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Bijlmermakers, toon je talent!

“We barsten van het jonge talent: 
de Bijlmermakers, dansers, acro
baten, musici, beeldend kunste
naars. Zij hebben ruimte nodig 
om hun talent te laten horen en 
te laten zien. Zodat anderen ook 
hun talenten gaan ontwikkelen. 
De Bijlmermakers zijn de vrucht
bare bodem voor onze culturele 
toekomst. Zij moeten letterlijk en 
figuurlijk een podium hebben om 
hun kunsten te vertonen. Dat wil 
ik mogelijk maken.”

Urwin Vyent, portefeuillehouder Kunst en Cultuur 

Amsterdam Zuidoost
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Beste BezoekeR,
Voor je ligt de voorjaarsbrochure met een diversiteit 
aan voorstellingen, concerten en festivals zoals je dat 
van ons gewend bent. In deze brochure lichten wij een 
jonge maker uit. Darryl Veldman, talent uit Zuid
oost, een regisseur die furore heeft gemaakt met zijn 
voorstelling Ethnical File en die terugkomt met Ethnical 
File Chapter II: Between Letters and Words, levenserva
ringen van een kwetsbare groep jongeren. Verder wijs ik 
je graag op een aantal andere uitzonderlijke talenten die 
op het programma staan. Dionne Verwey (Top Naeff 
Prijs 2012) met de voorstelling Man over de man die 
in haar schuilt. Pearl Jozefzoon, bekend van TVOH 
en winnares van de Matthäus Masterclass, zingt in de 
Mattheus Passie waarin de muziek van Bach doorkruist 
wordt door Latijns–Amerikaanse tango. 
Gerda Havertong wil ik niet onvermeld laten. In het 
theaterstuk Furie, speelt ze een keiharde carrièrevrouw 
wiens vijanden op haar val zitten te wachten. Heftig. 
Nieuw is de Fatu IMprov, concept van Jeffrey 
Spalburg. Vier vaste comedians gaan samen met een 
gastspeler een geheel geïmproviseerde show on the 
spot maken met suggesties uit het publiek. Dat vraagt 
om enorme inventiviteit en elke middag is uniek en 
anders. Dat belooft wat.

We gaan verder met Cultuurlijn 1102, een succesvolle 
driehoeksverhouding met Centrum Beeldende Kunst 
Zuidoost en Imagine IC. 1102 is de postcode op en 
rondom het Anton de Komplein dat ons met elkaar 
verbindt. Vorig jaar was ons gezamenlijk thema 150 jaar 
afschaffing van de slavernij en dit jaar urban Spirits. 
Een spirituele dag met theater, tentoonstellingen en 
lezingen. 

2014 is ons jubileumjaar. 9 oktober 2009 is het Bijlmer 
Parktheater geopend door minister Plasterk en hebben 
we van alle aanwezigen wensen en dromen voor dit 
eerste professionele theater van Zuidoost, verzameld. 
Zijn de wensen uitgekomen? Is dit het theater van het 
Nieuwe Nederland dat midden in de samenleving staat? 
Waarin waanzinnige ontmoetingen ontstaan tussen 
kunststijlen, tussen professionals en amateurs, nieuwe 
makers en oudgedienden, topperformances en try outs, 
jong en oud, Zuidoost smaken en internationale invloe
den? Klopt het dat hier kinderen van 2+ al in aanraking 
komen met dans, theater, circus en andere vormen van 
kunst en als ze dat willen uiteindelijk zelf op de bühne 
komen te staan? Gedurende het hele jaar gaan we op 
zoek naar jouw antwoorden, nieuwe vragen en wensen 
waarmee wij de volgende vijf jaar vorm kunnen geven. 
Per slot van rekening is het Bijlmer Parktheater van jou 
en wij hopen je veelvuldig in dit veelkleurige theater te 
mogen ontvangen.

Ernestine Comvalius, directeur

‘HEt HElE 
jaar gaan 
wE op zoEk 
naar jouw 
antwoordEn, 
niEuwE 
vragEn En 
wEnsEn 
waarmEE wij 
dE volgEndE 
vijf jaar 
vorm kunnEn 
gEvEn.’
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januari
WItH tHe 
spIRIt of LIfe
FrA FrA BIG BAND 
De wortels van Fra Fra Big Band zijn diep verankerd 
in Zuidoost. Er is daarom geen betere plek denkbaar 
dan ons theater om het album van de band With the 
Spirit of Life te presenteren. Hun swingende bigband
jazz staat in de traditie van wat trompetlegende 
Lester Bowie ‘the great black music’ noemde. Vanuit 
de Surinaamse muziekscene in Amsterdam vond de 
achttienkoppige groep verwantschap met muziek 
van over de hele wereld: Amerikaans, Europees, 
Caraïbisch, West–Afrikaans en meer. Vocalist Steve 
Mariat die ook op de CD is te horen, is special guest 
van deze avond. eindtijd 21.30u incl. pauze

m
u

zi
Ek

 

ticket € 16,00 met korting € 13,50

za 25
januari

20.00u

foto/  M
aria M

orales 

VAN De 
WeReLDDAkeN
ZID THEATEr

Tekst anne Hoogland 
regie karolina spaic

Geïnspireerd op de veelgeprezen voorstelling 
Romeinse Tragedies van Toneelgroep Amsterdam, be
treedt ZID samen met (buurt)acteurs uit Amsterdam 
West, Nieuw–West, Noord en Zuidoost de politieke 
arena. Wat is de impact van politiek op ons leven? 
En, kunnen we ergens invloed op uitoefenen, behalve 
in de eigen woonkamer? resultaat: een wervelende, 
dynamische community–theatervoorstelling vol 
muziek, zang, poëzie en video. eindtijd ± 16.30u

tH
Ea

tE
r

ticket € 8,50 met korting € 6,00

zo 19
januari

15.00u

BIJLmeR kLAssIek:
AmeRIcAN BeAUty
LEDEN KONINKLIJK 
CONCErTGEBOuWOrKEST E.A.
Elke laatste zondagochtend van de maand hoor je 
in ons theater de mooiste kamermuziek uitgevoerd 
door leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Tijdens deze editie staat het adagio voor strijkers van 
Samuel Barber centraal. uitgeroepen tot mooiste 
stuk aller tijden, vandaag te horen in Bijlmer Klassiek 
samen met studenten van de eigen Orkestacademie.   
eindtijd ± 12.00u

vorm
geving/M

arc van der H
eijde 

ticket € 13,50 met korting € 11,00

m
u

zi
Ek

 zo 26
januari

11.00u

jE
u

g
d

 BIJLmeR kLAssIek 
kIDscLUB DE IJ–SALON
Ben jij tussen de 5 en 12 jaar? Doe dan mee aan een 
superleuke workshop terwijl je ouders bij het concert 
zijn. Het laatste stuk luisteren jullie weer mee in de 
grote zaal. eindtijd ± 12.00u

ticket € 5,00

foto/ Rob Philip

fURIe
THEATEr COLLINE
MET GErDA HAVErTONG

Tekst lucas de waard
regie jacques janssen, gert van der nol

Gerda Havertong speelt in Furie een succesvolle 
zakenvrouw. De wil om ‘one of the guys’ te  worden 
zit er al jong in en ze groeit uit tot een sterke, 
oppermachtige en hebzuchtige ondernemer die over 
lijken gaat. Maar dan wordt ze ouder, een bitch op 
haar retour. Door haar gedrag heeft ze in plaats van 
vrienden alleen maar vijanden om zich heen verza
meld. Haar val komt niet onverwacht, men stond 
in de rij om aan haar stoelpoten te zagen. Keiharde 
carrièrevrouwen zijn immers niet populair. Men ziet 
alleen de buitenkant, niemand heeft zin om zich in 
de innerlijke strijd van deze vrouw te verdiepen. Dat 
maakt het leven van deze furie dubbel triest. 
eindtijd ± 21.15u

tH
Ea

tE
r

zE is maCHtig En HEbzuCHtig, 
zE spEElt EEn krEng dat EvEn 
gEvoElig is als giftig.

ticket € 16,00 met korting € 13,50

vr 17
januari

20.00u

fAtU 
JEFFrEy SPALBurG 
EN GASTEN
Iedere laatste zondagmiddag van de maand ontvangt 
vaste MC Jeffrey Spalburg drie collega–comedians 
die ieder op eigen wijze hun gepeperde en hilarische 
blik op de actualiteit verkondigen. In de afgelopen 
acht seizoenen passeerden namen als Roué Verveer, 
Ronald Goedemondt en Soundos el Ahmadi al de 
revue. Weten wat de line–up is? 
Ga naar de website of volg Fatu op facebook. 
eindtijd ± 17.30u incl. pauze

foto/  Achm
ed Peroti

ticket € 16,00 met korting € 13,50 (inclusief drankje)

C
ab

ar
Et

 zo 26
januari

15.00u

nog iEmand diE niEt wEEt 
wat EEn fatu is? Fatu is het woord voor grap in Suriname.

m
u

zi
Ek

 

DoWN By LAW
STICHTING IDEEFIx
Vier jongeren zitten met elkaar opgesloten in 
een gevangeniscel. Ieder voor een eigen mis –
daad. Ieder met een eigen verhaal. Ieder zijn eigen 
zonden. Hoe zijn ze daar beland? En nog belangrijker, 
waar moet het met hen naar toe? rauw theater
spektakel gebaseerd op waargebeurde verhalen van 
jongeren die zichzelf verliezen. En hernemen?
eindtijd ± 13.45/ ± 16.15 uur incl. debat ticket € 8,50 met korting € 6,00

tH
Ea

tE
r

foto/  stichting Ideefix 
viEr jongErEn. viEr vErHalEn. ÉÉn CEl.

januari
za18            

do23   
&

12.30
15.00u
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fEbruari

BoomWHAkALAA
rOEL CALISTEr BAND
Kleurrijk wereldconcert vol sketches en Caraï –
bische liedjes over herkenbare thema’s en komische 
situaties. Naast zang en trommels spelen boomwhac
kers (gekleurde plastic buizen) een belangrijke rol. 
Iedereen kan meespelen met zo’n plastic buis in de 
hand. Verwacht een groots spektakel waarbij het on
mogelijk is om stil te blijven zitten! eindtijd ± 16.00u

foto/Suzanne Jekel jE
u

g
d

 4
+

ticket €7,00 met korting € 5,00

zo 2
februari

15.00u

GIoVANcA: 
tHeAteR toURNee ‘14
Na een succesvol theaterdebuut in 2011 en 
concerten over de hele wereld, is Giovanca terug in 
het theater! Met haar nieuwe nummers neemt ze 
je mee naar de plekken waar zij de afgelopen jaren 
inspiratie opdeed, maar ook de plekken waar ze van 
droomt nog naar toe te gaan. Van New york tot 
Sierra Leone, van Kaapstad tot rio, Mali, Curaçao 
en Nederland, op zolderkamers, in bushaltes, wacht
kamers, pizzeria’s, vliegvelden en vluchtstroken. 
eindtijd ± 21.30u incl. pauze

m
u

zi
Ek

ticket € 18,50 met korting € 16,00

vr 7
februari

20.00u

art direction & fotografie/  Judith Veenendaal & Aisha Zeijpveld

&
kopHoNGeR
FrANK WIJDENBOSCH

regie Irma Nijenhuis 
tekst Annemarie Slotboom

In deze hyperpersoonlijke, tragikomische 
theatervoorstelling neemt de geëngageerde 
theatermaker Frank Wijdenbosch je mee in zijn 
gevecht tegen morbide obesitas. Al vanaf zijn jeugd 
kampt hij met overgewicht. Hoewel ‘kampen met’ 
misschien niet helemaal de juiste omschrijving is, 
want dik–zijn is, zo zou je kunnen zeggen, deel van 
zijn identiteit. Maar op een gegeven ogenblik merkt 
hij een grens voorbij te zijn: hij kan niet meer stoppen 
met eten. Hoe nu verder? 
eindtijd ± 21.00u/ ± 16.00u

foto/  U
sha M

arhetH
Ea

tE
r

ticket € 13,50 met korting € 11,00

EtEn wErd  bijna mijn dood.

februari
za 8            

zo 9   

20.00
15.00u

BIJLmeR JAzz
JAN WOuTEr OOSTENrIJK 
EN GASTEN
Grensoverschrijdende jazzimprovisaties met inspi
rerende muzikale ontmoetingen onder leiding van 
gitarist en jammaster Jan Wouter Oostenrijk. Iedere 
eerste zondag van de maand. Weten wie er in de 
line–up staat? Volg Bijlmer Jazz op facebook voor de 
meest actuele line–up! eindtijd ± 18.00u incl. pauze

foto/  Johan Janssenm
u

zi
Ek

zo 2
februari

16.30u

ticket € 6,00

BIJLmeR Boekt
STICHTING LITErAIrE 
ACTIVITEITEN AMSTErDAM
Met o.a. Howard Komproe, Vamba Sherif, 
Ntjam Rosie en Esther Gerritsen.  
Literaire voordrachten worden afgewisseld met 
spoken word, muziek, stand–up comedy, dans– of 
theaterperformances. Muzikaal begeleid door 
Pablo Nahar en gepresenteerd door schrijfster en 
initiatiefneemster Christine Otten. Speciaal voor 
bezoekers uit het centrum van Amsterdam pendelt 
ook de Bijlmerbus weer tussen het Leidseplein en 
Amsterdam Zuidoost. eindtijd ± 21.45u

foto/  Jean van LingentH
Ea

tE
r di 11

februari
20.00u

ticket inclusief drankje € 13,50 of met busretour € 18,50
met korting inclusief drankje € 11 of met busretour € 16,00

De toekomst Is NU!
JEuGDTHEATErSCHOOL 
ZuIDOOST Met o.a. Jeffrey Spalburg, Orville 
Breeveld, Sabrina Starke, Jeritza en Cheyenne Toney
Artistiek team Jeritza Toney, Sophie de Vries, 
Priscilla Vaudelle, Hanke Sjamsoedin, Carmen Lamptey
Iedereen die in Amsterdam Zuidoost opgroeit en 
tussen 2 en 19 jaar oud is, moet de mogelijkheid 
hebben om lessen te volgen bij Jeugdtheaterschool 
Zuidoost (JTSZO). De realiteit ziet er alleen anders 
uit. Veel ouders kunnen het lesgeld niet betalen. 
Daarom organiseert Rotary Club Amsterdam–ArenA 
deze spetterende benefietavond met geweldige 
 artiesten met hart voor Zuidoost. Voorafgaand aan 
de voorstelling kun je aanschuiven bij een heerlijk 
diner. eindtijd ± 22.00u incl. diner om 18.30u

foto/Achm
ed PerotitH

Ea
tE

r di 28
januari
20.30u

ticket € 28,50 inclusief buffet € 40,–

BIJLmeR DANst: fRom 
RoUtes to cRoWN
GIANNI GrOT   
Slavernij, vrijheid en identiteit. Gianni Grot liet 
zich door deze thema’s inspireren voor zijn nieuwe 
voorstelling. Zijn taal: dans, hiphop en spoken word. 
Hierbij staat routes (of roots) voor de mentale en 
fysieke weg die de slaven en hun nakomelingen 
hebben afgelegd. Crown staat symbool voor de over
winning, maar ook voor de kroon van de boom die 
voortkomt uit de roots. Herdenk het verleden en vier 
de toekomst. Draag de kroon! eindtijd ± 21.15u

ticket € 13,50 met korting € 11,00

d
an

s 

za 15
februari

20.00u

foto/  Jean van Lingen

‘De voorstelling is een symbiose van woorden, 
dans, drama en poëzie, die de toeschouwer ge
durende een uur geboeid houden.’ De Ware Tijd
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 VRIJspRAAk
rAyEN PANDAy
Begin 2012 stond rayen Panday in ons theater 
met zijn eerste voorstelling We Zullen Zien. Vorig jaar 
was hij nog te gast bij Fatu en nu is hij terug! 
In zijn tweede avondvullende voorstelling wil rayen 
vrij zijn maar zich vooral ook vrij voelen. Want wat 
doe je als je eindelijk vrijgesproken bent van al je 
verplichtingen? Alles wat je leuk vindt natuurlijk! 
Althans… dat zou je denken. Vrijspraak gaat over je 
niet meer schuldig hoeven voelen en op te houden 
met de schuld bij anderen neer te leggen. Want ook 
al lijkt het allemaal verdacht, er is niets aan de hand 
totdat het tegendeel bewezen is. Lukt het rayen om 
zich vrij te laten spreken door de jury? 
eindtijd ± 21.15u

ticket € 16,00 met korting € 13,50

vr 21
februari

20.00u

foto/  Raul N
eijhorst

als jE EEn goEd plEidooi Houdt, 
kun jE ovEral mEE wEg komEn.

BIJLmeR kLAssIek: 
RoaRing 70’s
LEDEN KONINKLIJK 
CONCErTGEBOuWOrKEST E.A.
Elke laatste zondagochtend van de maand hoor je 
in ons theater de mooiste kamermuziek uitgevoerd 
door leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Wees deze editie gewaarschuwd. Een slagwerk
kwartet komt altijd met méér dan vier trommels! 
Ze zetten de boel op stelten met werk van Cage, 
reich en xenakis. Geheel in stijl van de roaring 70’s. 
eindtijd ± 12.00u

m
u

zi
Ek

zo 23
februari

11.00u

ticket € 13,50 met korting € 11,00jE
u

g
d

 BIJLmeR kLAssIek 
kIDscLUB DE IJ–SALON
Ben jij tussen de 5 en 12 jaar? Doe dan mee aan een 
superleuke workshop terwijl je ouders bij het concert 
zijn. Het laatste stuk luisteren jullie weer mee in de 
grote zaal. eindtijd ± 12.00u

ticket € 5,00

vorm
geving/M

arc van der H
eijde 

fAtU ImpRoV
Met rAyEN PANDAy, ANuAr, 
PHI NGuyEN, JEFFrEy SPALBurG 
& DJ PHANTOM
Een nieuwe versie van Fatu met rauwe, hilarische 
comedy waarbij het publiek net zo belangrijk is als de 
spelers zelf! Laat je op de zondagmiddag verrassen 
door een geheel geïmproviseerde en ‘on the spot’ 
ontstane show. Met suggesties uit het publiek gaan 
de vier vaste comedians samen met een gastspeler 
de uitdaging aan om een unieke comedymiddag te 
verzorgen. Elke keer nieuw, elke keer anders. 
eindtijd ± 16.30u

C
ab

ar
Et

zo 23
februari

15.00u

foto/  Achm
ed Peroti

ticket € 16,00 met korting € 13,50 (inclusief drankje)

jij bEpaalt wiE wat vErHaalt.
jEugdvoorstEllingEn voorjaarsvakantiE 2014 

Zoek je een leuk uitje met kinderen in de voorjaarsvakantie? 
Wij hebben hieronder (en op de volgende pagina) alle kindervoorstellingen voor je op een rij gezet.

DALí, of Hoe WoRD Ik 
BeRoemD?
BEEr MuZIEKTHEATEr & 
rENé GrOOTHOF

regie Aike Dirkzwager
tekst Don Duijs
spel rené Groothof

Fantasierijke, humoristische muziektheatervoor
stelling over één van de meest origineel denkende 
kunstenaars van de afgelopen tijd. De Salvador Dalí 
in deze voorstelling (vertolkt door rené Groothof, 
bekend van Sesamstraat) heeft zich aan het eind 
van zijn leven laten invriezen om zijn geniale talent 
niet verloren te laten gaan. Al die jaren hebben zijn 
schilderhersens gemaald in de vrieskist. Plotseling 
ontwaakt hij… eindtijd ± 15.30u ticket € 7,00 met korting € 5,00

wo 19
februari

14.30u

foto/  Rogier W
illem

sjE
u

g
d
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+

peUteR–RAp 
WoRksHop
KIDDO CEE (Chander Peroti)
De Nederlandstalige rapper Kiddo Cee (bekend 
van Hiphopcollectief ClassAparte) draait zijn hand 
er niet meer voor om: voor de derde keer geeft hij 
een rapworkshop voor de allerkleinsten. Superspan
nend en cool! De workshop wordt afgesloten met 
een gezamenlijke rap voor de aanwezige ouders en 
verzorgers. eindtijd ± 12.00u/ ± 13.30u

foto/  Richard Terborg

ticket € 7,00 met korting € 5,00

jE
u

g
d

 2
+ di 25

februari
10.30

12.00u

BoLLyWooD mUsIcAL 
INteGRAtIoN 
SArASWATI ArT FT. GEETANJALI
Bollywood films krijgen steeds meer bekendheid in 
Nederland. En daarmee ook de muziek en het Hindi, 
de taal waarin wordt gezongen. Muziekgroep 
Geetanjali neemt je mee naar de wereld die Bollywood 
heet met een hele reeks populaire songs. In het 
voorprogramma de uitreiking van de Saraswati Art 
Award! eindtijd ± 18.00u ticket € 16,00 met korting € 13,50

zo 16
februari

15.00u

foto/  Saraswati Artm
u

zi
Ek
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zWAGG
IVEN CuDOGHAM
Zonder Wrijving Absoluut Geen Glans 
–ZWaGG– is een herkenbare cabaretvoorstelling 
die elke bovenbouwer gezien moet hebben. Iven 
Cudogham (bekend van AT5’s Basta) neemt je mee 
terug naar dat heftige moment in je lagere school
carrière: de overgang naar de middelbare school. In 
de voorstelling dreigt de jonge Iven de verkeerde 
keuzes te maken. Zou tante Ivy hem weer op het 
rechte pad kunnen zetten? eindtijd ± 20.00u ticket € 7,00 met korting € 5,00

vr 28
februari

19.00u

foto/  O
laf Fokke

jE
u

g
d
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De BAND
DE LOLLIES ft. Jeritza Toney
Wat maakt deze band zo bijzonder? Dat je mee 
mag spelen op het podium! Een uur voor aanvang 
van het optreden mag je uit een lijst met hits kiezen 
welk liedje je mee wil zingen of spelen (neem je in
strument mee!). Eén en al muziekpret voor kinderen 
en ouders. Met liedjes uit Sesamstraat, de Caraïben 
of een heftig rocknummer uit de top 40. 
eindtijd ± 16.00u ticket € 7,00 met korting € 5,00

jE
u

g
d

 4
+ wo 26

februari
15.00u

foto/  N
ico Laan

foto/  H
élène W

iesenhaan

DeNIse JANNAH meets
NyUN pRANsUN 
Denise Jannah zingt de sterren van de hemel met 
de Afro Caraïbische jongerenband Nyun Pransun. 
Nyun Pransun betekent letterlijk nieuwe aanwas 
in het Sranantongo, de taal die in Suriname wordt 
gesproken. Een ding is zeker en dat is dat deze tien 
jonge muziektalenten, waarvan de jongste nog maar 
tien jaar oud is, een aanwinst zijn voor onze muziek
scene. Daar is de wereldberoemde jazzvocaliste 
Denise Jannah het gloeiend mee eens en presenteert 
hen met trots in dit heerlijke familieconcert.
eindtijd ± 16.00u ticket € 7,00 met korting € 5,00

do 27
februari

15.00u

jE
u

g
d
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maart
eR Is GeeN pLAN B
SOuNDOS EL AHMADI
De geheimen van Soundos. Die zij nooit 
vertelde omdat zij niet graag klaagt en een 
slachtoffer rol haar niet past. Deze voorstelling wordt 
de eerste en enige waarin zij haar geheimen gaat 
delen. Geheel op haar eigen wijze: eerlijk, energiek 
en niet onbelangrijk, met een lach! Het is Soundos 
eerste en laatste kans om het u te vertellen. Want 
eerlijk gezegd: Er is geen plan B. eindtijd ± 21.00u

ticket € 16,00 met korting € 13,50

za 1
maart
20.00u

foto/  Ilja M
eefoutC

ab
ar

Et

soundos; ÉÉn van dE wEinigE 
vrouwEn van ComEdytrain.

jEugdvoorstEllingEn voorjaarsvakantiE 2014 
Zoek je een leuk uitje met kinderen in de voorjaarsvakantie? 

Wij hebben hieronder alle kindervoorstellingen voor je op een rij gezet.

foto/  Léon H
endrickx

ARtIest IN ÉÉN DAG 
JEuGDTHEATErSCHOOL ZuIDOOST
Altijd al willen zingen, swingen, presenteren en 
acteren? Kom dan naar de masterclass van JTSZO 
en word een artiest in één dag! Onder leiding van 
professionals werk je keihard om aan het einde van 
de dag op het podium te kunnen staan. Geef je snel 
op en wie weet word je ook nog gescout voor een 
gastrol in één van de JTSZO voorstellingen! 
Kijk op www.jtszo.nl voor meer info. 
eindtijd ± 20.00u

jE
u

g
d

 10
+ di 25

februari
15.00u

ticket € 16,00 met stadspas € 8,00

cIRcUsARtIest IN 
ÉÉN DAG 
CIrCuS ELLEBOOG
Oefen een hele dag de leukste en knapste circus
kunstjes en show aan het eind van de dag wat je 
allemaal geleerd hebt. Je geweldige optreden wordt 
zeker weten een spektakel en wat zal je een applaus 
krijgen! Je mag je eigen publiek uitnodigen. Oh ja, 
vergeet niet je broodtrommel mee te nemen!
eindtijd ± 15.00u

foto/  Frank D
ijkgraafC

ir
C

u
s 

6+ di 25
februari

10.00u

ticket € 16,00 met stadspas € 8,00
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BIJLmeR JAzz
JAN WOuTEr OOSTENrIJK 
EN GASTEN
Grensoverschrijdende jazzimprovisaties met inspi
rerende muzikale ontmoetingen onder leiding van 
gitarist en jammaster Jan Wouter Oostenrijk. Iedere 
eerste zondag van de maand. Volg Bijlmer Jazz op 
facebook voor de meest actuele line–up!  
eindtijd ± 18.00u incl. pauze ticket € 6,00

m
u

zi
Ek

zo 2
maart
16.30u

foto/  Jean van Lingen

sINGLe sUpeRmom
Deze middag staat in het teken van de single 
moeder. Succesvolle moeders vertellen hoe zij 
hun onderneming zijn begonnen of studeerden 
naast het fulltime moederschap en welke obstakels 
zij hebben moeten overwinnen. Andere moeders 
vertellen hoe zij hun gezinsleven managen, en hoe 
ze elke maand weer rondkomen. Verder spetterende 
cabaret– en muziekoptredens. 
Gratis toegang maar aanmelden verplicht via 
www.singlesupermom.com/event eindtijd ± 16.30u gratis toegang

zo 2
maart
14.00u

o
vE

ri
g
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eLIsABetH sAmsoN
urBAN MyTH Met o.a. Denise Jannah

tekst Karin Amatmoekrim
regie Jörgen Tjon A Fong

Gebaseerd en geïnspireerd op historische documen
ten brengt theatergroep urban Myth de rechtszaak 
van Elisabeth Samson tegen de Nederlandse staat op 
toneel. Met het publiek als jury. Historische en he
dendaagse getuigen vertellen hun visie op haar leven. 
Over haar gedrag en handelen. Over rechtvaardig
heid en moraliteit. Moet zij worden toegejuicht voor 
haar bijdrage aan de emancipatie van zwarte Suri
namers of juist verguisd om haar rol die zij speelde in 
het slavernijverleden? En wordt je identiteit bepaald 
door waar je vandaan komt of door wie je uiteindelijk 
wilt worden? eindtijd ± 16.15u

Elisabeth Samson, dochter van een vrijgemaakte Surinaamse slavin en opgewerkt tot plan
tagehoudster, was één van de rijkste vrouwen in de kolonie. Ze bezat vele plantages en had 
ondanks haar eigen afkomst een groot aantal slaven in dienst. Bovendien wilde zij trouwen 
met een blanke man. Het koloniaal bestuur verbood dit huwelijk want de blanke elite zag 
deze zwarte vrouw liever niet binnen hun kringen. Elisabeth Samson liet zich niet tegen
houden door de raden van Politie, het hoogste orgaan in Suriname en richtte zich direct 
tot de Staten Generaal van Nederland. In 1737 volgde een rechtszaak in Holland. 

ticket € 16,00 met korting € 13,50

tH
Ea

tE
r zo 9

maart
14.30u

foto/  Jean van Lingen

NIet HUppeLeN!
rAAIJMAKErS & 
GEErLINGS/STIP
‘Verboden op het gras te lopen! Niet door rood 
rijden! Ssst! Denk aan de buren! Na het plassen 
handen wassen.’ De wereld hangt aan elkaar van 
regels. Logische regels, domme regels. regeltjes die 
alleen maar in de zomer gelden of juist in de winter. 
En sommige regels gelden wel voor jou maar niet 
voor mij. Ingewikkeld dus. Probeer het dan maar 
eens goed te doen, voor je het weet bega je een 
overtreding. Twee buren leven aangenaam volgens 
het boekje; ze weten hoe het hoort. Totdat er een 
vreemde dame langskomt die de afspraken aan haar 
hooggehakte laars lapt. Want wie heeft die regels 
allemaal bedacht? En waarom mag ze opeens niet 
meer huppelen? eindtijd ± 15.30u

ticket € 7,00 met korting € 5,00

wo 5
maart
14.30u

foto/  Studio RooiejasjE
u

g
d

 5
+

EEn uit dE boCHt vliEgEnd 
bordspEl waarbij dE 
rEgEls stEEds vErandErEn 
tot niEmand mEEr wEEt 
HoE HEt EigEnlijk Hoort.

m
u
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BIJLmeR kLAssIek: 
toVeRfLUIteN
LEDEN KONINKLIJK 
CONCErTGEBOuWOrKEST E.A.  
Elke laatste zondagochtend van de maand hoor je 
in ons theater de mooiste kamermuziek uitgevoerd 
door leden van het Koninklijk Concertgebouworkest.
Tijdens deze editie staat de voltallige fluit familie 
centraal. Van kleine piccolo tot diepe basfluit. 
De vijftien getalenteerde (dwars)fluitisten van het 
Neflac Ensemble spelen muziek van de barok tot nu. 
Een uniek concert! eindtijd ± 12.00u

ticket €13,50 met korting € 11,00

m
u

zi
Ek

zo 30
maart
11.00u

vorm
geving/  M

arc van der H
eijde 

jE
u

g
d

 BIJLmeR kLAssIek 
kIDscLUB DE IJ–SALON
Ben jij tussen de 5 en 12 jaar? Doe dan mee aan een 
superleuke workshop terwijl je ouders bij het concert 
zijn. Het laatste stuk luisteren jullie weer mee in de 
grote zaal. eindtijd ± 12.00u

ticket € 5,00

5 o’cLock cLAss
DE THEATErSCHOOL – AHK
De 5 o’clockers nemen je mee in een 
zinderende dansmix van creatieve uitspattingen,
cross–overs en fusions van diverse dansstijlen. 
eindtijd ± 22.30u incl. pauze

ticket € 8,50

foto/  Jean van Lingen 

d
an

s

maart
19.30u

t        
mdo 27            

za 29   

IN tHe pIctURe 
festIVAL #11
KrATEr ArT & COMMuNITy
Met o.a. Darryl Veldman, Untold,  
Theatergroep Stut, Jeugdtheaterschool Zuidoost
Wat heeft het nieuwe aanstormend podiumtalent 
uit Zuidoost voor jou in petto? Ontdek het op de 
elfde editie van In the picture, het grootste theater
festival in Zuidoost voor non– en semi professionals 
in theater, dans, spoken word, muziek en beeldende 
kunst. Houd de website van ons theater in de gaten 
voor het programma!  

fE
st

iv
al

ticket v.a. € 8,50

foto/  Jean van Lingen

maart

t        
mdo 20            

zo 23   

HEt grootstE tHEatErfEstival in zuid
oost voor non– En sEmi profEssionals 
in tHEatEr, dans, spokEn word, muziEk 
En bEEldEndE kunst.
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tekst/  Judith van der Kooij

DARRyL VeLDmAN 
een upcoming theatermaker, geboren 
en getogen in Amsterdam Zuidoost. 
In 2011 stond hij op het In the  picture 
Festival met zijn eerste theater-
voorstelling Ethnical File Chapter 1. 
Komend seizoen gaat in het Bijlmer 
Parktheater het vervolg van deze mul-
tidisciplinaire voorstelling in première: 
Ethnical File Chapter 2. 
Tijd om eens nader kennis te maken 
met dit podiumtalent.
in de geest van tante Es: 
‘wie is je vader, wie is je moeder?’ 
Ik ben geboren als kind van yolanda Veldman en 
Glenn Wiebers. Mijn vader had in mijn opvoe
ding en ontwikkeling tot man geen specifieke 
rol. Ik ben opgevoed door mijn moeder, oma, 
tantes en ooms. Mijn moeder, een administra
tief werkster, is een vrouw die ontiegelijk hard 
haar best heeft gedaan om ons fatsoen bij te 
brengen. Leren tevreden zijn met wat je hebt. 
Liefde hebben voor elkaar. Steun bieden aan 
anderen. Beleefdheid. respect. Werken voor 
hetgeen dat je wilt bezitten. Verantwoording 
nemen voor de keuzes die je maakt. Niets komt 
zomaar aangewaaid. 

Hoe was jouw eerste ontmoeting met 
het bijlmer parktheater?
Voor mijn studie Culturele en Maatschappe
lijke Vorming (CMV) liep ik in 2009 stage bij 
 ZO!Cultuur. Tijdens het Black Magic Woman 
Festival dat jaar verzorgde ZO!Cultuur het 
filmprogramma in studio 2. Ik was productie
assistent. Tijdens dit weekend heb ik ook de 
theatervoorstelling Mijn Mooie Kapitein gezien, 
geregisseerd door Maureen Healy. Sindsdien is 
theater een echte fascinatie geworden. Vervol
gens wilde ik iets doen mét en vóór de jongeren 
uit Amsterdam Zuidoost die ik tijdens mijn stage 
had leren kennen. Ik wilde mensen confronteren 
met hun belevingswereld. Theater leek mij een 
geschikt middel om die vaak rauwe werkelijkheid 
ongecensureerd in beeld te brengen. Dat resul
teerde in Ethnical File Chapter 1: When the Lion 
tells its tale, mijn eerste theatervoorstelling. 

Darryl maakt deel uit van Talentlab, het 
talentontwikkelingstraject van 
Krater Art & Community, de organisatie die 
zich binnen het Bijlmer Parktheater bezig
houdt met talentontwikkeling 
& amateurkunst.

tHEatEr lEEk mij EEn 
gEsCHikt middEl om diE 
vaak rauwE wErkElijk
HEid ongECEnsurEErd 
in bEEld tE brEngEn.

in
tE

rv
iE

w

vertel eens wat meer over Ethnical file…
In de voorstelling breng ik de leefomgeving 
van Afro–Nederlandse jongeren in kaart. Ook 
die van mezelf. De band met mijn moeder, het 
gebrek aan communiceren, het missen van een 
vader. Het heeft mij gevormd en sterk gemaakt, 
maar er is een leegte gevuld met vraagtekens. 
Deze vragen waar veel jongeren in mijn omge
ving mee worstelen, heb ik in het stuk vertaald. 
De titel van de voorstelling is afgeleid van het 
begrip ethnic profiling waarmee wordt veronder
steld dat er een directe link is tussen criminali
teit en etniciteit. Een prikkelende titel waarmee 
ik de discussie wilde aanwakkeren. Inmiddels 
ben ik druk bezig met het vervolg: Ethnical File 
Chapter 2: Between Letters and Words. 

wie is jouw voorbeeld? 
Mijn voorbeeld is mijn oom Eddy Veldman. 
Beroepsmuzikant. Een ontzettend zachtaardi
ge man. Hij is de vader die mij leerde om alles 
wat is of nog zal worden, te waarderen. Hij 
leerde mij om hard te werken omdat niets ons 
zomaar is gegeven. Met zijn werklust, liefdevolle 
glimlach en positieve instelling draag ik hem 
een warm hart toe. Daarnaast heb ik een aantal 
jongeren uit mijn directe omgeving tegen wie ik 
opkijk: Kunta rincho, Mano yeah, randell Heye 
en Sarah–Jane Wijdenbosch.

wat zijn je toekomstplannen? 
Mijn toekomst staat nog volledig open. Theater 
zal voorlopig mijn (red)middel zijn om mijn 
boodschap te kunnen verkondigen. Maar andere 
disciplines of andere middelen om als cultureel 
ondernemer bij te dragen aan de ontwikkeling 
van tieners en jongvolwassenen, sluit ik niet uit.
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etHNIcAL fILe 
cHApteR II: Between 
LetteRs and woRds 
DArryL VELDMAN
Een jong Afro–Nederlands koppel wordt uit elkaar 
gedreven. De last van de turbulente thuissituatie die 
zij beide kennen, wordt te zwaar. Eenoudergezinnen, 
onuitgesproken conflicten, leed en onheil, tekenen 
hen. Verantwoordelijkheidsgevoel en de keuzes die 
zij maken, lijken plotseling niet meer van substantiële 
waarde. 

za 22
maart
20.00u

tH
Ea

tE
r

ticket € 8,50

LoUteR LIefDe
MurTH MOSSEL
lief.de (de; ~n, ~s) 
– de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of 
toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, 
zaak of voorwerp;
– het onderwerp voor de vierde avondvullende 
 voorstelling van comedian Murth Mossel. 
eindtijd ± 21.30u

ticket € 16,00 met korting € 13,50

za 5
april
20.00u

tH
Ea

tE
r

EEn CabarEtiEr diE HEt 
Hart wEEt tE rakEn.

foto/  Raul N
eijhorst

De stILte VAN Het 
oNGespRokeN WooRD
DAVE MAC DONALD & BAND 
Dobru, Trefossa en Shrinivasi, drie belangrijke dichters 
uit Suriname, staan deze middag in de spotlights. 
Laat je meevoeren door het neusje van zalm uit de 
Surinaamse poëzie, voorgedragen en verwerkt tot 
spoken word performances, muzikale composities 
en videoprojecties door Dave Mac Donald en 
robin van Geerke. eindtijd ± 16.00u ticket €13,50 met korting € 11,00

zo 6
april
15.00u
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foto/  Jean van Lingen  

fAtU 
JEFFrEy SPALBurG 
EN GASTEN
Iedere laatste zondagmiddag van de maand ontvangt 
vaste MC Jeffrey Spalburg drie collega–comedians 
die ieder op eigen wijze hun gepeperde en hilarische 
blik op de actualiteit verkondigen. In de afgelopen 
acht seizoenen passeerden namen als Roué Verveer, 
Ronald Goedemondt en Soundos el Ahmadi al de 
revue. Weten wat de line–up is? 
Ga naar de website of volg Fatu op facebook. 
eindtijd ± 17.30u incl. pauze

zo 30
maart
15.00u

C
ab
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Et

ticket € 16,00 met korting € 13,50 (inclusief drankje)

foto/  Achm
ed Peroti

april
JoHN oLDeNstAm 
sINGs mARVIN GAye
Na de succesvolle ode die hij vorig seizoen bracht 
aan Otis redding (Dock of the Bay), kruipt 
 muziektheater– en musicalster John Oldenstam (o.a. 
bekend van zijn rollen in A Poku Tori en De Koningin 
van Paramaribo) nu in de huid van een andere soul 
legende uit de Motown–stal: Marvin Gaye. Op een 
verrassende en eigenzinnige wijze vertolkt hij hits 
als How Sweet It Is (To Be Loved By You), Can I Get A 
Witness, I Heard It Through The Grapevine en What’s 
Going On. eindtijd ± 21.30u

vr 4
april
20.00u

foto/  M
ike ZandokatH

Ea
tE

r

ticket inclusief drankje € 21,00
met korting inclusief drankje €18,50

EEn ‘must sEE’ voor 
iEdErE motown fan!
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4 seAsoNs
SAMIr CALIxTO 
EN KOrZO PrODuCTIES
De Braziliaanse choreograaf Samir Calixto maak
te vorig jaar grote indruk met zijn voorstelling 
 Winterreise waarvoor hij de liederencyclus van 
Franz Schubert als inspiratiebron nam. In 4 Seasons 
 gebruikt Calixto wederom een hoogtepunt uit de 
klassieke muziek, ditmaal om het thema vergankelijk
heid te onderzoeken. Twee topdansers houden zich 
staande op het muzikale geweld van Vivaldi´s De Vier 
Jaargetijden. Lente, zomer, herfst en winter passeren 
de revue. Ze staan symbool voor de turbulentie in 
de geschiedenis van onze mensheid; het ontstaan, 
de evolutie, het hoogtepunt en de neergang. Een 
krachtige voorstelling, waarin de barokke weelde van 
de compositie contrasteert met een collectief gevoel 
van eenzaamheid. eindtijd ± 21.30u

ticket € 13,50 met korting € 11,00

d
an

s

vr 18
april
20.00u

foto/  Robert Benschop

gEnominEErd voor dE zwaan 
‘mEEst indrukwEkkEndE dans
produCtiE 2013’. dE bElangrijk
stE dansprijs van nEdErland. 

De mAttHeUs pAssIe  
PEArL JOZEFZOON VOCALS
JAN rOT EVANGELIST
TANGO ExTrEMO MUZIEK
De Matthäus passion van Johann Sebastian Bach is 
de beroemdste muziek bij het verhaal van de laatste 
dagen van Christus. In deze uitzonderlijke uitvoering 
ontmoeten eigentijdse klassieke muziek en tango 
elkaar. Theatermaker Jan rot neemt de rol van 
 Evangelist op zich en zorgt voor een eigenzinnige 
 vertaling van het lijdens– en sterfverhaal. De popu
laire  zangeres Pearl Jozefzoon, bekend van The Voice 
of Holland en winnares van het televisieprogramma 
Matthäus Masterclass, neemt verschillende recita
tieven en aria’s voor haar rekening. Tango Extremo 
voegt de Latijns–Amerikaanse dimensie toe aan deze 
paasvoorstelling. eindtijd 17.00u incl. pauze

zo 20
april
15.00u

foto/  Loe Beerens en Laura O
ldenbroek 
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ticket € 16,00 met korting € 13,50
Paasbrunch € 29,50 om 13.00u  

IN tHe spotLIGHt: 
Jtszo
Artistiek team Carmen Lamptey, Jeffrey Flu, 
Roxanne Stam en Sean Bogaers, Linar Ogenia, 
Gerdien Lanting, Priscilla Vaudelle, Tim van den Heuvel.
De opleidingsklassen 8–19 jaar van de Jeugdthea
terschool Zuidoost laten zien wat ze in een seizoen 
geleerd hebben! Ook de theater– en filmklas geeft 
acte de présence. Een all inclusive ticket geeft 
toegang tot het buffet, de try–out en een 
meet & greet met de spelers. 
eindtijd totale programma ± 17.30u ticket € 5,00 incl. hapje, drankje en try–out € 15,00

zo 13
april
14.00u

foto/  Léon H
endrickxtH
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10 HooG 
JEuGDTHEATErSCHOOL 
ZuIDOOST
Artistiek team Sophie de Vries, Hanke Sjamsoedin
& Margriet Brosens.
Zestien jongeren van JTSZO spelen een voorstelling 
over grenzen opzoeken, risico’s en verantwoordelijk
heid nemen. Een verhaal over iemand die van een 
gebouw valt. Een gebouw van wel 10 verdiepingen 
hoog. Terwijl hij valt, passeert hij al die verdiepingen. 
Hij valt en valt en blijft herhalen: ‘So far so good. 
So far so good.’ Maar het gaat niet om het vallen. 
Het gaat om de landing. eindtijd ± 21.00u ticket € 9,00

zo 13
april
20.00u

foto/  Léon H
endrickxtH
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mAN
DIONNE VErWEy
unieke en cliché–overstijgende voorstelling 
over hoe Dionne zich verhoudt tot mannen en de 
man nelijkheid in haar zelf. Ze stelt zich op als be
schrijfster van beelden van momenten uit haar jeugd 
en van iconische vrouwen waar ze zich aan spiegelt. 
Ze gaat van werkelijkheid naar fantasie en weer terug 
naar werkelijkheid. Man werd in 2012 bekroond met 
de Top Naeff Prijs. ‘Met de “stand–up mime” van 
Dionne heeft het Nederlandse theaterlandschap er 
een nieuwe authentieke stem bij,’ aldus de jury. 
eindtijd ± 21.15u

za 19
april
20.00u

tH
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r

ticket € 16,00 met korting € 13,50

foto/  M
ounir Raji

‘Er schuilt een man in mij. Een overheersende mannelijke aanwezigheid. Een energie gebouwd
op kracht, agressie en dierlijke krachten. Een beschermer met een libido die alleen kan penetreren, 
niets ontvangen. Een jager die constant op zoek is naar prooi.’

BIJLmeR JAzz
JAN WOuTEr OOSTENrIJK 
EN GASTEN 
Grensoverschrijdende jazzimprovisaties met inspi
rerende muzikale ontmoetingen onder leiding van 
gitarist en jammaster Jan Wouter Oostenrijk. Iedere 
eerste zondag van de maand. Volg Bijlmer Jazz op 
facebook voor de meest actuele line–up!  
eindtijd ± 18.00u incl. pauze

ticket € 6,00

m
u
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Ek

zo 6
april
16.30u

foto/  Johan Janssen 

IN tHe spotLIGHt: 
Jtszo
Artistiek team Jeritza Toney, Carmen Lamptey, 
Rahana Oemed, Wieke Hoekstra, Pia Schuuring 
& Hanke Sjamsoedin.
De leerlingen van de Jeugdtheaterschool Zuidoost 
laten zien wat ze in een seizoen geleerd hebben!
10:00–11:00u voorstelling van de aller–allerkleinsten 
van 2 tot 6 jaar.
14:00–15:00u voorstelling van de theaterleerlingen 
van 6–10 jaar.

tH
Ea

tE
r

ticket € 5,00 per voorstelling

foto/  Léon H
endrickx

za 12
april

10.00
14.00u
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BAAs
JEFFrEy SPALBurG   
Eindelijk mag Jeffrey Spalburg zichzelf gerust 
een Baas noemen. Maar zeg nou eerlijk: ‘Wie is er 
nog baas? Wie heeft het nog echt voor het zeggen?’ 
Als je eigen kinderen je de baas zijn en je je chef 
mag ‘jij en jouwen’? Je iedereen mag uitfluiten en je 
middelvinger mag ophouden? In BaaS zegt Jeffrey 
waar het op staat, zonder gemaar. Of dat ook lukt? 
Je zal verbaasd staan. eindtijd ± 21.15u

vr 2
mei

20.00u

C
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ticket € 18,50 met korting € 16,00 (inclusief drankje)

foto/  M
ounir Raji

mEi
cIRcUsARtIest IN ÉÉN 
DAG 
CIrCuS ELLEBOOG
Oefen een dag lang de leukste en knapste circuskun
stjes en show aan het eind van de dag wat je allemaal 
geleerd hebt. Je optreden wordt zeker weten een 
spektakel en wat zal je een applaus krijgen! Je mag 
je eigen publiek uitnodigen. Oh ja, vergeet niet je 
broodtrommel mee te nemen. 
eindtijd ± 15.00u

ticket € 16,00 met stadspas € 8,00

do 1
mei

10.00u

foto/  Frank D
ijkgraafC
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ARtIest IN ÉÉN DAG 
JEuGDTHEATErSCHOOL ZuIDOOST
Altijd al willen zingen, swingen, presenteren en 
acteren? Kom dan naar de masterclass van JTSZO 
en word een artiest in één dag! Onder leiding van 
professionals werk je keihard om aan het einde van 
de dag op het podium te kunnen staan. Geef je snel 
op, en wie weet word je ook nog gescout voor een 
gastrol in één van de JTSZO voorstellingen! Kijk op 
www.jtszo.nl voor meer info. 
eindtijd ± 15.00u ticket € 16,00 met stadspas € 8,00

do 1
mei

10.00u

foto/  Léon H
endrickxjE
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mR(s) X. WANt 
VeRscHIL moet eR zIJN
AFSTuDEEr VOOrSTELLING HKu

regie Carmen Lamptey (oudleerling)
spel 14 Jongeren van JTSZO  

Wij willen allemaal daar staan, op de ster. Schitteren, 
stralen, shinen en dan vooral winnen. Zij zijn op zoek 
naar de persoon die hèt heeft, die alles heeft, dat 
ene speciale dingetje, de x–factor. Wij willen er bij 
horen, maar ook speciaal zijn. Wij zoeken het uit: het 
bestaan van de x en wat er nog overblijft zodra je de 
verpakking verwijdert. eindtijd ± 21.00u ticket € 9,00

tH
Ea

tE
r do 1

mei
20.00u

foto/  Léon H
endrickx

fAtU ImpRoV
Met rAyEN PANDAy, ANuAr, 
PHI NGuyEN, JEFFrEy SPALBurG 
& DJ PHANTOM 
Een nieuwe versie van het programma Fatu met 
rauwe, hilarische comedy waarbij het publiek net zo 
belangrijk is als de spelers zelf! Laat je op de zondag
middag verrassen door een geheel geïmproviseerde 
en ‘on the spot’ ontstane show. Met suggesties uit 
het publiek gaan de vier vaste comedians samen 
met een gastspeler de uitdaging aan om een unieke 
comedymiddag te verzorgen. Elke keer nieuw, elke 
keer anders. eindtijd ± 16.30u

zo 27
april
15.00u

C
ab

ar
Et

ticket € 16,00 met korting € 13,50 (inclusief drankje)

foto/  Achm
ed Peroti

jij gEEft aan HoE HEt 
vErdEr moEt gaan. jij bEpaalt 
wiE dE EindstrEEp Haalt. 

m
u

zi
Ek

 

BIJLmeR kLAssIek: 
HeRDeNkINGscoNceRt
LEDEN KONINKLIJK
CONCErTGEBOuWOrKEST E.A.
Elke laatste zondagochtend van de maand hoor je 
in ons theater de mooiste kamermuziek uitgevoerd 
door leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Tijdens deze editie van Bijlmer Klassiek wordt er stil 
gestaan bij de Dodenherdenking met een bijzondere 
uitvoering van Het Kwartet voor het Einde der Tijden, 
geschreven in een concentratiekamp door 
Olivier  Messiaen. eindtijd ± 12.00u

ticket € 13,50 met korting € 11,00

m
u

zi
Ek

zo 4
mei

11.00u

vorm
geving/  M

arc van der H
eijde 

jE
u
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 BIJLmeR kLAssIek 
kIDscLUB DE IJ–SALON
Ben jij tussen de 5 en 12 jaar? Doe dan mee aan een 
superleuke workshop terwijl je ouders bij het concert 
zijn. Het laatste stuk luisteren jullie weer mee in de 
grote zaal. eindtijd ± 12.00u

ticket € 5,00

m
u

zi
Ek

 
BeRG
COMPAGNIE SQuEEZZ &
2 TurVEN HOOG op locatie
Interactieve theatervoorstelling speciaal voor de 
allerkleinsten, waar je niet alleen toeschouwer bent, 
maar waar je ook mag helpen creëren! Aan de voet 
van de berg, het beginpunt van de reis waar van alles 
te ontdekken valt, wordt een pad gekozen en dansen 
we de berg op. Onderweg beleven we van alles: een 
klein fantastisch avontuur van een bergbeklimmer 
naar ‘de top’ van de berg. Dáár, waar het uitzicht 
adembenemend is! eindtijd ± 16.00u ticket € 7,00 met korting € 5,00

jE
u

g
d

wo 23
april
14.30u

foto/  Saris & den Engelsm
an 
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cULtUURLIJN 1102:oBIA
uNTOLD 
In het kader van Cultuurlijn 1102: Urban Spirits
Het verhaal van deze muziek– en dansvoor –
stelling begint op de avond dat regillio na het 
 stappen zijn vrienden kwijtraakt. Bij een verlaten 
bushalte in een buitenwijk van Amsterdam krijgt hij 
bezoek van zijn vooroudergeesten. Zij confronteren 
hem met zijn eigen vragen en laten hem voelen 
hoeveel kracht er eigenlijk in hemzelf schuilt.

De voorstelling obia die vorig jaar uitverkochte zalen in Amsterdam 
en rotterdam trok, wordt nu hernomen in het kader van Cultuur
lijn 1102: Urban Spirits, een gezamenlijk programma met theater, 
beeldende kunst en cultureel erfgoed, aangeboden door het Bijlmer 
Parktheater, CBK Zuidoost en Imagine IC. Kijk voor meer info over 
het hele programma op de websites van de verschillende partners en 
volg Cultuurlijn 1102 op facebook!

do 19
juni

20.00u
d

an
s

ticket € 16,00 met korting € 13,50

fAtU
JEFFrEy SPALBurG EN GASTEN
Iedere laatste zondagmiddag van de maand 
ontvangt vaste MC Jeffrey Spalburg drie collega–
comedians die ieder op eigen wijze hun gepeperde en 
hilarische blik op de actualiteit verkondigen. 
In de afgelopen acht seizoenen passeerden namen 
als Roué Verveer, Ronald Goedemondt en Soundos el 
Ahmadi al de revue. Weten wat de line–up is? 
Ga naar de website of volg Fatu op facebook. 
eindtijd ± 17.30u incl. pauze ticket € 16,00 met korting € 13,50 (inclusief drankje)

zo 25
mei

15.00u

foto/  Achm
ed PerotiC

ab
ar
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BIJLmeR kLAssIek: 
cARNAVAL VAN 
De DIeReN
THEATErGrOEP ’T BArrE LAND
Voor deze speciale editie van ons maandelijkse 
klassieke muziekprogramma op de zondagochtend, 
nodigde het Koninklijk Concertgebouworkest 
theatergroep ‘t Barre Land uit. Ooit gehoord hoe 
een brullende leeuw, een edele zwaan en een paar 
fossielen op het podium klinken? Luister maar want 
ze komen er aan! ’t Barre Land maakt van het laatste 
concert van het seizoen een grappige en bruisende 
familievoorstelling. eindtijd ± 12.00u ticket € 13,50 met korting € 11,00

zo 25
mei

11.00u

m
u

zi
Ek

vorm
geving/  M

arc van der H
eijde 

BIJLmeR Boekt
Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam
Met o.a. CHrISTINE OTTEN presentatie
& PABLO NAHAr muzikale begeleiding
Literaire voordrachten worden afgewisseld met 
spoken word, muziek, stand–up comedy, dans 
of theaterperformances. Muzikaal begeleid door 
Pablo Nahar en gepresenteerd door schrijfster en 
initiatiefneemster Christine Otten. Speciaal voor 
bezoekers uit het centrum van Amsterdam pendelt 
ook de Bijlmerbus weer tussen het Leidseplein en 
Amsterdam Zuidoost. eindtijd ± 21.45u

di 20
mei

20.00u

tH
Ea

tE
r

foto/  Jean van Lingen
dE litErairE sHow bijlmEr boEkt 
HEEft suCCEs. de Volkskrant

ticket inclusief drankje € 13,50 of met busretour € 18,50
met korting inclusief drankje € 11 of met busretour € 16,00

5 o’cLock cLAss
DE THEATErSCHOOL–AHK
De 5 o’clockers nemen je mee in een 
zinderende dansmix van creatieve uitspattin –
gen, cross–overs en fusions van diverse dansstijlen 
in een eindvoorstelling die het resultaat is van maan
den training. eindtijd ± 22.30u incl. pauze

ticket € 8,50

foto/  Jean van Lingen  
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HARNAs
DANSTHEATEr AyA
Op de vloer hangt een zweem van testosteron. 
Mannelijke dansers die onderling de strijd aan gaan. 
At full speed. Ze troeven elkaar af in behendigheid. 
Ze meten hun kracht. Ze lachen om de stofwolken 
en chaos. Handig. Zo ziet niemand hun onzeker
heid. Maar voor het groepsgeweld losbarst, laat elke 
danser zich zien in een breekbare solo waarin hij zijn 
echte verhaal vertelt. eindtijd ± 20.45u ticket €10,00 met korting € 7,50

Voorprogramma spring ik incl. maaltijd om 17.00u

d
an

s

wo 14
mei

19.30u

vorm
geving/  Jochem

 Jurgens 

Moderne dans, hiphop, acrobatiek, popping en zeldzame openhartigheid van mannen. Dat is Harnas. 
Voor jongens een ruw feest van herkenning. En voor meisjes? A go in the no go–area: jongenszielen. 

BIJLmeR JAzz
JAN WOuTEr OOSTENrIJK 
EN GASTEN 
Grensoverschrijdende jazzimprovisaties met inspi
rerende muzikale ontmoetingen onder leiding van 
gitarist en jammaster Jan Wouter Oostenrijk. Iedere 
eerste zondag van de maand. Volg Bijlmer Jazz op 
facebook voor de meest actuele line–up! 
eindtijd ± 18.00u incl. pauze

m
u

zi
Ek

ticket €6,00

zo 4
mei

16.30u

foto/  Johan Janssen 

juni
BIJLmeR JAzz
IN coNceRt
JAN WOuTEr OOSTENrIJK EN GASTEN 
Grensoverschrijdende jazzimprovisaties met inspi
rerende muzikale ontmoetingen onder leiding van 
gitarist en jammaster Jan Wouter Oostenrijk. Iedere 
eerste zondag van de maand. Volg Bijlmer Jazz op 
Facebook voor de meest actuele line–up! 
eindtijd ± 18.00u incl. pauze

m
u
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Ek

ticket € 6,00

zo 1
juni

16.30u

foto/  Jean van Lingen
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foto/  Achm
ed Peroti

BIJLmeR zomeRt Kids
yes! Het is weer zomer! En dat betekent 
de start van het coolste kinderfestival van 
Amsterdam! Wat je kunt verwachten? 
Vijf dagen theater, circus, muziek, kunst en 
zomerse workshops. Houd onze website in de gaten 
voor alle ontwikkelingen rondom het programma. 
eindtijd ± 16.00 uur incl. pauze

ticket € 3,– combiticket (voorstelling + workshop) € 4,–

fE
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v.a. 12.00u

ma 7        
vr11   
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m
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JULIDANs: 
BIJLmeR DANst!
Julidans is hét zomerfestival voor internationale 
hedendaagse dans. Als één van de festivallocaties 
toont het Bijlmer Parktheater een eigenzinnig 
programma met werk van zowel gerenommeerde 
choreografen als jonge lokale beloftes. Houd de 
website in de gaten voor de meest actuele 
programma–informatie. eindtijd ± 21.30 uur ticket € 13,50 ticket Julidans Jong € 10,00

d
an

s
za 5
juli

20.00u

ook bijlmEr danst mEE tijdEns julidans!

foto/  D
irk Korell
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PATHÉ UNLIMITED

1 2 3 4 5

*Voor meer informatie en voorwaarden lees de fl yer of ga naar de website.

ONBEPERKT 
NAAR DE FILM 
VANAF € 19,-
PER MAAND

www.pathe.nl/unlimited

EXTRA’S PATHÉ

UNLIMITED GOLD*

•  25% KORTING OP

HAPJES EN DRANKJES

•  GEEN TOESLAG VOOR 

IMAX, 3D EN IMAX 3D

PAT11-0531 ProductPoster PUC Fase2 7-2011 70x100 geel.indd   1 12-10-2011   17:00:14



mÉÉr dan 
EEn tHEatEr 
allEEn !

Circuslessen 

Danslessen

Theater & danslessen 

Talenttrajecten

zaalvErHuur

arrangEmEntEn

tAke tHe fLooR. 
It’s yoURs!
Organiseer je eigen event in het Bijlmer 
Parktheater! Een businessborrel, congres, 
personeelsfeest of première? 
Vertel ons wat je wilt organiseren en we denken 
graag met je mee. meer weten? 
Ga naar onze website of mail naar 
sales@bijlmerparktheater.nl

oNtDek oNs tHeAteR 
met VRIeNDeN of 
coLLeGA’s!
Binnenkort een personeelsuitje? Of behoefte aan 
een geheel verzorgd avondje uit met vrienden? 
Probeer dan eens ons classic arrangement!

CLASSIC ArrANGEMENT 
Ons classic arrangement bestaat uit een 
welkomstcocktail (met of zonder alcohol)
en rondleiding door ons theater vooraf. Na afloop 
serveren wij u een glas wijn uit ons wijnarrangement 
(of een ander drankje naar keuze) met Surinaamse 
en Antilliaanse hapjes.

€ 12,50 p.p. + ticketprijs van voorstelling naar keuze28 29

kassa
020 311 39 30
kassa@bijlmerparktheater.nl

openingstijden 
maandag t/m vrijdag 9.30–18.00 uur, 
zaterdag en zondag 1 uur voor aanvang 
van de voorstelling. 
De kassa is gesloten van  zaterdag 12 juli 
t/m zondag 10 augustus 2014.

online verkoop
De eenvoudigste manier om kaarten 
te bestellen is via onze website. Ieder 
moment van de dag, wanneer het 
jou uitkomt. Het enige wat je mee 
moet nemen, is een uitdraai van de 
bevestigingsmail van je bestelling.
 
Verkoop aan de kassa
Je kunt je kaarten ook telefonisch 
of aan de kassa bestellen. Voor de 
betaling ontvang je een e–mail met 
een betaallink. Deze link is een week 
geldig. Daarna vervalt de reservering 
automatisch. Vindt de voorstelling 
binnen 1 week plaats? Betaal dan binnen 
24 uur. 

Verhinderd of te laat
Je kunt al vanaf anderhalf uur voor 
aanvang van de voorstelling, film, 
workshop of inleiding in het theater 
terecht. Om het publiek en de artiesten 
niet te storen, kunnen wij niemand meer 
toelaten na aanvang van de voorstelling. 
restitutie van tickets is niet mogelijk. 
Houd rekening met vertraging in het 
verkeer en bij het parkeren als je het 
theater bezoekt.

ticketprijzen
Ontvang tot € 2,50 korting op de 
standaard ticketprijs op vertoon van 
CJP, Stadspas of ID (65+). 
let op! Korting krijg je alleen op vertoon 
van je pas aan de kassa en is niet op alle 
voorstellingen van toepassing. 
Bij speciale acties geldt de CJP, 
Stadspas of 65+ korting niet.

mindervaliden. Welkom! 
In ons theater geen drempels. Wél 
rolstoelplaatsen in de zaal, aangepaste 
toiletten en invalideparkeerplaatsen 
voor de deur. Er is een beperkt 
aantal rolstoelplaatsen, dus reserveer 
vroegtijdig. 

op de hoogte blijven? 
Meld je op de website aan voor onze 
digitale maandagenda en nieuwsbrief en 
volg ons op facebook. 

camera’s en mobiele telefoons
Foto–, film–, video– en 
geluidsopnamen zijn niet 
toegestaan. Voor het begin van 
de voorstelling graag je telefoon 
uitzetten.

Hoewel de brochure uiterst zorgvuldig is samen
gesteld, kan de juistheid van de opgenomen 
informatie niet worden gegarandeerd. Daarom 
kunnen geen rechten worden ontleend aan deze 
informatie.

HANDIGe INfo
organisatie
bijlmer parktheater
anton de komplein 240
1102 dr amsterdam
info@bijlmerparktheater.nl
www.bijlmerparktheater.nl

Directeur Ernestine Comvalius
Zakelijk Leider petra de waard
Coördinator stagebeleid & 
manager Krater Art & Community  
saundra williams
Marketing & Publiciteit 
demelzha blinker, 
judith van der kooij
Financiën isabel volk
Programmering fako kluiving
Educatie marion visser, 
wulan dumatubun
Techniek martin taminau, 
jaap lindijer, raynold Colijn
Secretariaat ine bisessar
Sales & Planning 
irma ketels
Publieksmakelaar ingrid kamerling
Productie stacy lieuw a sie
Interieurverzorger arie smit
Conciërge achmed peroti
Kassa en Balie medina Halman, 
jessica meade,
fatima El Chouijakh
Bestuur jan Coen Hellendoorn, 
john leerdam, tom schram, 
jaap van der aa, dana kibbelaar

Colofon
redactie demelzha blinker
Teksten & Interview 
judith van der kooij 
redactie Assistenten
reänchello anastacia 
& Eugene vyent
Hoofd Programmering 
fako kluiving
Dansprogrammering 
wulan dumatubun
Ontwerp en opmaak 
serena kloet #graphicdesign
Fotografie & Beeldbewerking  
Interview paulina matusiak, 
Eddy wenting
Druk koopmans’drukkerij bv
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