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Datum Titel Subtitel Genre Pagina
zondag 08 januari James Oesi Borrelconcert muziek 8
vrijdag 13 januari Niet Schieten! Mannen van niks cabaret 9
zaterdag 14 januari Niet Schieten! Mannen van niks cabaret 9
zondag 15 januari Carmen Sars e.a. Jazz on the Rocks muziek 9
dinsdag 24 januari Trigger Warning Tuesday Kei-harde comedyavond cabaret 9
vrijdag 27 januari Bram Bakker De Balansfabriek theater 6
zondag 29 januari Fatsnerran Prins Heerlijk jeugd 10
vrijdag 03 februari Marjolijn van Kooten Hoe vind je het zelf gaan? cabaret 6
zaterdag 04 februari Willie Wartaal Moederdag theater 4
zondag 05 februari Daria van den Bercken Borrelconcert muziek 8
vrijdag 10 februari Jeroens Clan Korte metten cabaret 3
zaterdag 11 februari Golden Palace  Engelenburcht theater 6
zaterdag 18 februari Peter Lusse  Eddie voor het Leven theater 4
dinsdag 21 februari Trigger Warning Tuesday Kei-harde comedyavond cabaret 9
zaterdag 25 februari Jeroen van Veen Tiersen en Yiruma muziek 8
zondag 26 februari Simone de Jong Company Slinger! jeugd 10
vrijdag 03 maart Drums United The Birth of the Beat muziek 7
zaterdag 04 maart Kirsten van Teijn (S)EXPERIMENT cabaret 5
zondag 05 maart Duo Rozemond & Bekkers Borrelconcert muziek 8
vrijdag 17 maart CaboCubaJazz ¡La Fiesta de CaboCubaJazz! muziek 7
zaterdag 18 maart Wart Kamps AWKWART cabaret 5
zaterdag 25 maart Mugmetdegoudentand The Making of Soros the Musical theater 4
dinsdag 28 maart Trigger Warning Tuesday Kei-harde comedyavond cabaret 9
vrijdag 31 maart Thjum Arts Tijdloos Genot cabaret 3
zaterdag 01 april The Preacher Men Back to Live! muziek 7
vrijdag 14 april Pieter Jouke Laars Lappen cabaret 3
zaterdag 15 april Undercoversessies George Michael Tribute muziek 9
zondag 16 april Apennoten Een kist vol liedjes jeugd 10
vrijdag 21 april Trojka Toneel De goede dood theater 6
zaterdag 22 april Alexander Broussard The Billy Joel Experience muziek 4
zondag 23 april Carmen Sars e.a. Jazz on the Rocks muziek 9
dinsdag 25 april Trigger Warning Tuesday Kei-harde comedyavond cabaret 9
zaterdag 06 mei Blauwe Vinkjes DISCLAIMER cabaret 5
vrijdag 12 mei Kees van Amstel  Vluchtweg altijd vrijhouden cabaret 3
zaterdag 13 mei O’DREAMS Dublin muziek 7
zondag 14 mei Maas theater en dans BullyBully jeugd 10
zaterdag 20 mei Rosa da Silva Dat wil je cabaret 5
dinsdag 23 mei Trigger Warning Tuesday Kei-harde comedyavond cabaret 9

Koop je kaarten online op www.wesopa.nl. Of aan 
de kassa, geopend drie kwartier voor aanvang van 
elke voorstelling. Nieuw: aan de kassa accepteren 
wij de Podiumcadeaukaart! Alle prijzen in deze 
brochure zijn regulier tarief en inclusief één (pauze)
drankje (m.u.v. jeugdaanbod). Houders van een 
CJP-pas of Stadspas groene stip krijgen korting: 
kijk op onze website voor de exacte prijzen.

Colofon
Tekst: Hans Leene, Sara Oomen
Ontwerp: Jeannette Kaptein, Rob Eisma
Programmering: Ben Goes, Johanna Otto, 
Louky Schöne, Mechteld Bannier i.s.m. 
Theater de Krakeling

Programma voorjaar 2023



Film
Op donderdagavond draaien we filmhuisfilms in de 
City en daarnaast af en toe een mainstreamfilm of 
jeugdfilm. Met digitale projectie, haarscherp beeld 
en surround sound ervaar je deze films zoals ze 
bedoeld zijn. En je krijgt een leuke middag of 
avond uit; er is altijd een pauze om even bij te 
praten in het café.

City Quiz
Elke maand City Quiz in Wesopa! Een gezellig avond 
waarop teams van maximaal vijf personen bestookt 
worden met vragen op het gebied van muziek, sport, 
cultuur, politiek, actualiteiten en meer. Vorm een 
team en speel mee.

Feesten en festivals 
Wesopa is ook de plek voor feesten en festivals, zoals 
het Sportfilmfestival en het Muziekfilmfestival. Wil je 
zelf een keer iets organiseren of (een ruimte in) de 
City huren? Neem contact op via info@wesopa.nl.

Op www.wesopa.nl vind je ons actuele aanbod. 
Tijdens het seizoen komen er films, events en extra 
voorstellingen bij. Meld je aan voor onze nieuwsbrief 
op www.wesopa.nl en je bent als eerste op de hoogte!

Zelf op het podium? Maak theater bij De City Speelt 
of kom zingen in huiskoor The City Singers. 
Meer info op www.wesopa.nl.

City of Wesopa is een intiem theater met sfeervol café aan 
de Kom van Weesp. Op de volgende pagina’s vind je 

ons theateraanbod in voorjaar 2023.
De kaartverkoop voor deze voorstellingen start

vrijdag 21 oktober om 10:00 uur op www.wesopa.nl
(voor vrienden en medewerkers: donderdag 20 oktober 10:00 uur).

Boek je vóór 15 december 2022? Dan kun je
gratis annuleren tot een dag voor je bezoek.

Blader snel verder en ontdek wat er naar jouw smaak
tussen zit. We zien je graag!
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Welkom 
in Wesopa!

En dit is nog niet alles. In Wesopa is er ook:



try-out
cabaret

cabaret
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Na het succes van hun debuutprogramma ‘Tere 
zieltjes’ komt Jeroens Clan nu met ‘Korte metten’. 
Een voorstelling vol snelle scènes, rauwe liedjes en 
nietsontziende grappen. Bram Kroon, Matthias Tuns 
en Jip de Poorter rekenen genadeloos af met zichzelf, 
elkaar en hun directe omgeving. Die huilt thuis wel uit.
“Het drietal geeft een dramaturgisch interessante, 
vernieuwende draai aan dat mensonterende cabaret, 
zoals dat van Hans Teeuwen en Theo Maassen.”

Grofgebekt en vernieuwend cabarettrio maakt korte metten 
met zichzelf, elkaar en het publiek op de eerste rij.

VR 10 FEBRUARI – 20:30 UUR – € 19,50

Als Thjum het podium op komt, gebeurt er iets. 
Zo won hij in 2021 Cabaretfestival Cameretten. 
In zijn eerste avondvullende voorstelling verweeft 
hij de tijdgeest met persoonlijke verhalen en actuele 
gebeurtenissen. What you see is what you get! 
Een authentieke gast met doordachte humor. En zelf-
spot. Met zijn intelligente grappen kiest hij de route 
van het understatement. En die rol van antiheld 
speelt hij met verve.

VR 31 MAART – 20:30 UUR – € 20,00

Doordachte, droogkomische humor van grote cabaret-
belofte én antiheld, die stil blijft staan waar de wereld 
verder raast.

Hij is cabaretier en stand-up comedian. In ‘Laars 
Lappen’ trakteert hij zijn publiek weer op verrassende 
inzichten en fraaie woordspelingen. Volgens de NRC 
is Jouke uitgegroeid tot een alternatief voor Herman 
Finkers en Kees Torn. Hij linkt het onlinkbare met zijn 
onverwachte associaties en geeft bestaande ideeën 
een nieuwe draai. Hij geeft alvast alle antwoorden. 
De vragen komen later wel. “Ga die man zien” aldus 
Dolf Jansen.

Briljant taalkunstenaar Jouke sleept je uit de waan van de 
dag met hilarische grappen en interessante inzichten.

VR 14 APRIL – 20:30 UUR – € 21,00

Rasvertellers

Kees loopt dus graag weg, maar dan wel voor zijn 
plezier. Hij gaat reizen zoals hij dat noemt. Liefst naar 
een ver buitenland, of naar het theater, het onderwijs 
of gewoon naar ergens in zijn hoofd. Zijn vluchtweg 
houdt hij altijd vrij. Ook zin om even te vluchten? 
Kom dan naar het theater, naar Kees. Daar zit je veilig 
en kun je ook nog eens lachen. Want Kees van Amstel 
verstaat de kunst om tegenslag om te buigen naar 
grappen. Veel goede grappen.

Rasverteller Van Amstel gaat niet graag de confrontatie 
aan, hij vlucht liever – en weet ondertussen van iedere 
situatie wel iets komisch te maken.

VR 12 MEI – 20:30 UUR – € 20,00

cabaret

try-out
cabaret

Pieter Jouke
Laars Lappen

Kees van Amstel
Vluchtweg altijd vrijhouden

Jeroens Clan
Korte metten

Thjum Arts
Tijdloos Genot

cabaret
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Willie Wartaal en zijn rapformatie braken in 2005 door 
met de debuutsingle ‘Watskeburt?!’. In de 17 jaar 
daarna heeft hij alle vaderlandse festivals plat gespeeld 
en clubs, popzalen en stadions uitverkocht. Maar WiWa 
is naast rapper ook dj, presentator, acteur, songwriter 
én vader. Dit jaar duikt hij voor het eerst het theater in 
met zijn eigen show ‘Moederdag’. Daarin vertelt hij over 
zijn muzikale leven en over zijn moeilijke jeugd thuis. 
En over de levenslessen die hij daaruit gehaald heeft.

Rapper van De Jeugd van Tegenwoordig speelt zijn eerste 
theaterprogramma, gevuld met grappige en serieuze ver-
halen over zijn leven, muziek en drugsverslaafde moeder.

ZA 04 FEBRUARI – 20:30 UUR – € 21,00

Hij biedt een uitgebreide blik in de keuken van de 
beroemde serie en in zijn eigen keuken.
Bijvoorbeeld: over de serie en hoe het eraan toeging 
op de set, over comedy schrijven en acteren, over 
humor en hoe die werkt. En over voorspoed en tegen-
slag in zijn eigen leven. Omdat Peter cabaretier in hart 
en nieren is, blijven een paar conferences en liedjes u 
niet bespaard. En na de voorstelling gaan we gezellig 
met hem napraten in de foyer.

Peter Lusse vertelt en zingt met smaak en humor over zijn 
bizarre carrière en woelige leven sinds hij de rol van Eddie 
speelde in ‘Vrienden voor het leven’.

ZA 18 FEBRUARI – 20:00 UUR – € 21,00

Met zang, dans en discussie willen zij hun publiek 
meevoeren in het leven van de bewonderde en 
gehate man. Deze politieke activist met meer geld 
dan hij kan tellen wil de wereld veranderen, maar zijn 
goede bedoelingen worden zacht gezegd niet door 
iedereen herkend. Wordt het een nieuwe Jesus Christ 
Superstar? Moet hij aan het kruis? Leer deze redder 
van de mensheid kennen, en zijn vijanden. 
Welkom bij ‘The Making of Soros the Musical’!

Gerenommeerd theatergezelschap stort zich op het maken 
van een musical over speculant, miljardair en politiek activist 
Soros, die uitgroeide tot aartsvijand van extreemrechts.

ZA 25 MAART – 20:30 UUR – € 21,00

Biografisch

De liedjes van Billy Joel behoeven geen introductie 
meer. Zijn repertoire omvat alle kanten van het pop-
spectrum: meezingers, swingende rockers, prachtige 
ballads, lekkere rock-‘n-roll. Billy (70+) treedt nog op, 
maar vast niet meer in Nederland. Tijd voor een tribute 
dus: ‘The Billy Joel Experience’. Die uitvoering ligt 
in de vertrouwde handen van Alexander Broussard, 
veelgevraagd pianist/toetsenist en zanger/entertainer 
met zijn band ‘003’. 

Wervelende ode aan Billy Joel door veelzijdig pianist en 
entertainer Broussard en zijn band ‘003’.

ZA 22 APRIL – 20:30 UUR – € 23,00

theater

theater muziek

try-out
theater

Mugmetdegoudentand
The Making of Soros the Musical

Alexander Broussard
The Billy Joel Experience

Willie Wartaal
Moederdag

Peter Lusse
Eddie voor het Leven
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In ‘(S)EXPERIMENT’ onderzoekt ze moderne liefde en 
seksuele taboes in deze tijd. Waarom zou je moeten 
kiezen voor één liefde of één sekse? In een tijd waarin 
er meer is tussen hetero en homo. Nou ja, misschien 
wel omdat je nu twee keer zoveel hebt om je aan te 
ergeren. Of omdat een seksrooster maken net zo 
opwindend is als een schoonmaakrooster.
‘(S)EXPERIMENT’ is een eerlijke cabaretvoorstelling 
over gender, seksualiteit en identiteit.

Kirsten neemt je vol optimisme en zelfspot mee in haar 
leven met haar vriend én haar vriendin in een energieke 
muzikale cabaretvoorstelling.

ZA 04 MAART – 20:30 UUR – € 17,50

Blauwe Vinkjes bestaat uit theatermakers Kevin 
van den Berg en Manon Blaauw. In ‘DISCLAIMER’ 
kruipen ze in de rol van verschillende typetjes. Zoals
influencers Look en Luna, volkszangers Koos en Alberta 
en weddingplanners Saskia en Rufus. De vraag is: welke 
disclaimers ‘moeten’ er anno nu worden geplaatst? 
Hoe verandert dat met een andere bril op? Kijk door de 
ogen van de toekomst en word geconfronteerd met de 
sociale omgangsnormen van nu.

Veelbelovend cabaretduo neemt je mee in hun satirische 
acts, doorspekt met persiflages, imitaties en meeslepende 
liedjes over de disclaimers die tegenwoordig nodig zijn.

ZA 06 MEI – 20:30 UUR – € 18,50

ZA 18 MAART – 20:30 UUR – € 19,50

Wart’s leven is een aaneenschakeling van ongemak-
kelijke momenten. Een anonieme date blijkt bij-
voorbeeld een vreselijke ex te zijn. Hij heeft een 
oplossing voor zichzelf bedacht: ongemak bestrijden 
met nóg meer ongemak. Dan zie je pas hoe mensen 
écht zijn. Lekker gênant. Cabaret dus met liedjes en 
hier en daar misschien een gek dansje, want het moet 
wel showbizz blijven. Dit keer brengt hij zelfs een 
hoopvolle boodschap (is voor Wart ook nieuw).

Een absurdistisch, aandoenlijk, hilarisch en muzikaal 
cabaretprogramma over leven als mens tussen, met, 
zonder, dankzij of ondanks: andere mensen.

(Samen)leven, hoe dan?

Voor haar nieuwe voorstelling werkte Rosa met 
verschillende componisten en muzikanten, waar-
door ze zichzelf als zangeres nog meer heeft kunnen 
uitdagen. Het wordt een mix van mooie luisterliedjes, 
een klassieke aria, afgewisseld met blues opzwepende 
brazilectro. En natuurlijk passeren alle (goedbedoelde) 
adviezen van inspirerende, niet twijfelende, mensen 
om haar heen de revue. Als je maar één keer leeft, 
waarom dan wachten op het juiste moment?

Na het winnen van het Amsterdams Kleinkunst Festival (‘21) 
maakt Rosa Da Silva haar tweede voorstelling over twijfel, 
verwachtingen en genieten.

ZA 20 MEI – 20:30 UUR – € 19,50

cabaret cabaret

try-out
cabaret

Rosa da Silva
Dat wil je

Kirsten van Teijn
(S)EXPERIMENT

Wart Kamps
AWKWART

try-out
cabaret

Blauwe Vinkjes
DISCLAIMER
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Bernhard heeft beslist dat hij euthanasie wil: hij is 
terminaal ziek en wil waardig heengaan. Dat maakt 
heel wat los bij het bonte gezelschap van zijn naasten. 
Het gaat er heftig aan toe, die laatste avond van zijn 
leven. De twijfels en dilemma’s overheersen in het 
pijnlijke besef dat Bernard er de volgende ochtend 
om 9 uur niet meer zal zijn. ‘De goede dood’ van 
Wannie de Wijn brengt een mengeling van ontroering 
en relativerende humor.

Prijswinnend, tragikomisch toneelstuk van Wannie de Wijn 
over de laatste avond van de terminale Bernhard, door 
Hilversums amateurgezelschap Trojka Toneel.

VR 21 APRIL – 20:30 UUR – € 20,50ZA 11 FEBRUARI – 20:30 UUR – € 22,00

Hoog in de bergen ligt ‘Engelenburcht’, een verlaten 
sanatorium waar een mysterieuze verpleegster zich 
bekommert om iedereen die aan de deur klopt. Maar 
als de toestroom van mensen die zorg nodig hebben 
plotseling aanzwelt, dreigt zelfs de verpleegster te 
bezwijken. Tot er een wonder gebeurt… Golden Palace 
onderzoekt de onmisbaarheid van de zorg. Hoe komt 
het toch dat zorgen voor elkaar zo weinig aanzien 
heeft? Het is tijd voor een ode aan de zorgzaamheid!

Golden Palace maakt magisch-fysiek theater vol humor en 
absurde tragiek, dit keer over de onmisbaarheid van de zorg 
in onze samenleving.

Eindelijk komt Marjolein toe aan problemen die níet 
in de DSM-5 staan. Bijvoorbeeld: hoe verbind je je 
écht met anderen? Hoe accepteer je jezelf, ondanks 
je chagrijn, overgewicht, besluiteloosheid, geklaag 
en verwrongen zelfbeeld? Moet communicatie altijd 
geweldloos verlopen? Hoe dun is de grens tussen 
assertiviteit en agressiviteit? Durf je je psycholoog 
tegen te spreken? Of gaan we gewoon doen wat de 
wereld van ons lijkt te verwachten? 

Pretentieloos, eerlijk cabaret vol zwarte humor en mooie 
liedjes over hoe te leven bij aanhoudend psychisch herstel.

VR 03 FEBRUARI – 20:30 UUR – € 20,50

‘De Balansfabriek’ biedt een ander perspectief op 
die zorg, die steeds meer verworden is tot een duur 
en niet zelden schaars product. We menen daar 
recht op te hebben, maar zijn we ook bereid de 
verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen rol?
Bram Bakker gebruikt de machine als metafoor 
voor het menselijk lichaam en de fabriek voor onze 
leefomgeving. Machines hebben veel onderhoud 
nodig, apart en samen. En hoe zit dat met ons?

Psychiater en schrijver Bram Bakker over onze gezond-
heidszorg, burn-out en onbegrepen klachten in een 
kritische, maar humorvolle voorstelling.

VR 27 JANUARI – 20:30 UUR – € 20,50

(Samen)leven, hoe dan?

theater

theater

try-out
cabaret

amateur
theater

Trojka Toneel
De goede dood 

Golden Palace
Engelenburcht

Marjolijn van Kooten
Hoe vind je het zelf gaan?

Bram Bakker
De Balansfabriek
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De internationale groep musici weet elkaar te ver-
sterken, aan te vullen en op te zwepen tot grote 
hoogte. Het is een magische mix van artiesten die 
elkaar muzikaal en fysiek opzoeken. Ze willen er een 
feest van maken en dat merk je ook. CaboCubaJazz 
treedt veelvuldig op in het buitenland en was in 
Nederland onder meer te horen en te zien in het 
Bimhuis en bij North Sea Jazz. 

CaboCubaJazz mixt op onnavolgbare wijze de melancholie 
van Kaapverdië met een flinke portie Cubaanse rumba, 
salsa en spannende improvisaties.

VR 17 MAART – 20:30 UUR – € 17,50

Sprankelende live blues, jazz en gospel van topmuzikanten 
die de Edison Publieksprijs veroverden met hun laatste 
album.

ZA 01 APRIL – 20:30 UUR – € 21,00

O’DREAMS struint in deze uiterst vermakelijke 
muziekvoorstelling dwars door Dublin. En het publiek 
mag mee! Hilarisch is de pubquiz waarin de kennis 
van het publiek over Dublin flink wordt getest. 
O’DREAMS ontrafelt het onstuimige leven van mar-
kante stadsbewoners. Ook de avonturen van deze 
drie rasartiesten zelf maak je mee. O’DREAMS 
switcht moeiteloos van prachtige folkballads naar 
heerlijke pubsongs en hier en daar een Ierse pophit.

Muzikale ode aan de Ierse hoofdstad die liefhebbers van 
Ierland, Ierse muziek en fenomenale verhalen absoluut 
niet mogen missen.

za 13 MEI – 20:30 UUR – € 22,50

VR 03 MAART – 20:30 UUR – € 19,50

Drums United voert ons mee met de reis die de 
drum als oudste muziekinstrument met de mensheid 
heeft gemaakt over de continenten. We gaan de 
verschillende verschijningsvormen horen die het 
slagwerk daar heeft gekregen enzien welke rol ritme 
speelt in die andere menselijke uitingsvormen: zang en 
dans. Lucas van Merwijk vertelt en treedt op, samen 
met top-percussionisten uit Afrika, Zuid-Amerika, 
Azië en Europa. Het spelplezier druipt eraf!

Spectaculair programma rondom de geschiedenis 
van drums door o.a. wereldbefaamd drummer Lucas 
van Merwijk.

Muziek

muziek muziek

muziek muziek

In 2019 wonnen The Preacher Men de Edison 
Publieksprijs (beste jazz/world album). Efraïm Trujillo 
(saxofonist en componist), Rob Mostert (Hammond 
Orgel B3) en Chris Strik (drums) zijn na de lockdowns 
extra gemotiveerd om je te overtuigen van de kracht 
van live muziek: blues, jazz en gospel-muziek wel 
te verstaan. Want op het podium komt hun hart-
verscheurende muziek pas echt goed tot zijn recht. 
Kortom: Back to Live!

The Preacher Men
Back to Live!

O’DREAMS
Dublin

CaboCubaJazz
¡La Fiesta de CaboCubaJazz!

Drums United
The Birth of the Beat



muziek

muziek muziek
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De Franse componist en multi-instrumentalist Yann 
Tiersen werd wereldberoemd dankzij zijn filmmuziek, 
bijvoorbeeld die bij ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain’. In 2021 verscheen ‘Kerber’, een album 
van zijn hand waarbij de luisteraar langzaam in 
een meditatieve roes wordt gebracht met delicaat 
pianospel. De Zuid-Koreaanse componist Yiruma 
werd vooral bekend met het prachtige ‘River flows 
in you’ dat in Wesopa ook op de lessenaar ligt.

Pianist van Veen (bekend van Canto Ostinato) vertelt over 
en speelt werk van componisten Yann Tiersen (Amélie) en 
Yiruma (River flows in you) tijdens ligconcert.

ZA 25 FEBRUARI – 20:30 UUR – € 24,50

Daria heeft een voorliefde voor miniaturen in muziek. 
Scarlatti’s sonates zijn dat bij uitstek. Naast een zestal 
van deze sonates speelt Daria in Wesopa een aantal 
stukken van haar laatste album ‘An Imaginary Suite’. 
Hier is het thema de relatie tussen mens en natuur. 
Over de huidige verhouding tussen die twee gaat 
ook Rzewski’s ‘Winnsboro Cotton Mill Blues’, waarin 
de fabrieken van North Carolina in de VS worden 
uitgebeeld.

Gevierd pianiste Daria van den Bercken speelt onder meer 
een bloemlezing uit haar laatste album over de verhouding 
tussen mens en natuur.

ZO 05 FEBRUARI – 16:00 UUR – € 15,00

Contrabassist James Oesi (Londen, 1988) is sinds zijn 
komst in 2009 naar Nederland een bekend gezicht in 
de klassieke en moderne muziekwereld. Als één van de 
weinige musici treedt hij op als solist op de contrabas. 
Hij studeerde in Johannesburg, Moskou en Den Haag 
en studeerde daar af met een 10+. Oesi speelde op 
nationale podia (o.a. Concertgebouw Amsterdam en 
Tivoli Utrecht), internationale festivals en is een graag 
geziene gast bij programma’s als Podium Witteman.

Oesi, solist op contrabas op grote podia in binnen- en buiten-
land, speelt bij ons onder meer zijn bewerkingen van de 
cellosuites van Bach.

ZO 08 JANUARI – 16:00 UUR – € 15,00

Klassiek 

muziek

Dankzij musici als Renée Bekkers heeft de accordeon in 
het ‘klassieke’ domein aan belang gewonnen. Zij vormt 
sinds 2017 met de violiste Jacobien Rozemond het 
Duo Rozemond & Bekkers. Zij traden onder meer op in 
kamermuziekseries, bij het Kamermuziekfestival ‘Zoom!’ 
en het ‘Festival van Vlaanderen’ waar zij met groot 
enthousiasme door het publiek werden ontvangen. 
De Nederlandse componisten Willem Jeths en Gerard 
Beljon hebben speciaal voor hen gecomponeerd.

Violiste en zangeres Rozemond en accordeoniste Bekkers 
brengen een meeslepend en ontroerend programma met 
o.a. Strawinsky en Piazzolla.

ZO 05 MAART – 16:00 UUR – € 15,00

muziek

Jeroen van Veen
Tiersen en Yiruma

Duo Rozemond & Bekkers
Borrelconcert

Daria van den Bercken
Borrelconcert

James Oesi
Borrelconcert
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ZO 15 JANUARI - ZO 23 APRIL – 16:00 UUR – € 15,00

Kom luisteren, dansen, drinken en praten in een 
ambiance waar je omarmd wordt door live muziek, 
waar niets hoeft, alles mag, en waar je tot jezelf 
kunt komen. Onze huis-DJ’s en mooie cocktails 
completeren deze fijne clubmiddagen. Het kwartet 
bestaat uit: Carmen Sars (vocals), Jan Kooper 
(saxofoon), Karel Boehlee (toetsen) en Marcel 
Schimscheimer (basgitaar).

Regelmatig terugkerende Sunday Afternoon Jazzclub 
waarin Carmen Sars steeds verrassende musici ontmoet.

Maarten, Erik en Arend staan al jaren met veel succes 
op het podium. Mooie voorstellingen met een verhaal. 
Kritisch zijn ze wel. Ze hebben over alles een oordeel, 
maar de logica is soms ver te zoeken. En wat voor 
mensen zijn het eigenlijk zelf? De lach hangt ze aan de 
spreekwoordelijke kont en de mensen genieten ervan. 
Maar mag dat nog wel? Is dat nog wel ‘woke’? En wat 
betekent woke eigenlijk? Je gaat het zien in ‘Mannen 
van niks’.

Succesvol ‘Weesper’ cabarettrio geeft met onnavolgbare 
twist overal zijn eerlijke mening over, maar zijn zij eigenlijk 
wel ‘woke’?

VR 13 JANUARI - ZA 14 JANUARI – 20:30 UUR – € 19,50

Weespers op het podium

Trigger Warning is een comedyavond voor mensen 
die tegen een stootje kunnen en durven te lachen om 
dingen waar je eigenlijk niet om zou moeten lachen. 
Een politiek incorrecte anti-woke comedyavond die 
zijn oorsprong vond in het Comedy Café Amsterdam, 
waar comedians hun meer duistere en grove materiaal 
doen. En nu brengen zij hun stoute en beledigende 
grappen naar de City of Wesopa in Weesp.

Een politiek incorrecte comedyavond in de Uitkijk, voor 
mensen die kunnen lachen om stoute en beledigende 
grappen van stand-up comedians mét zelfspot.

DI 24 JANUARI - DI 21 FEBRUARI - DI 28 MAART - 
DI 25 APRIL - DI 23 MEI – 20:00 UUR – € 12,50

try-out
cabaret

try-out
cabaret

Carmen Sars e.a.
Jazz on the Rocks

Niet Schieten!
Mannen van niks

Trigger Warning Tuesday
Kei-harde comedyavond

muziek

ZA 15 APRIL – 20:30 UUR – € 16,00

George Michael: een fantastische zanger die hit na 
hit scoorde. Van zwoele schuifelnummers als Careless 
Whisper en prachtige duetten met Aretha Franklin en 
Elton John, tot dansbare Wham-nummers als Wake 
Me Up Before You Go-Go. Kom genieten van zijn 
muzikale erfenis! Undercoversessies: Nederlandse 
topmuzikanten, waaronder Weesper Robin Verkaik, 
eren hun helden met te gekke shows. Rondom de 
show draait Dirty Funky DJ!

Een wervelende show vol zwoele en dansbare hits 
van popicoon George Michael, door Nederlandse 
topmuzikanten.

Undercoversessies
George Michael Tribute
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jeugd 3+

Op het podium staat een grote kist. Telkens mag een 
van de kleuters iets uit de kist pakken. Bij alles wat er 
tevoorschijn komt hoort een liedje. Allerlei liedjes uit 
het programma Apennoten (NPO Zapp). De kinderen 
kunnen met élk liedje meedoen. Door mee te zingen, 
een instrument te bespelen of te dansen. De liedjes 
zijn van tevoren te horen op de site van KRO-NCRV of 
Schooltv. En verder vertelt Nienke verhaaltjes, samen 
met de kinderen uit het publiek.

Apennoten van NPO Zapp in het theater: samen spelender-
wijs muziek maken, dansen en tussendoor naar verhaaltjes 
luisteren met Nienke van den Berg (Zappelin).

ZO 16 APRIL – 11:00 UUR – € 10,00

Jeugdtheater

jeugd 2+

In ‘BullyBully’ ontmoeten twee wereldleiders elkaar 
in niemandsland. Een cultureclash op duploniveau, 
want wat de boer niet kent dat eet ie niet. 
Wat volgt is een ongemakkelijke ontmoeting tussen 
twee kinderachtige, maar machtige volwassenen 
die stukje bij beetje aan elkaar wennen. Een peuter-
musical à la West Side Story over vriendschap en 
‘het onbekende’ met twee spelers, veel liedjes, 
gekift en geredetwist. Maar het loopt goed af.

Een peutermusical (winnaar Zilveren Krekel ’22) over 
kinderachtige grote mannen met grappig geruzie, gedram 
en een happy end.

ZO 14 MEI – 11:00 UUR – € 10,00

jeugd 4+

ZO 29 JANUARI – 11:00 UUR – € 10,00

Het verhaal gaat over Zoetje, die op zoek is naar haar 
prins met of zonder wit paard. Zal dat haar lukken? 
Soms lijkt iets mooier dan het is. Ook blijken er, zoals 
het in sprookjes hoort, nog kikkers rond te springen die 
misschien niet zijn wat ze lijken. ‘Prins Heerlijk’ is een 
ouderwets en toch modern sprookje. Poppentheater 
FATSNERRAN speelt deze productie in een klassiek 
ogende setting. Met een handkar vol spullen waaruit 
het decor en verhaal onder handbereik ontstaat. 

Fatsnerran brengt kwalitatief hoogstaand poppentheater 
met een ouderwets sprookje in een modern jasje over de 
zoektocht naar geluk van een keukenprinses. 

Er zijn drie kinderen. Ze wonen op matrassen. 
Ze slingeren aan hun stapelbedden. Ze eten bergen 
patat. Ze mogen alles wat jij niet mag. Ze durven 
alles. Kom maar eens kijken. De voorstellingen van 
Simone de Jong Company kenmerken zich door hun 
verbeeldingskracht, humor en inventiviteit. Beelden, 
geluid en beweging zijn de basis om kinderen te raken, 
uit te dagen en te inspireren. Zo is ‘Slinger!’ met zijn 
acrobatische spel net de droom van een kind.

Grappige, hartveroverende voorstelling geïnspireerd door de 
Stampertjes en andere eigenwijze en stoere kinderen.

ZO 26 FEBRUARI – 11:00 UUR – € 10,00

try-out
jeugd 4+

Een kist vol liedjes 
Apennoten 

Maas Theater en Dans
BullyBully

Fatsnerran
Prins Heerlijk 

Simone de Jong Company
Slinger
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Deel 
uitmaken 

van Wesopa?
Heb je zin om je talenten en werklust in te zetten, 
zodat ons theater blijft bruisen? Sluit je dan aan
als vrijwillige medewerker. Achter de bar of de 
kassa, in de techniek of de bouwploeg, in de 
marketing of op kantoor… er zijn veel mogelijk-
heden. Bel of mail gerust, of spreek ons gewoon 
eens aan na een voorstelling. Je krijgt er een 
gezellig ‘tweede thuis’ voor terug, waar je altijd 
uit kunt gaan!

Je kunt Wesopa ook steunen als vriend. 
Word vriend en je blijft op de hoogte van het 
reilen en zeilen in het theater. 

Dankzij jouw financiële bijdrage realiseren wij 
activiteiten, projecten en investeringen. Vanaf 
€ 25,- per jaar ben je al vriend. Hartsvriend word 
je als je het theater vijf jaar lang een periodieke 
schenking doet van minimaal € 50,- per jaar. 
Door de ANBI-status van het theater levert dit 
extra belastingvoordeel op aan de schenker.

Welke vriend je ook wordt: je helpt ons altijd! 
We geven jou graag iets terug, zoals voorrang 
bij het bestellen van kaarten en een uitnodiging 
voor een jaarlijkse speciale vriendenvoorstelling.

Lees meer of meld je direct aan op www.wesopa.nl


