op 11 september 2011 
vliegtuigen het Amerikaanse luchtruim niet meer mogen betreden, 
stranden zo’n 7.000 reizigers in een klein stadje. De inwoners slaan 
hun handen ineen om deze mensen een tijdelijk thuis te geven. Na 
grote successen op Broadway en Westend komt ‘Come From Away’ 
nu naar Hoorn!

In 2021 zou André Hazes 70 jaar zijn geworden. Ter gelegenheid 
hiervan komt de musical over Nederlands meest geliefde volksheld 
terug in de Nederlandse theaters! De musical vertelt een oprecht, 
geestig, maar ook aangrijpend muzikaal verhaal over de ware persoon 
achter de volksheld André Hazes. De musical bevat maar liefst 22 hits 
van Hazes, waaronder ‘Bloed, zweet en tranen’, ‘Een beetje verliefd’, 
‘De Vlieger’ en natuurlijk ‘Zij gelooft in mij’.

Eén van de meest geliefde musicals aller tijden is terug: ‘The Sound 
of Music’! Wie is er niet opgegroeid met het verhaal van de vrolijke, 
eigenzinnige Maria, de strenge kapitein Von Trapp en zijn zeven 
kinderen? Geniet van het romantische verhaal over de kracht van liefde 
en vreugde. Natuurlijk ontbreken de bekende liedjes als ‘Edelweiss’, 
‘My Favorite Things’ en ‘Do-re-mi’ niet. ‘The Sound of Music’ is dé 
familiemusical van 2021!

Op 10 april 1912 vertrekt het grootste en meest luxe passagiersschip 
ter wereld uit de haven van Southampton. Aan boord bevinden zich 
1301 passagiers en 941 bemanningsleden, onwetend van het lot dat 
hen te wachten staat. In deze grootse musicalproductie met liveorkest 
beleeft u de laatste dagen en uren van het meest legendarische 
schip ter wereld. Met meer dan 800 voorstellingen op Broadway 
behoort ‘Titanic’ tot de grootste musicalsuccessen van het afgelopen 
decennium.  

DE BESTE MUSICALS



www.helenedebruijn.nl
www.heleneartphotos.nl
0229 213344

 

Kerkstraat 11      Hoorn     www.t-fust.nl 
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Racoon

The Stones vs. 
The Beatles

Herman van Veen Douwe Bob

Concert 2021

75 ‘Dat kun je wel zien dat is hij’ Born To Win, Born To Lose

Vr 5 nov | theaterconcert | 20.15 uur | € 38,50

Vr 21 jan | theaterconcert | 20.15 uur | € 30,00Vr 3 dec | muziektheater | 20.15 uur | € 38,50 Wo 22 dec | theaterconcert | 20.15 uur | € 28,00

Racoon is terug in het theater! Geniet van 
klassiekers als ‘Liverpool Rain’, ‘No Mercy’, 
‘Love You More’ en ‘Oceaan’. Daarnaast zingt 
de band natuurlijk ook kersverse nummers 
als ‘Het is al laat toch’, ‘De echte vent’ en 
‘Hee joh jip’ van het semi-akoestische, 
Nederlandstalige album dat uitkomt zodra de 
mannen weer mogen optreden. 

U was in de jaren 60 waarschijnlijk fan van 
de Rolling Stones óf van The Beatles. In dit 
concert komt deze ‘concurrentiestrijd’ aan 
bod, maar de beste songs van deze iconen uit 
de popmuziek voeren natuurlijk de boventoon. 
Nu zet de strijd zich voort in de theaters, 
uiteraard met de grootste hits van The Stones 
én The Beatles… Of The Beatles en The 
Stones!

Met de geweldige versie van ‘Opzij’ in 
‘Matthijs gaat door’ zou je niet zeggen dat 
Herman van Veen 75 jaar is geworden. En 
hij peinst er niet over om te stoppen, hij wil 
minstens doorgaan tot hij 100 is. Zijn nieuwe 
show belooft een reis langs alle aspecten 
van zijn leven, de fases en ontwikkelingen 
te worden, uiteraard omlijst door prachtige 
liedjes.  

Eind april bracht Douwe Bob zijn nieuwe 
nummer ‘Amsterdam’ uit en zijn nieuwe album 
‘Born To Win, Born To Lose’ is op 28 mei  
gelanceerd. Hoogste tijd dus voor een nieuwe 
theatertour! Tijdens deze avond gaat Douwe 
terug naar de basis en zoekt hij de intimiteit op 
met zijn toeschouwers. Kleine setting, grote 
liedjes!

NEDERLANDSE TOPARTIESTEN

De Dijk
Sta concert

Za 13 nov | theaterconcert | 20.30 uur | € 31,75

Op vrijdag 1 oktober 2021 bestaat De Dijk 
precies 40 jaar! Reden voor een groot feest én 
een tour langs de Nederlandse theaters. Met 
een groot sta concert in de Othellozaal, is het 
deze avond dansen, feesten en meezingen 
geblazen in Het Park. Geniet van alle grote 
hits zoals  ‘Als Ze Er Niet Is’, ‘Ik Kan Het Niet 
Alleen’ en natuurlijk ‘Dansen Op De Vulkaan’. 

George Baker
50 jaar Live

Vr 12 nov | theaterconcert | 20.15 uur | € 35,00

De muziek van George Baker heeft geen 
introductie nodig! Al vijftig jaar staat hij op 
nationale én internationale podia, hij verkocht 
25 miljoen albums, ging wel twintig keer 
de wereld rond, schreef hij pak hem beet 
zeshonderd songs, waaronder bekende hits 
als ‘Little Green Bag’, ‘Sing a Song of Love’ en 
natuurlijk ‘Una Paloma Blanca’. Dat wordt een 
avond genieten!
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Robbie en Roef (4+)

Guido Weijers Ellen ten Damme

The Life of a Man:
Joe Cocker

Ik blijf hier! -
Een ode aan Ramses

Casablanca

2-ater producties

Buiten spelen (zonder jas)

Cry Me A River Band Niels van der Gulik

Vr 3 sep | theaterconcert | 20.15 uur | € 28,50

Zo 29 aug | theaterconcert | 

15.00 uur & 19.30 uur | € 31,00

Zo 29 aug | jeugd en familie | 14.30 uur | € 14,50

Vr 20 aug | cabaret | 21.00 uur | € 29,50

Zo 19 sep | theaterconcert | 

15.00 uur & 19.30 uur | € 23,50

Zelf schrijven deed Joe Cocker niet maar 
andermans nummers zingen kon de Koning 
van de Cover als de beste. De Cry Me A River 
Band duikt in Cockers rijke oeuvre en speelt 
hits als ‘Summer In The City’, ‘You Are So 
Beautiful’, ‘You Can Leave Your Hat On’, 
‘Have A Little Faith In Me’ en natuurlijk ‘With A 
Little Help From My Friends’. 

Samen met haar 8-koppige superband  
The Magpie Orchestra gaat top-entertainer 
Ellen ten Damme op een zinneprikkelende 
reis van Parijs naar Casablanca. Exotische, 
spannende ontmoetingen op weg naar 
Casablanca leveren de prachtigste Franse 
liederen op, overgoten met een vleugje 
mystiek en gegoten in een wervelende show.

Voor Robbie en Roef staat het als een paal 
boven water: ze zijn een tweeling! Maar 
waarom zien anderen dat nu niet? Op hun 
nieuwe avontuur trotseren ze samen voor het 
eerst gevaarlijke plekken zoals de leeuwentuin 
en het superbloedhete Saharazand. Maar 
de tweeling maakt ook kennis met elkaars 
verschillen. Naar het bekende prentenboek 
van Mylo Freeman.

Nadat de Oudejaarsconference 2020 nog
via de livestream werd uitgezonden, was 
Guido de eerste cabaretier die tijdens de 
Fieldlabs weer live mocht optreden. Samen 
met Ruud Smulders en Andries Tunru tourt 
Guido deze zomer langs de (buiten)theaters 
en brengen ze messcherpe stand-up, pijlsnelle 
improvisatie en hilarische grappen! Bij mooi 
weer lekker buiten in het tijdelijke Park 
Openlucht Theater!

De vertolkingen van Ramses door Niels van 
der Gulik zijn een begrip in West-Friesland. In 
‘Ik blijf hier!’ brengt Niels, vergezeld door drie 
topmuzikanten, bekend en minder bekend 
werk van Ramses Shaffy. Net als toen komen 
liederen als ‘De een wil de ander’ of ‘Zing, 
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ weer 
helemaal tot leven.

VOORSTELLINGEN AUG & SEPT 

We kijken vol vertrouwen uit naar het 
nieuwe theaterseizoen! Daarom start 
op maandag 14 juni om 12.00 uur de 
kaartverkoop voor de voorstellingen 
t/m oktober, aangevuld met enkele 
geweldige namen die we nu al kunnen 
verklappen.

Het aantal bezoekers dat we straks mogen 
ontvangen, hangt af van de op dat moment 
geldende maatregelen. We verkopen 
daarom op dit moment niet méér kaarten 
dan het maximaal aantal personen dat wij 
binnen de anderhalve meter maatregelen 
mogen toelaten. Als dit maximum bereikt 
is, kunt u zich wél direct inschrijven op de 
wachtlijst. Zodra we weten dat we meer 
bezoekers mogen ontvangen, benaderen 
we de bezoekers van de wachtlijst als 
eerste op volgorde van aanmelding. 
Ga naar www.hetpark.nl voor het gehele 
programma.

Kaartverkoop 
start 14 juni om
12.00 uur
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Brandweerman Sam

The Wanderers

Fuse

Pieternel Osinga

Rayen Panday

Premiere: Mijn man
begrijpt me niet

`

Van Hoorne Entertainment

Play Elvis Presley

Fuse Live

All Night Cafe‘

Trigger

Victoria Koblenko, Anouk Maas,
Tanja Jess

Zo 26 sep | jeugd en familie |  

Di 21 sep | theaterconcert | 14.00 uur | € 22,50

Za 25 sep | klassiek concert |

Wo 22 sep | theaterconcert | 20.30 uur | € 21,50

13.00 uur & 16.00 uur | € 22,5019.15 uur & 21.15 uur | € 24,50

Wo 29 sep | cabaret | 20.15 uur | € 19,50

Do 23 sep | toneel | 20.15 uur | € 29,50

Een beruchte piraat heeft ooit zijn schatkist 
op Piekepolder eiland verstopt. Om de 
eeuwenoude dorpslegende te vieren, wordt 
een speurtocht georganiseerd. Wie zal de 
felbegeerde schat als eerste vinden? Geniet 
van Brandweerman Sam en zijn vrienden bij 
deze spetterende voorstelling vol vrolijke dans, 
zang en gewaagde reddingsacties.

Bij The King of rock-‘n-roll kun je maar 
aan één iemand denken: Elvis Presley! The 
Wanderers geven deze avond een spetterend 
eerbetoon aan één van de belangrijkste 
popiconen uit de muziekgeschiedenis. Hits als 
‘Heartbreak Hotel’, ‘Hound Dog’, ‘Jailhouse 
Rock’ en ‘In The Gettho’ komen natuurlijk 
voorbij! 

In ‘Fuse Live’ gaat de groep 150 jaar 
muziekgeschiedenis te lijf, terwijl ze volop in 
de 21e eeuw staan. Zo klinken Miles Davis 
en Maurice Ravel naast Nils Frahm en Bach 
even mooi, opzwepend en actueel. Maar 
of de noten nu generaties oud zijn of ter 
plekke ontstaan: Fuse neemt je mee op een 
ontdekkingsreis waarvan je achteraf pas 
beseft dat je er behoefte aan had. 

In ‘All Night Café’ van Pieternel Osinga staat 
het rijke geluid van Nashville centraal, de stad 
waar ze tevens haar debuutalbum ‘Roosevelt 
Island’ grotendeels opnam. Na optredens 
bij o.a. TROS Muziekcafé, Countdown Café 
en op Radio 5 is het nu tijd voor het theater. 
Geniet van country, folk en bluegrass!

De afgelopen maanden maakte Rayen Panday 
samen met Stefan Pop de podcast ‘Voor de 
Show’ om inspiratie op te doen voor shows 
die er niet zijn. Inmiddels zijn ze ruim 50 
afleveringen verder en hebben ze duizenden 
trouwe luisteraars, maar bovenal wil Rayen 
één ding: terug naar het theater om een avond 
lang de ene grap na de andere af te vuren!

Dé vriendinnenkomedie van seizoen 2019-
2020 komt wegens succes terug! Leef ik 
met de ideale man (of vrouw)? Moet ik 
echt mantelzorg verlenen aan mijn irritante 
schoonmoeder? Hoe houd ik mijn seksleven 
spannend? Zomaar wat intieme vragen van 
drie vrouwen uit de cursus ‘Help, mijn man 
begrijpt me niet’. Is dit eigenlijk alles?

VOORSTELLINGEN AUG & SEPT 



   Wilt u een avondje naar schouwburg Het Park of    

naar de bioscoop en vooraf even lekker uit eten?

         Dan is restaurant brasserie De Rooie Kip

         op het Breed in Hoorn voor u hèt adres !

             Wij zorgen er voor dat u dan tijdig en 

         zonder stress bij uw voorstelling kunt zijn. 

  Het adres voor lunch en diner, of gewoon gezellig 

op het terras voor een kopje koffie, gebakje

of een drankje.

     Onze gastvrije bediening is u graag van dienst.

ONS MOTTO: VERS - LEKKER - BETAALBAAR

Onze menukaarten vindt u op www.derooiekip.nl

reserveer tijdig via
0229-266620 of info@derooiekip.nl

Breed 25-27, Hoorn



HORECA, SERVICEBALIE & CORONA
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Blijf met 
griep en 
verkoudheid 
thuis

Arriveer 
binnen uw 
toegewezen 
tijdslot

Gelieve 
te betalen 
met pin of 
contactloos

Volg de 
aanwijzingen 
van het 
personeel

Max. 2 
personen 
of uw eigen 
huishouden

Houd altijd 
1,5 meter 
afstand van 
elkaar

Uw ticket 
wordt 
gescand

Verlaat de 
zaal met de 
instructies 
van het 
personeel

Veilig naar
het theater

Corona informatie

Bereikbaarheid servicebalie

Ook in het nieuwe seizoen is het goed mogelijk dat we ons nog aan bepaalde richtlijnen moeten 
houden i.v.m. het coronavirus. Om theaterbezoek weer mogelijk te maken, kan het zijn dat er naast 
de algemene richtlijnen ook speciale richtlijnen voor theaterbezoek zijn opgesteld. Wij doen ondanks 
alle regels ons uiterste best om uw theaterbezoek tot een gezellige avond uit te maken. 

Zo lang het nodig is, is het theater zo ingericht dat bezoekers overal 1,5 meter afstand tot elkaar 
kunnen houden, werken we met tijdssloten en zijn er o.a. speciale looproutes door het gebouw. 
Uiteraard passen wij de richtlijnen aan, aan de op dat moment geldende maateregelen. Kijk voor de 
meest actuele corona informatie op www.hetpark.nl.

De servicebalie is per e-mail te bereiken via servicebalie@hetpark.nl. Wij verzoeken u vriendelijk uw 
vragen zo veel mogelijk per e-mail te stellen. Doorgaans wordt uw e-mail binnen twee werkdagen 
beantwoord. Vanaf maandag 14 juni t/m donderdag 8 juli is Het Park tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
telefonisch bereikbaar voor dringende zaken. 

Horeca
Geniet tijdens de voorstelling van iets lekkers 
en bestel een Zoete of Zilte Borrelbox! In de 
borrelbox zitten verschillende hapjes die u tijdens 
de voorstelling kunt nuttigen. U kunt de borrelbox 
direct bestellen bij het boeken van uw kaarten 
of, bij voldoende beschikbaarheid, voorafgaande 
aan de voorstelling aan de bar van Foyer Het 
Park aanschaffen. De borrelbox mag u uiteraard 
meenemen de zaal in.

Zodra het mogelijk is, kunt u uiteraard ook weer 
voorafgaande aan of na afloop van de voorstelling 
gezellig praten onder het genot van een heerlijk 
hapje en drankje. In ons vernieuwde ‘t Park Café 
kunt u een tafeltje reserveren met uitzicht over de 
gezellige Hoornse binnenstad! 
 

Zoete Borrelbox 
€ 7,50 per box (2 personen, excl. drankje)
• Roomboterkoekjes
• Chocolaterie
• Fudge

Zilte Borrelbox
€ 7,50 per box (2 personen, excl. drankje)
• Twee soorten kaas
• Nootjesmix
• Roomboter gezouten lekkernij
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Man man man,
de podcast

Behind The iMASQCheckpoint Theater (8+)

Vive Aznavour!

De Zaak Shell

Vis TV
Domien Verschuuren, Bas Louissen en 
Chris Bergstrom

:

Xclusive CompanyHet theaterspektakel 

Abspoel & Bischoff

Frascatie Producties

Marco Kraal

Za 9 okt | show | 20.30 uur | € 24,50

Do 14 okt | dans | 20.30 uur | € 19,50Zo 10 okt | jeugd en familie |

16.00 uur & 19.00 uur | € 31,50

Di 5 okt | theaterconcert | 14.00 uur | € 19,50

Di 12 okt | toneel | 20.30 uur | € 20,00

Za 9 okt | infotainment | 19.30 uur | € 23,50

In ‘Man man man, de podcast’ gaan 
Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris 
Bergström op zoek naar hun mannelijkheid. 
Op het podium kan natuurlijk niet worden 
geknipt, geplakt en gemonteerd, dus 
bereid je voor op een unieke show met de 
meest eerlijke, gênante en ongemakkelijke 
onthullingen die de podcasts nooit gaan halen! 

‘Behind The iMASQ’ gaat over de vluchtige en 
snel veranderende wereld waar de (prestatie)
druk groot is en je ervoor moet zorgen dat je 
erbij hoort. Mensen dragen veelal maskers in 
hun contact met anderen en laten niet alles 
van zichzelf zien. Met dans, video, muziek, 
spoken word en rap onthullen de dansers hun 
kijk op de wereld zoals die zich afspeelt achter 
de maskers.

Na het grote succes van afgelopen seizoen 
komt Checkpoint Theater terug met de 
grootste, vetste en meest spectaculaire show 
ooit! Voor iedereen zijn er veiligheidsbrillen 
en gehoorbeschermers en dan gaat het van 
start. Het wordt een show vol ontploffingen, 
interactie en zeer spectaculaire tests die nog 
nooit eerder in een theater zijn uitgevoerd!

Michael Abspoel (‘Man bijt hond’) brengt een 
intieme hommage aan één van de geliefdste 
chansonniers aller tijden: Charles Aznavour, 
de man die met zijn muziek, lessen in de liefde 
bracht. ‘She’, ‘La Bohème’, ‘Yesterday when I 
was young’, ‘For me formidable’, ‘La Mamma’ 
en ‘Non je n’ai rien oublié’: ze zijn allemaal te 
horen in ‘Vive Aznavour!

Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka 
de Wit volgen het klimaatdebat al jarenlang. 
Wat kunnen we doen om het tij te keren? 
En wie is er in dit klimaatdrama eigenlijk 
verantwoordelijk? De geldbeluste CEO’s 
van grote milleuvervuilende bedrijven, de 
ruggegraatloze overheid die niet ingrijpt of de 
verslaafde consument die nog steeds graag 
goedkoop met het vliegtuig op vakantie gaat? 

Vissen zijn toch oninteressante, koude 
slijmerige dieren? En is het vangen ervan niet 
een ongelofelijk saaie bezigheid; iets met een 
hengel waar aan beide kanten een dooie pier 
aan bengelt? Niets is minder waar! In een 
anderhalf uur durend spektakel sleurt Marco 
je mee onder water en laat hij je kennismaken 
met tal van andere vissen die je in Nederland 
‘om de hoek’ kunt aantreffen!

VOORSTELLINGEN OKTOBER
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Lampje (8+) Jeroens Clan

Anne Neuteboom

2021: Een ruimtereis (4+)

Andre Manuel‘

Maas theater en dans Tere zieltjes

Hit Me Baby One More Time

Het Laagland

Sneu

Vr 22 okt | jeugd en familie | 19.30 uur | € 16,50 Vr 29 okt | cabaret | 20.30 uur | € 19,50

Vr 15 okt | cabaret | 20.30 uur | € 18,50

Za 30 okt | jeugd en familie | 16.00 uur | € 12,50

Wo 20 okt | cabaret | 20.30 uur | € 20,00

Lampje, de dochter van een vuurtorenwachter, 
komt in een woest avontuur terecht. “Ga 
liggen, wind. Af!” Maar de wind is geen hond 
en luister niet. Hij verandert in een storm! 
Dan gaat alles mis... ‘Lampje’ is een woest, 
poëtisch en ontroerend avontuur naar het 
succesvolle jeugdboek van Annet Schaap en 
werd genomineerd voor de Podiumkids Prijs. 

Na een succesvolle finalistentournee van het 
Leids Cabaret Festival komen Jip de Poorter, 
Matthias Tuns en Bram Kroon nu met ‘Tere 
zieltjes’. Een programma vol snelle scènes, 
rauwe liedjes en scherpe grappen die jij op je 
werk gaat proberen na te vertellen. Succes 
ermee! 

Na het winnen van de Camaretten, vele 
lovende recensies en optredens op Lowlands 
heerst er nu crisis. Culturele kaalslag. Maar 
Neutje laat zich er niet door op haar kop 
zitten: “Hit Me! Hit Me Baby One More Time!” 
Het NRC schreef eerder: “Neuteboom maakt 
cabaret met een rijk palet aan emoties. 
Overtuigend, grappig, kritisch en ontroerend.”

Bedtijd. Tanden poetsen, verhaaltje lezen, 
een laatste kus. En dan gaat het licht uit… 
Welke avonturen wachten op je in de dromen 
van vannacht? ‘2021: Een Ruimtereis’ is 
voor iedereen die nog weet óf juist vergeten 
is hoeveel durf ervoor nodig is om in slaap 
te vallen. Geniet met het hele gezin van 
buitenaardse humor, gewichtloze dromen en 
live gemaakte geluidseffecten.

Eendagsvliegen met een vrij weekend. Sneu. 
Een VVD’er die niet kan frauderen. Sneu. 
Een Duitse komediant. Sneu. ‘SNEU’ is het 
zoveelste programma van André Manuel. Dat 
wordt weer lachen, gieren en brullen over de 
rug van alle anderen. SNEU! Een ouderwets 
avondje topamusement, al kunt u er natuurlijk 
ook voor kiezen om thuis te blijven. Maar dat 
is pas écht sneu.

VOORSTELLINGEN OKTOBER

Mylou Frencken en
Dorine Wiersma
Waagstukken
Di 19 okt | cabaret | 20.30 uur | € 19,50

Geluk is Mylou en Dorine niet aan komen 
waaien. Iedereen krijgt het van jongs af aan 
te horen: om iets te bereiken in het leven 
moet je durven. Maar wat is moed? Wanneer 
moet een mens (M/V) de spierballen laten 
rollen? Getuigt het van lef om je kwetsbaar te 
tonen? Gewapend met piano en gitaar laten 
de veelgeprezen liedschrijfsters zich van hun 
moedigste kant zien!



De magie van theater
ontdekken.
En samen genieten van een
voorstelling.

Partner van Schouwburg Het
Park

Wat er ook gaat 
gebeuren, wij zijn 
er klaar voor

Met onze on- en offline media-
oplossingen zorgen wij ervoor dat 
onze klanten echte resultaten boeken. 
Ook als de wereld op z’n kop staat. 

21_888775 205x140 HetPark fc_C.indd   121_888775 205x140 HetPark fc_C.indd   1 26-05-21   09:1126-05-21   09:11



AGENDAOVERZICHT
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VOLLEDIG PROGRAMMA VANAF 23 AUG ONLINE

VOORSTELLINGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD. BEKIJK HET ACTUELE AANBOD OP WWW.HETPARK.NL. 

AUGUSTUS NIET TE MISSEN MAKERS

VERPLAATST EN OPNIEUW IN VERKOOP

SEPTEMBER

OKTOBER

NU AL IN VERKOOP

CONCERTSTICHTING JOHAN MESSCHAERT
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20-8-2021
27-8-2021
29-8-2021
29-8-2021

12-10-2021
13-10-2021
14-10-2021
4-11-2021
11-11-2021
20-11-2021
26-11-2021
13-1-2022
15-1-2022

17-2-2022

18-2-2022
26-2-2022
9-3-2022
11-3-2022
15-3-2022
18-3-2022
8-4-2022
23-4-2022
12-5-2022

6-11-2021
8-11-2021
9-11-2021
10-11-2021
17-11-2021
18-11-2021

25-11-2021
27-11-2021
1-12-2021
4-12-2021
8-12-2021
23-12-2021
24-12-2021
29-12-2021
7-1-2022
8-1-2022
14-1-2022
18-1-2022
21-1-2022

22-1-2022
22-1-2022
23-1-2022
25-1-2022
26-1-2022
26-1-2022
1-2-2022
2-2-2022
3-2-2022

9-2-2022
23-2-2022
25-2-2022
26-2-2022
27-2-2022
3-3-2022
6-3-2022
9-3-2022
22-3-2022
23-3-2022
23-3-2022
27-3-2022
2-4-2022
3-4-2022
5-4-2022
14-4-2022
23-4-2022
24-4-2022
25-4-2022
29-4-2022
10-5-2022
14-5-2022
11-6-2022

2-9-2021
3-9-2021
8-9-2021
16-9-2021
18-9-2021
19-9-2021
21-9-2021
21-9-2021
22-9-2021
23-9-2021
24-9-2021
25-9-2021
25-9-2021
26-9-2021
29-9-2021

2-10-2021
5-10-2021
7-10-2021
9-10-2021
9-10-2021
10-10-2021
12-10-2021
14-10-2021
15-10-2021
19-10-2021
20-10-2021
22-10-2021
28-10-2021

29-10-2021
30-10-2021

3-11-2021
4-11-2021
5-11-2021
12-11-2021
13-11-2021
3-12-2021
15-12-2021
16-12-2021
17-12-2021
18-12-2021
18-12-2021
19-12-2021
19-12-2021
22-12-2021
12-1-2022
13-1-2022
14-1-2022
15-1-2022
16-1-2022
21-1-2022
3-5-2022
5-5-2022

12-9-2021
10-10-2021
21-11-2021
16-1-2022
6-2-2022

13-3-2022
24-4-2022

Guido Weijers
The Analogues
Ellen ten Damme
Robbie en Roef (4+)

De zaak Shell - Frascati Producties
Ons Wereldrijk - Hotel Modern
Xclusive Company - Behind The iMASQ
Een zorg voor later - Wat we doen
Peter van Rooijen en band
Glen Faria
Janne Schra 
Marcel Harteveld
3 Miljoen voetstappen naar Sicilië
- Nhung Dam
Vormen voor opdringerigheid  
- Collectief Het Paradijs
Van Bach tot Blues - Sven Figee
Mart & Movies - Mart Hillen
Einde verhaal - Eveline van Rijswijk 
Verzwegen verleden - Het Zuidelijk Toneel
Vijand - Noord Nederlands Toneel
Lisa Ostermann
Daphne Gakes
Mira van der Lubbe
KISHAN - IRcompany

Marley75 - sta concert
Plien & Bianca
Plien & Bianca 
Fred van Leer
Hans Dorrestijn
Welkom bij mijn zielige jeugd  
- Aaf Brandt Corstius
The Legends - Swingin’ Paris
ABSOLUTELY FLOYD
Javier Guzman
Ernst, Bobbie en de rest - Pimp de Sint
Queen Tribute Show
dIRE sTRATS
3JS - Acoustic Christmas
RUMAG Theater Event
VEEL Theater
VEEL Theater
Joris Linssen & Caramba
Yentl en de Boer
De eeuw van Harry Belafonte 
 - Leoni Jansen e.a.
Thijs Boontjes zingt Bram Vermeulen
Martijn Koning
Cats Aglow
Scapino Ballet Rotterdam
De bezoeking - Toneelgroep Het Volk 
Roue Verveer
Venice
Co with the flow
Het gaat goed met Nederland 
- Tony Neef e.a.
Jandino
Lebbis 
Belle en het Beest De Musical (3+)
Rolf Sanchez
Thomas Tol 
The Ruggeds
Space Academy live met Andre Kuipers (8+)
Her Majesty
Introdans 
Harrie neemt de benen - Jon van Eerd
Maartje & Kine
Nabucco
Soy de Cuba
De Grote Waarom Show (4+)
Michael Pilarczyk
Tafkal (voorheen De Lama’s)
Noord-Hollands Ouderen Orkest
Noord-Hollands Ouderen Orkest
The Elvis Concert 2022
Frank Boeijen
Pandepaniek - DE VERLEIDERS
Comedy Festival On Tour
Sven Ratzke

Beneden de rivieren
The Life of a Man: Joe Cocker
Bryan Stricker
Waylon (reprise)
Engel
Ik blijf hier! Een ode aan Ramses
The Wanderers play Elvis Presley
De F1 Show
Pieternel Osinga
Mijn man begrijpt me niet (première)
Kasper van der Laan (reprise)
Tribute to the Cats Band
Fuse
Brandweerman Sam Live!
Rayen Panday

Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal
Vive Aznavour!
Tis Hier Geen Hotel!
Vis TV 
Man man man, de podcast
Checkpoint (8+)
Henk Poort en de Helden
Still Collins
Anne Neuteboom
Mylou Frencken & Dorine Wiersma
André Manuel
Lampje (8+)
Margreet heeft de groep verlaten  
- mugmetdegoudentand
Jeroens Clan
2021: Een Ruimtereis (4+)

Come From Away (primeur)
Come From Away (primeur)
Racoon
George Baker
De Dijk - sta concert
Herman van Veen
The Sound of Music
The Sound of Music
The Sound of Music
The Sound of Music
The Sound of Music
The Sound of Music
The Sound of Music
Douwe Bob
Hij gelooft in Mij - Hazes de musical
Hij gelooft in Mij - Hazes de musical
Hij gelooft in Mij - Hazes de musical
Hij gelooft in Mij - Hazes de musical
Hij gelooft in Mij - Hazes de musical
The Stones vs The Beatles
Titanic de Musical
Titanic de Musical

Matangi Kwartet & Carel Kraayenhof
Pieter Wispel & Paolo Giacometti
Laetitia Gerards en Thomas Beijer
Shin Sihan en Yang Yang Cai
Lucie Horsch en Alexandra 
Nepomnyashchaya
Ramon van Engelenhoven
Combattimento

Cabaret
Theaterconcert WACHTLIJST

Theaterconcert
Jeugd en familie

Toneel
Toneel
Dans
Toneel
Theaterconcert
Theaterconcert
Theaterconcert
Cabaret
Toneel

Show

Theaterconcert
Theaterconcert
Infotainment
Infotainment
Toneel
Cabaret
Cabaret
Cabaret
Dans

Theaterconcert
Cabaret WACHTLIJST

Cabaret
Show WACHTLIJST

Cabaret WACHTLIJST

Toneel

Theaterconcert
Theaterconcert
Cabaret
Jeugd en familie
Theaterconcert
Theaterconcert
Theaterconcert
Show
Amateur
Amateur
Theaterconcert
Cabaret
Theaterconcert
Theaterconcert

Cabaret
Theaterconcert
Dans
Toneel
Cabaret
Theaterconcert
Show
Muziektheater
Cabaret

Cabaret
Jeugd en familie
Theaterconcert
Theaterconcert
Dans
Jeugd en familie
Theaterconcert
Dans
Show
Cabaret
Opera
Show
Jeugd en familie
Infotainment
Show UITVERKOCHT

Amateur
Amateur
Theaterconcert
Theaterconcert
Toneel
Cabaret
Theaterconcert

Toneel
Theaterconcert
Theaterconcert
Theaterconcert WACHTLIJST

Theaterconcert WACHTLIJST

Theaterconcert
Theaterconcert
Show WACHTLIJST

Theaterconcert
Toneel
Cabaret WACHTLIJST

Theaterconcert WACHTLIJST

Klassiek concert
Jeugd en familie
Cabaret

Theaterconcert
Theaterconcert
Cabaret WACHTLIJST

Infotainment
Show
Jeugd en familie
Theaterconcert WACHTLIJST

Theaterconcert
Cabaret
Cabaret
Cabaret
Jeugd en familie
Toneel

Cabaret
Jeugd en familie

Musical
Musical
Theaterconcert NIEUW

Theaterconcert NIEUW

Theaterconcert NIEUW

Muziektheater NIEUW

Musical
Musical
Musical
Musical
Musical
Musical
Musical
Theaterconcert
Musical NIEUW

Musical NIEUW

Musical NIEUW

Musical NIEUW

Musical NIEUW

Theaterconcert
Musical
Musical

Klassiek concert
Klassiek concert
Klassiek concert
Klassiek concert
Klassiek concert

Klassiek concert
Klassiek concert

‘



Onze wijkcentra zijn weer open!
Samen sporten, koken, taallessen 

volgen of gewoon weer eens gezellig 
een kopje koffie drinken. 

Het is weer mogelijk in onze
wijkcentra (op afspraak).

Neem contact op met het 
wijkcentrum in uw buurt en vraag 

naar de mogelijkheden. 
Graag tot ziens! 

netwerkhoorn.nl

Jouw kind altijd in  
de hoofdrol

bij Berend Botje natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

In bijna  
heel  Noord-Holland!

kinderdagverblijf | peuterspeelgroep 
buitenschoolse opvang | gastouderopvang



HEB JIJ INSTALLATIETECHNIEK
IN JE VINGERS?

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK
NAAR JOU!

WERKENBIJSCHOUTEN.NL
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Profiteer van ruim 100 voordelen met Omringpas. Bekijk het volledige aanbod op omring.nl/omringpas

Aantrekkelijke korting op 
verzekeringen van Univé en 
Zilveren Kruis

4 keer gratis  
het Omring Magazine

Korting in winkels o.a. Holland 
& Barrett, E-bike Store en 
Karsten Travelstore

Korting op trainingen zowel 
fysiek als online

www.omring.nl088 - 206 79 99

Vraag 
nu uw pas aan!

Altijd 10% korting in de 
Omringwinkel

Profiteer nu met 
Omringpas

Korting op diensten aan 
huis o.a. maaltijdservice


