
De Paarse theaterwagen 
 

14.00 uur Trio Tom en zijn Saxmobiel (ook voor kinderen) 

Ik vorm een trio met twee bewegende poppen op bas en piano en ga 
met mijn saxofoon improviseren op mooie Jazz muziek.  
De mannen bewegen op de muziek. gaat er te gek uit zien… en klinken 
natuurlijk. 

Een try-out voor de shows op Oerol  
(ook geschikt voor kinderen) 

15.00 uur Trio Tom 
16.00 uur Trio Tom 

 

16.30 uur Annemarie Brijder 

Ik ben Annemarie Brijder, kom uit Amsterdam, en maak Nederlands- 
en Franstalige chansons. Over de economische crisis tot het NOS 
journaal en over de liefde tot de drank. Kortom over alles wat ik niet 
snap. Met humor, lichtheid en hier en daar een felle uithaal neem ik het 
publiek mee in mijn zoektocht.  

 

17.00 uur Juan Tajes, maskertheater 

Ik vertel over mijn maskers, speel er mee en ik vraag het publiek om 
mee te spelen.  

 

17.30 uur Annemarie Brijder 
18.00 uur Juan Tajes 
19.30 uur Annemarie Brijder 
20.30 uur Juan Tajes 

 

Programma 
TheaterEtappe  
Zondag 20 mei Zolang er 
publiek is worden er (extra) 
voorstellingen gespeeld 

 

De Groene Theaterwagen 

 
14.00 uur Marjo & Chris  (ook geschikt voor kinderen) 

‘And then I saw het Face’  
Moderne fusie van liedjes uit de 60-er jaren met een 100-en 1 
nacht-verhaal. Rock and Roll op de Ukelele. Een mooie 
liefdesverhaal wordt besprenkeld met bekende old-timers. Luister 
en zing mee. 
 

14.30 uur Mees GEVLEUGELDE VERTELLINGEN 

Een serie korte muziektheater voorstellingen over de relatie 
tussen mens & vogel. Vergezeld door haar gitaar verhaalt en 
zingt Mees over de absurde en hilarische personages die deze 
serie voorstellingen zo bont gekleurd maakt.Ondeugend, 
grappig, spannend; maar altijd intiem en liefdevol 

 

15.00 uur Droes Hair   (ook geschikt voor kinderen) 

Al tien jaar een aanstormend talent en nog niet moe. Bruiloften, 
voetbalkantines of het Gelredome (als schoonmaker) , Danny 
geeft alles! Met zijn trouwe pianist en chauffeur Victor Valentino 
en de stemmige Droesettes is geen C hem te hoog! 

 
16.00 uur Marjo & Chris 
16.30 uur Mees 
17.00 uur Droes Hair 
19.00 uur Marjo & Chris 
19.30 uur Mees 
20.00 uur Droes Hair 



 

De Blauwe Theaterwagen 
 

 

14.00 uur Daphne, Theater 

 

De gearriveerde schrijfster Daphne Gakes lanceert haar debuut. De 
bezoeker komt binnen op haar boek signeersessie waarbij ze om de 
oren worden geslagen met persoonlijke verhalen over haar losbandige 
levensstijl. Halverwege de voorstelling blijkt echter dat niemand haar 
boek gekocht heeft. Het dreigt te mislukken en dat terwijl 'Ik Jan 
Cremer' wel een bestseller is geworden! 

De voorstelling is ook te zien op de Parade, in alle steden! 

 

14.30 uur Tim   (zeer geschikt voor kinderen) 

 

Een combinatie van vingervlugheid, levensgevaarlijke stunts, 
jarenlange training, opperste concentratie of puur geluk? 
De waarheid ligt in het midden waardoor het publiek altijd blijft raden. 
Wel staat vast dat zijn toeschouwers getrakteerd worden op 30 
minuten humor, horror, actie en verbazing! 

 

 

15.30 uur Daphne 
16.00 uur Tim 
17.00 uur Daphne 
17.30 uur Tim 
20.00 uur Daphne 
20.30 uur Tim 

 

 

 

 

De Rode Theaterwagen 
 

 

14.00 uur Nuffe Tantes  (zeer geschikt voor kinderen) 

De kleurrijke theatermaaksters Floor van der Poort en Irene 
Schouten weten als geen ander op humoristische wijze in de 
huid te kruipen van de Nuffe Tantes!  
 

14.30 uur Joep van Leeuwen en band 

Nederlandstalige muziek met een verhaal. In de stijlen van jazz 
tot pop worden alledaagse en maatschappelijke noten 
gekraakt. 

 

15.00 uur Siegmund & Froyd    (ook geschikt voor kinderen) 

 

Siegmund & Froyd bieden u een hilarische act met een 
aanstekelijk enthousiasme en hoewel de magie van dit tweetal 
staat als een huis, wil hun persoonlijke relatie nog wel eens 
voor, laten we zeggen, interessante situaties zorgen. 
Vandaag laten Siegmund en Froyd hun geweldige 'magie van 
de geest' zien. Hun komische variatie op mentalisme zal menig 
gast slapeloze nachten bezorgen. Deze eenmalige comeback 
moet u gewoon gezien 
hebben! 
 

16.00 uur Nuffe Tantes 
16.30 uur Joep van Leeuwen  
17.00 uur Siegmund & Froyd 
19.00 uur Nuffe Tantes 
19.30 uur Joep van Leeuwen 
20.00 uur Siegmund & Froyd 
 

 


