kosten € 59,50 p.p.
Hans Klok (herhaling)
House of Horror
Kroonluchters flikkeren… Geesten dwalen over het toneel… Vanuit de catacomben
trekt een akelige mist omhoog… In de loge schiet een in het zwart geklede vrouw
achter een gordijn... Na een succesvolle Europese tournee keert Hans Klok éénmalig
terug naar Doetinchem met zijn recordbrekende familieshow 'HOUSE OF HORROR'.
In dit totaalspektakel vol illusies en stunts gaat u samen met Hans op zoek naar een
boek vol geheimen in een mysterieus landhuis… Mis deze unieke kans niet, zie een
van de grootste entertainers allertijden aan het werk en beleef zelf het onmogelijke!

kosten € 49,50 p.p.
Momix
Opus Cactus
Op zoek naar de Schoonheid van de Woestijn.
De voorstelling Opus Cactus van choreograaf Moses Pendleton staat na 10 jaar weer
op de planken met bruisende energie, frisse vormgeving en veel verrassingen.
Wuivende cactussen, kronkelende hagedissen en vuurdansers: het ruige landschap
van de Amerikaanse woestijn komt in Opus Cactus tot een spannend nieuw leven.

kosten € 36,50 p.p.
Claudia de Breij (herhaling)
Nu
Claudia de Breij. Ze is vrolijk hoor, daar niet van, maar ook een beetje bang.
Dat de oorlog komt. En dat je dan moet schuilen. Jaja. Je kunt er over zingen. Je
kunt er ook iets aan doen. Maar hoe?
Ga je de golven van de geschiedenis te lijf zoals Willem van Oranje, zoals Mahatma
Ghandi of toch zoals Piet van de lokale fanfare uit het dorp van haar jeugd?
En wanneer? Dat weet ze wél: NU.

kosten € 59,50 p.p.

Evita

De wereldberoemde musical van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber met Brigitte
Heitzer, René van Kooten, Marijn Brouwers, Esmée Dekker, Yoran de Bont e.v.a.
Een nieuwe groots opgezette versie van de wereldberoemde musical van Tim Rice en
Andrew Lloyd Webber, met de hits ‘Don’t Cry for me Argentina’ en ‘You Must Love
me’, begeleid door een negenkoppig live-orkest.

kosten € 27,50 p.p.

A Christmas Carol
Familievoorstelling door MPG
HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS!
Musicalproducties Gaanderen brengt een èchte familievoorstelling met "A Christmas
Carol". Het klassieke Charles Dickens-verhaal in een nieuwe, winterwarme jas.
Traditionele kerstliederen en nummers 'van nu' zorgen voor een heerlijke voorstelling
met veel humor, meezingers, maar ook theatrale verrassingen & dans in een
magisch decor. De voorstelling wordt begeleid door een live-orkest!

kosten € 31,50 p.p.

Gewoon aans!
Volk - Na de succesvolle uitvoeringen van revuegezelschap "Gewoon aans!" van het
vorige seizoen met vele lovende reacties, hebben we ze dit seizoen weer (opnieuw)
voor ons theater kunnen vastleggen met de nieuwe show van 2018-2019 "Volk".

kosten € 49,50 p.p.
Jon van Eerd
Charley - de komische musical
Met Jon van Eerd, Vera Mann, Anne-Mieke Ruyten, Laus Steenbeeke, Hugo Haenen,
Priscilla Knetemann, Jonathan Demoor, Job Bovelander en Aimée de Pater.
Jon van Eerd, de meester van de lach, combineert dwaze verwikkelingen, gekke
fysieke kapriolen en gierende dialogen met dolkomische maar ook prachtige
shownummers. Gebaseerd op de bekende komedie 'De Tante van Charlie' schreef hij
samen met West End en Broadwaycomponist Michael Reed een waanzinnig hilarisch
komische musical die niet eerder te zien was. Deze spetterende voorstelling komt
naar u toe met een live orkest! Jon van Eerd schittert samen met Vera Mann, AnneMieke Ruyten, Laus Steenbeeke, Hugo Haenen, Priscilla Knetemann, Jonathan
Demoor, Job Bovelander & Aimée de Pater in deze komische musical.
Wij beloven u een avond buikpijn van het lachen. U zult het theater schaterend
verlaten en de liedjes nog lang in uw hoofd meezingen.

kosten € 49,50 p.p.
Barbier van Sevilla
Staatsopera van Tatarstan

Vervolg Barbier van Sevilla
De beroemde aria van de ‘Barbier van Sevilla’ – Figaro – is misschien wel de
bekendste opera-aria die er is. Op 24-jarige leeftijd schreef Rossini de komische
opera ‘Il Barbiere di Siviglia’. Tot op de dag van vandaag blijft het werk één van de
meest opgevoerde opera's in 's werelds mooiste operahuizen en kreeg het terecht de
status van meesterwerk.
De verliefde graaf van Almaviva roept de hulp in van de Barbier van Sevilla (Figaro)
om hem in contact te brengen met de mooie Rosina zonder zijn afkomst te verraden
en zonder de argwaan te wekken van de oude dokter Bartolo, die ook een oogje op
Rosina heeft. Alle plannetjes van intrigant Figaro lopen in het honderd en uiteindelijk
besluiten ze Rosina te schaken. Op de valreep weet Figaro het huwelijk tussen de
graaf en Rosina te bezegelen en heeft dokter Bartolo het nakijken.
Italiaans gezongen, Nederlands boventiteling.

kosten € 34,50 p.p.
Percossa
BAM!
Percossa: de beste slagwerkgroep van 2017!
Percossa, uitgeroepen tot beste slagwerkgroep van 2017, maakt muziek
en theater met traditionele instrumenten van over de hele wereld, maar
dit keer ook met alles wat het publiek aan huis-tuin-en-keukenspullen
meeneemt. Daag Percossa nu zelf uit, en neem uw tandenborstels,
kinderwagens, buisjes, klompen of wat dan ook mee naar de voorstelling
en de mannen van Percossa – ‘zeer virtuoos en goed op elkaar
ingespeeld’ (Theaterkrant) – zorgen ervoor dat het dak eraf gaat!

