
GENIET WEER VAN THEATER!

WWW.HETPARK.NL

PEUTER KLEUTER FESTIVAL
17 OKTOBER

TRIBUTE TO THE CATS BAND
30 OKTOBER

PLIEN & BIANCA
9, 10 & 11 NOVEMBER

DE GROTE DRIE
22 DECEMBER

ASHTON BROTHERS23 & 24 OKTOBERDINER & SHOW



2DE KAARTJE GRATIS
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Kom samen 
naar Het Park –  
Twee voor de 
prijs van een.
Het mag weer en het kan weer: 
lekker samen een avondje 
genieten in het theater! Om dit 
te vieren, geeft Schouwburg 
Het Park van zondag 27 
september t/m zaterdag 3 
oktober het tweede kaartje gratis 
op een geselecteerd aantal 
voorstellingen.*

Maakt u er een compleet 
avondje uit van met een heerlijk 
arrangement to-go en na afloop 
lekker napraten in de PBC 
Lounge?
 
Kijk snel op pagina 9.

Mis ook deze 
makers niet
Sinds drie jaar heeft Het Park de 
serie ‘Niet te missen makers’: 
theatermakers die wij zeer 
waarderen maar nog niet ontdekt 
zijn door het grote publiek. Denk 
aan prachtige dansvoorstellingen, 
toneelvoorstellingen die een 
liefhebber niet mag missen of 
voorstellingen van talentvolle 
cabaretiers die op het punt van 
doorbreken staan! 

Ontdek nu samen het talent 
van de toekomst; ook op deze 
voorstellingen krijgt u van zondag 
27 september t/m zaterdag 3 
oktober het tweede kaartje gratis.

Donderdag 15 oktober
20.15 uur

€ 21,00

Erik van Muiswinkel
Buigt Allen Mee

Voor Drs P

Zaterdag 17 oktober
09.30 & 10.15 & 11.15 uur

€ 15,00

Peuter Kleuter 
Festival (2+)

Met Kikker en Dirk Scheele

Woensdag 28 oktober
19.00 uur

€ 29,50

Liefdesles
Nhung Dam, Kees Boot e.a.

Donderdag 29 oktober
20.15 uur

€ 22,50

Panama Pictures
The Future is not what is 

used to be

Zaterdag 3 oktober
20.30 uur

€ 19,50

Jim Speelmans
Huppethee

Donderdag 15 oktober
20.30 uur

€ 22,50

Niet De Vaders
Minoux en Eelco Smits

Zaterdag 31 oktober
19.30 uur

€ 18,50

De Tantes (7+)
De Toneelmakerij

Vrijdag 13 november
19.30 uur

€ 18,50

AKF Finalistentournee
Cabaret van de toekomst

Vrijdag 16 oktober
19.15 uur

€ 22,50

Ed Struijlaart
Alles op rood

Dinsdag 15 december
20.30 uur

€ 18,50

De zaak Shell
Anouk Nuyens, 

Jaap Spijkers e.a.

Zondag 1 november 
11.00 uur & 14.00 uur

€ 12,50

Het laatste koekje (3+)
Ministerie van

Onverrichter Zake

Woensdag 21 oktober
19.30 uur

€19,50

Rayen Panday
Trigger

Dinsdag 27 oktober
14.00 uur & 20.30 uur

€ 25,00

The Legends
Swingin’ Paris

Vrijdag 16 oktober
19.30 uur

€ 22,50

Nasrdin Dchar
Adem

* Deze actie is niet geldig op reeds 
gekochte kaarten

Kaarten voor deze
actie reserveren?

• Ga naar www.hetpark.nl
• kies uw voorstelling en vul bij 

het bestellen van uw kaarten de 
volgende actiecode in:

SAMENNAARHETPARK
• Per twee kaarten wordt de korting 

automatisch verrekend.

Tel. algemeen: 0229 - 502 420            info@epbeerepoot.nl            www.epbeerepoot.nl

U krijgt de service 
van EP:Beerepoot

TOPWINKEL
VAN HET JAAR

MAISON BERGER ZUIVERT, PARFUMEERT EN DECOREERT UW HUIS

Waar gewone luchtverfrissers alleen een geur verspreiden, zuivert
Maison Berger eerst de lucht van onaangename luchtjes en 
verspreidt dan desgewenst een aangenaam parfum. 

Kom langs in winkel Hoorn voor een groots assortiment geuren, 
geurkaarsen, parfumverspreiders, giftsets en meer…

EP:Beerepoot;
Dé Maison Berger shop 
van Noord-Holland

2de kaartje
gratis

bestel vandaag nog!



Maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11 november
20.15 uur | kaarten: € 34,50

Woendag 23 december
19.15 & 21.15 uur | kaarten: € 25,00

Woensdag 9 december
19.00 & 21.15 uur | kaarten: € 23,50

Woensdag 21 oktober
19.30 uur | kaarten: € 19,50

Vrijdag 11 december
19.30 & 21.30 uur | kaarten: € 22,50

Vrijdag 20 november
19.30 & 21.30 uur | kaarten: € 22,50

Donderdag 5 & vrijdag 6 november
20.15 uur| kaarten: € 22,50

Woensdag 16 & donderdag 17 december
20.15 uur | kaarten: € 23,50

Vrijdag 4 december
19.30 & 21.30 uur | kaarten: € 18,50

Plien & Bianca

Javier Guzman

Dolf Jansen

Rayen Panday

Hans Dorrestijn

Jan Beuving &
Patrick Nederkoorn

Lebbis

Martijn Koning

Kasper van der Laan

En nu dan?

Oudejaarsconference

Oudejaars 2020

Trigger

’t Houdt een keer op

De Andere Oudejaars

De Ervaring - Bovengrens II

Koning van de Toekomst

De Weg Naar SuccesGeluk

Bonte typetjes en gekke sketches: de dames 
veranderen pijlsnel van outfit en personage en 
doen dat alles voor een majestueus decor. En 
nu dan? Weer het theater in!

Nu het nog maar de vraag is of de 
Goedheiligman uit Spanje kan komen, staat 
de Sinterklaasconference op losse schroeven. 
Maar een oudejaars, dat is 2020 zeker waard!

Stormen, bosbranden, een wereldwijd virus, 
het verdwijnen van de dagelijkse ‘Aan tafel!’ 
van DWDD, #BLM… In hoog tempo vat Dolf 
2020 als van oud(ejaar)s weer samen.

Waarom is alles ‘Breaking News’? Wat is er 
nog écht speciaal? Rayen is niet te beroerd 
om de trekker over te halen en dwingt het ene 
na het andere lachsalvo af.

Nog één keer genieten van zijn liedjes en 
zwartgallige humor. Dan is het over. Dit wordt 
zijn laatste voorstelling. Dorrestijn is inmiddels 
80: ’t houdt een keer op.

Wordt 2020 een extreme piek in de 
wereldgeschiedenis? Of blijft het slechts een 
afgevlakte curve? Beuving en Nederkoorn 
leggen 2020 aan de beademing.

Scherpzinnige ideeën, sterke analyses en 
inspirerende levenslessen: dat is Lebbis. Deze 
keer zet hij in op iets meemaken wat mis kan 
gaan. Dát is pas een ervaring.

Rauw, brutaal, absurd en hilarische stand-up; 
laat dat maar aan Martijn Koning over. Hoe 
2020 was, weten we straks wel. Maar wat 
brengt de toekomst?

In een uurtje succesvol en gelukkig worden? 
Met de absurde spoedcursus van Goeroe (en 
topcabaretier) Kasper weet je wat je wel - of 
vooral niet - moet doen.

LEKKER SAMEN LACHEN
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Profielfoto’s
Social Media

Website

Hélène de Bruijn Fotografie 
Nieuwe Steen 26 
1625 HV Hoorn

0 2 2 9 2   1 3 3 4 4  

Een prachtige start van het wildseizoen 
met volle, kruidige rode wijnen  

€ 7.95 
normaal 9,20 

= 13% korting  

€ 8.95 
normaal 10,45 

= 14% korting  

Elke week de lekkerste wijn-aanbiedingen !  
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief   

www.t-fust.nl 
Kerkstraat 11     Hoorn     0229 214974  

ALS ONDERNEMER HOOR JIJ
 IN DE SPOTLIGHTS

ACHTER DE SCHERMEN STAAN
 WIJ VOOR JE KLAAR! 



GEZELLIG SAMEN MET DE KIDS
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Zondag 11 oktober
14.30 uur | kaarten: € 12,50

Zaterdag 10 oktober
14.00 & 16.00 uur | kaarten: € 21,50

Zondag 20 december
13.30 uur | kaarten: € 12,50

WIEDEEDHET (6+)Peppa Pig (2+) De Grote Waarom Show (4+)

BonteHondSchoolreisje naar het strand Tg. Winterberg

Wie heeft wat gedaan en waarom, wanneer 
en waar? ‘WIEDEEDHET’ is op een grappige 
manier spannend, raar en filosofisch. Ook al 
denken wij vaak zeker te zijn van onze zaak, 
uiteindelijk is niets wat het lijkt.

Netflix en Nickelodeons leukste varkentje 
komt naar het theater. Geniet van een 
spiksplinternieuwe familiemusical vol 
swingende meedoedansjes, kleurrijke decors 
en staartkrullende varkentjeshumor.

Het is de vraag der vragen. De vraag die je 
altijd kunt blijven stellen. Want elk antwoord 
leidt weer tot de volgende vraag. Deze 
vrolijke kleutervoorstelling gaat op zoek naar 
antwoorden op alle waaroms.
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Kikker zingt en leest voor | zaterdag 17 oktober | 
09.30 & 11.15 uur | kaarten: € 15,00

In Holland staat een huis | zaterdag 17 oktober | 
10.15 uur | kaarten: € 15,00

Peuter Kleuter
Festival (2+)
‘Kikker zingt en leest voor’ en 
‘In Hollands staat een huis’ met 
Dirk Scheele. 

Tijdens het Peuter Kleuter Festival is er van 
alles te beleven! Uiteraard is het programma 
in deze coronaperiode aangepast. Kinderen 
kunnen heerlijk spellen in de speeltuin, terwijl 
ouders op poefjes daaromheen van een kopje 
koffie en iets lekkers kunnen genieten. Door 
een kaartje voor de voorstelling te kopen, 
krijgt u automatisch (gratis) toegang tot de 
activiteiten die bij het festival horen.

Kikker zingt en leest voor
Kikker zingt in een knusse setting de leukste 
liedjes uit de Kikker-musicals en vertelt zelf al 
zijn avonturen! Naar de bekende boeken van 
Max Velthuijs.

In Holland staat een huis
In een groot meezingfeest voor jong en oud 
speelt Dirk de allerleukste oud-Hollandse 
liedjes, maar dan natuurlijk helemaal op z’n 
Dirks.

Powered by Go-Kids

Vrijdag 13 november
21.00 uur | kaarten: € 27,00

Donderdag 26 november
19.00 & 21.15 uur | kaarten: € 24,50

Zaterdag 14 november
19.00 & 21.30 uur | kaarten: € 29,50

Marley75

Tim Akkerman &
The Ivy LeagueCharly Luske

Rootsriders

Tim 20 AkkermanStory of GEORGE MICHAEL - Up close & personal

‘Get Up, Stand Up’, ‘Could You Be Loved’ en ‘I Shot The Sheriff’: wie 
kent deze megahits van de wereldberoemde reggaester Bob Marley 
niet? In 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de King of Reggae 
geboren werd. Reden voor een spetterende greatest hits show waarin 
alle klassiekers voorbij komen. Met de Rootsriders, één van de de 
beste Bob Marley tribute bands ter wereld, wordt dit een show waar 
iedere liefhebber bij moet zijn!

Sinds hij twintig jaar geleden landelijke bekendheid kreeg als 
zanger van Di-rect is Tim Akkerman niet meer weg te denken uit het 
Nederlandse muzieklandschap. Sinds hij in 2009 solo ging, heeft hij 
vele muzikale wegen bewandeld. Afgelopen jaar verscheen het album 
‘Lions Don’t Cry’, waarop hij met zijn band The Ivy League zijn grote 
schare fans wederom trakteert op rauwe rock. In ‘Tim 20 Akkerman’ 
komt zijn muzikale zwerftocht samen.

Charly Luske brengt een eerbetoon aan zijn grote muzikale idool en 
één van de meest succesvolle zangers uit de jaren 80 en 90: George 
Michael. Samen met zijn fantastische band speelt hij in een kleinere 
bezetting én met deels nieuw repertoire. Geniet van een heerlijke 
avond met de grootste hits en verhalen over het onstuimige leven van 
de Britse popzanger. Close and personal, but not too close.

SAMEN NAAR LIVEMUZIEK

Zaterdag 24 oktober
19.30 uur & 21.30 uur | kaarten: € 22,50

Blauwe Vear
Jack Poels, Jan Hendriks en Bart Jan Baartmans

Rowwen Hèzes leadzanger Jack Poels gaat voor het eerst solo. 
Zijn Limburgstalige ballades ademen wijsheid en getuigen van 
oprechtheid. Poels wordt live bijgestaan door Jan Hendriks (Doe Maar) 
en Bart Jan Baartmans: een kleine setting waardoor poëtische teksten 
nog meer opgloeien. Voor iedereen die van de rustige nummers van 
Rowwen Hèze houdt: geniet van dit luisterconcert vol ingetogen 
americana muziek, aangevuld met favoriete liedjes van Jack.

MET NIEUWREPERTOIRE!

NIEUW BIJGEBOEKT

HITS VANBOB MARLEY



HORECA, SERVICEBALIE & CORONA

ZILT ARRANGEMENT TO-GO

ZOET ARRANGEMENT TO-GO
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ARRANGEMENT TO-GO & NAZITTEN

SERVICEBALIE EN OPENINGSTIJDEN

CORONA INFORMATIE

Geniet tijdens de voorstelling van een Zilt of Zoet arrangement to-go bestaande uit 
heerlijke streekproducten. Uw geboekte arrangement staat voor aanvang van de 
voorstelling klaar bij de bar in de foyer en kunt u meenemen de zaal in. 

Wilt u na de voorstelling gezellig napraten onder het genot van een heerlijk hapje en drankje? 
Reserveer dan een tafeltje in onze sfeervolle PBC Lounge! Hier serveren wij een kleine kaart 
met lokale streekproducten.

De servicebalie is geopend van ma. t/m vrij. van 13.00-17.00 uur. Bij 
voorstellingen is de balie tot aanvang voorstelling geopend voor het afhalen van 
kaarten voor de voorstelling van die dag.

In het weekend en op feestdagen is de servicebalie geopend vanaf één uur voor 
aanvang van de voorstelling. U kunt dan alleen terecht voor het afhalen van 
kaarten voor de desbetreffende voorstelling.

Het theater is zo ingericht dat bezoekers overal 1,5 meter afstand tot elkaar 
kunnen houden. Zowel in de foyer als in de zalen, waar de capaciteit is 
aangepast. Er zijn voorafgaand en na afloop van de voorstelling speciale 
looproutes door het gebouw en uiteraard is er extra aandacht voor de hygiëne. 

Tevens is afgelopen zomer het luchtbehandelingssysteem geoptimaliseerd: 
er wordt alleen verse lucht ingeblazen, niet gerecirculeerd. Kijk voor de meest 
actuele corona informatie op www.hetpark.nl. 

€ 9,50 per box (2 personen)

€ 9,50 per box (2 personen) 

• Drankje naar keuze
• Twee wisselende kaassoorten van 

‘Kaans Kaashandel’ uit Hoorn en twee 
soorten worst van de ambachtelijke slager 
‘De Worsterij’ uit Hoorn

• Vers gebrande nootjes van ‘De Notenster’ 
uit Abbekerk

BESTEL UWARRANGEMENT VIAWWW.HETPARK.NL

• Drankje naar keuze
• Twee vers gebakken gevulde koeken
• Chocolaterie met verschillende chocolaatjes   

van ‘De Notenster’ uit Abbekerk

VEILIG NAAR HET THEATER

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

Meer informatie? Ga naar www.omring.nl/omringpas

Profiteer volop  
met Omringpas 

Aantrekkelijke korting 
op uw verzekeringen

4 keer gratis  
het Omringmagazine

Korting en acties in winkels  
(o.a. DEEN, Holland & Barrett, 

Ecco Stores)

Korting op trainingen  
(zowel fysiek als online)

Altijd 10% korting  
in de Omringwinkel

Korting op diensten aan huis  
(o.a. maaltijdservice)

www.omring.nl088 - 206 79 99

Vraag  
nu uw  

pas aan!



Dinsdag 17 november
19.15 & 21.30 uur | kaarten: € 38,00

Vrijdag 18 december
20.15 uur | kaarten: € 32,00

Woensdag 28 oktober
19.00 uur | kaarten: € 29,50

Donderdag 19 november
19.00 & 21.00 uur | kaarten: € 19,50

Dinsdag 17 november
19.00 & 21.00 uur | kaarten: € 15,00

Donderdag 3 december
19.00 uur | kaarten: € 26,50

Pandepaniek

Meneer Green

Liefdesles

Welkom bij mijn zielige jeugd

De Rhinoceros & KAAL

Peachez

DE VERLEIDERS

Bram van der Vlugt, 
Thomas Cammaert e.a.

Yara Alink, Kees Boot, Nhung Dam en 
Stefan Rokebrand

Aaf Brandt Corstius

De Theatertroep

Toneelgroep Maastricht

De coronacrisis heeft grote maatschappelijke 
en sociale consequenties. Juist in angstige 
tijden is het noodzakelijk om met een breder 
perspectief naar de zaken te kijken. Dat is 
precies wat DE VERLEIDERS doen, uiteraard 
met hun bekende, soms harde en soms 
zwarte humor. Wie profiteert er van deze 
paniek? Het is tijd voor actie!

Na een indrukwekkende toneelcarrière 
van 60 jaar speelt Bram van der Vlugt zijn 
laatste grote theatertournee in de rol van zijn 
geliefde Meneer Green. Speciaal voor Van 
der Vlugt schreef Jeff Baron een ontroerende 
en humoristische nieuwe episode uit het 
leven van de hartverwarmende, oude Green. 
Grappig, ontroerend, herkenbaar net als het 
originele stuk.

Na het succes van ‘Hartstocht, een thriller’ 
schrijven actrice Nhung Dam en regisseur 
Koos Terpstra opnieuw een spannend 
relatiedrama. Twee psychiaters, twee 
patiënten, één thema: de liefde. Wat hebben 
we nodig? Wat spreken we uit? Laat u 
meevoeren in een venijnig, razendsnel 
en soms pijnlijk herkenbaar spel in twee 
therapiekamers.

Is een zielige jeugd een goudmijn voor een 
schrijver? Of was Aaf toch liever altijd in dat 
grote, krakende huis in Overveen gebleven? 
Met een lieve, mooie moeder die kookte, 
feesten gaf, moeiteloos dertig engelenpakjes 
naaide voor het kersttoneel en haar kinderen 
elke avond in zachte pyjama’s van Petit 
Bateau stak?

De Theatertroep speelt. Weer of geen weer. 
Omdat het kan, mag en moet. Met zonder 
te veel risico. Omdat het moet en weer mag 
ondanks alles, dankzij alles. Buiten is het 
guur, binnen staat de ventilatie op de hoogste 
stand. Kom kijken naar ‘Moord op kale 
man’ van Don Duyns of ‘De Rhinoceros’ van 
Ionesco. Of kom gewoon naar allebei!

‘Peachez’, naar de geprezen roman van Ilja 
Pfeiffer, is een bloedstollende reconstructie 
van een fatale liefdesgeschiedenis. Als een 
professor op zekere dag een e-mail krijgt 
van een onbekende vrouw, ontspint zich een 
hartstochtelijke mailwisseling die grotere 
gevolgen heeft dan hij ooit had kunnen 
overzien. Met Porgy Franssen en Maartje van 
der Wetering.

SAMEN ONTROERD RAKEN
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Zaterdag 21 november
19.30 uur | € 19,50

Dinsdag 1 december
19.00 uur | kaarten:  € 28,50

Elsa Birgitta Bekman Scapino Ballet Rotterdam
Once In My Life The Great Bean

In de beroemde MI5 Studio in centrum van Hoorn, waar onder andere 
Tim Knol bij betrokken is, is het zelfgeschreven debuut ‘Once In My 
Life’ van deze Horinese singersongwriter opgenomen. Geniet van haar 
prachtig zangstem, vergezeld door o.a. piano- en vioolmuziek. “Noem 
het folky balladpop. Ik ben een echt ‘balladbeest’”, aldus Bekman. 
Haar debuutalbum kreeg lovende reacties, nu kunt er zelf van genieten 
in het theater.

‘The Great Bean’ neemt u mee naar de roaring twenties. De opkomst 
van Hollywood, jazz en dansstijlen als tapdans en charleston vormen 
het decor voor theatrale dans, circusacrobaten, goochelacts en een 
mysterieuze clown. ‘The Great Bean’ laat een opwindende wereld 
zien vol glitter, glamour, variété en de magie van circus maar ook met 
donkere kanten en verborgen tragiek.

SPECIAAL GESELECTEERD

Vrijdag 30 oktober
19.15 uur | kaarten: € 19,50

Engel
Reisgenoten

Ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum speelde Engel afgelopen 
februari in een uitverkocht Paradiso tijdens de ‘Alles Nog Open Tour’. 
Helaas ging daarna alles dicht. Maar de van oorsprong Horinese 
rapper geeft niet op: bevlogen heeft hij gesleuteld aan een show 
die past bij de intieme setting van de anderhalvemeterschouwburg. 
Geniet van hiphop en rap waarbij bombastische tracks afwisselen met 
breekbare liedjes.

Donderdag 12 november
19.00 & 21.15 uur | kaarten: € 28,50

Vielfalt
Jakop Ahlbom Company

Na het grote succes van ‘Horror’ en ‘Lebensraum’ komt Jakop Ahlbom 
nú naar Het Park met zijn internationale succesvoorstelling ‘Vielfalt’. 
Als een goochelaar een vrouw laat verdwijnen, doet hij alles om haar 
terug te halen. Laat u meevoeren in een surrealistische voorstelling 
met magische trucs en slapstick waarin illusie en werkelijkheid door 
elkaar lopen. ‘Vielfalt’ is in 2007 geselecteerd als één van de beste 
voorstellingen van het seizoen.

ELSEVIER ★★★★★ VOLKSRANT ★★★★

RAPPERUIT HOORN

INTERNATIONAAL SUCCES

HOORNSESINGERSONGWRITER

EXTRAVOORSTELLINGBIJGEBOEKT
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Henry van Loon (reprise) 

Henry van Loon (reprise)

Jim Speelmans

Daniël Arends

Daniël Arends

Daniël Arends

Erik van Muiswinkel

Rayen Panday

Lebbis

Lebbis

Plien & Bianca 

Plien & Bianca

Plien & Bianca

AKF Finalistentournee

Jan Beuving & Patrick Nederkoorn

Annick Boer

Mylou Frencken & Dorine Wiersma

Zoutmus

Kasper van der Laan

Dolf Jansen

Hans Dorrestijn

Martijn Koning

Martijn Koning

Javier Guzman 

dIRE sTRATS 

Ed Struijlaart

Blauwe Vear - Jack Poels, Jan 

Hendriks en Bart Jan Baartmans

The Legends - Swingin’ Paris

Engel

Tribute to the Cats Band

The Very Best of the Bee Gees

Rootsriders - Marley75

Charly Luske - Story of GEORGE 

MICHAEL - Up close & personal

Elsa Birgitta Bekman

Tim Akkerman & The Ivy League

Glen Faria

Rolf Sanchez

Thijs Boontjes zingt 

Bram Vermeulen

The Elvis Concert

Lavalu

De eeuw van Harry Belafonte - 

Leonie Jansen e.a.

3JS - Acoustic Christmas

Nasrdin Dchar - Adem

Kees Boot, Nhung Dam e.a. - 

Liefdesles

Saskia Temmink - Doet sneeuw 

pijn

VEEL Theater - Gouden Regen nr. 

19  (amateur)

VEEL Theater - Gouden Regen nr. 

19  (amateur)

DE VERLEIDERS - 

Pandepaniek

Aaf Brandt Corstius - Welkom bij 

mijn zielige jeugd

Firma MES - The Biggest Lawsuit 

on the Planet

Toneelgroep Maastricht - Peachez

Anouk Nuyens, Jaap Spijkers e.a. - 

De zaak Shell

Bram van der Vlugt e.a. - Meneer 

Green

Larissa Groeneveld

Combattimento

Fuse

Panama Pictures -

The Future is not what it used to be

155 i.s.m. Maas theater en dans 

- stuk

Scapino Ballet Rotterdam - 

The Great Bean

Op afstand dichtbij (amateur)

Stil Verzet - Westend (amateur)

Stil Verzet - Westend (amateur)

Stil Verzet - Westend (amateur)

De Grote Drie - in concert

Ashton Brothers

Ashton Brothers

Man Man Man, de Podcast

Jakop Ahlbom Company - Vielfalt

De Theatertroep - KAAL

De Theatertroep - De Rhinoceros

Peppa Pig (2+)

BonteHond - Wiedeedhet (6+)

Peuter Kleuter Festival met 

Kikker (3+) en Dirk Scheele (2+)

De Toneelmakerij - De Tantes (7+)

Het Ministerie van Onverrichter Zake 

- Het laatste koekje (3+)

Ernst, Bobbie en de rest - 

Pimp de Sint (4+)

TG. Winterberg - 

De Grote Waarom Show (4+)

Orkater - De mens deugt

Minoux & Eelco Smits

VOORSTELLINGEN
sept - dec 2020

CABARET

THEATERCONCERT

TONEEL

KLASSIEKE CONCERT

DANS

MUSICAL

SHOW

JEUGD EN FAMILIE

MUZIEKTHEATER

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

LAATSTE KAARTEN

UITVERKOCHT

LAATSTE KAARTEN

UITVERKOCHT

LAATSTE KAARTEN

LAATSTE KAARTEN

TRY-OUT

INCL. DINER

INCL. DINER

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

EXTRA VOORSTELLING

KIJK VOOR HET 
ACTUELE OVERZICHT VAN BIJGEBOEKTE VOORSTELLINGEN OP

WWW.HETPARK.NL

13

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

Partner van Schouwburg Het
Park

Deze mediatoppers 
spelen een grote rol 
van betekenis voor 
onze adverteerders

Kennismaken? Zie abovomedia.nl
voor meer informatie



Muziekschool

Jouw kind altijd in  
de hoofdrol

bij Berend Botje natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

In bijna  
heel  Noord-Holland!

kinderdagverblijf | peuterspeelgroep 
buitenschoolse opvang | gastouderopvang

1 GLAS CADEAU
IN JE EXTRA BRIL

       V r a a g  n a a r  d e  vo o r w a a rd e n

w w w . e y e c a r e . n l A l l e e n  h e t  b e s t e  v o o r  j o u w  o g e n

G r o t e  N o o r d  5 4 ;  1 6 2 1  K K  H o o r n




