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Als cultuur je interesseert, je dit schooljaar vier 
keer een leuk avondje uit wilt naar theaters in Den 
Haag (of als je dat zelfs moet voor het vak ckv), dan 
is dit cultuurabonnement iets voor jou. 

Het werkt zo: op de volgende pagina’s staan 
verschillende voorstellingen waarvoor wij alvast 15 
kaarten hebben gereserveerd. We hebben kaarten 
voor dansvoorstellingen, voor toneel en cabaret. 
Die kaarten zijn niet voor onszelf bedoeld, maar 
voor jou. 

Om je op te geven, vul je het formulier in. Er staan 
telkens twee voorstellingen bij elkaar. Daarvan kies 
je er telkens één, plus het filmkaartje onderaan. 
Zo verzamel je vier voorstellingen. We proberen 
de kaarten te verdelen volgens de voorkeur die jij 
hebt aangegeven. Maar LET OP: Zijn de kaarten 
daarvan op, dan krijg je automatisch kaarten voor 
de andere voorstelling. 

Voor deze vier voorstellingen betaal je samen 
twintig euro. Dat is soms nog niet eens een derde 
van wat ze in werkelijkheid kosten. Maar liefst 
66 procent korting dus! 

Elke voorstelling wordt begeleid door een of twee 
docenten van school. Die docent(en) ontmoet je ter 
plekke en je kunt bij ze terecht voor vragen of 
opmerkingen. Je gaat zelfstandig naar het theater 
toe en gaat ook zelf weer naar huis (overleg 
hierover met je ouders!).

Maar... dertig abonnementen zijn zó op. 
En op = op. Hoe eerder je bent hoe meer kans je 
maakt op de voorstellingen van je keuze. Op het 
formulier lees je hoe je het invult en waar je het 
inlevert.
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     OKTOBER  
20.15U  
THEATER AAN HET SPUI  
SPUI 187 DEN HAAG 

 
 

HET DEBUUT 

LA ISLA 
BONITA 
 

 
Een nieuwe generatie theatermakers maakt 
haar debuut op het podium, als deel van het 
festival Nee, Jij Hebt Talent. Dé kans om als 
eerste kennis te maken met het toptalent van 
nu!  De voorstelling die door de jury gese-
lecteerd is om dit najaar te touren is La Isla 
Bonita. Vijf meiden van de Maastrichtse  
Toneelacademie brengen een in alle op-
zichten wervelende show met de titel La Isla 
Bonita.  
 
Een voorstelling die op onnavolgbare wijze 
verschillende facetten van de vluchtelingen-
problematiek belicht, terwijl er in glitterpakjes 
aparte dansen worden opgevoerd, met plan-
ten wordt gesmeten en onenigheden worden 
uitgevochten. Mooi van opbouw en ernstig om 
te lachen.  
 
Klik voor meer info 
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http://viarudolphi.nl/productie/het-debuut-3/
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DECEMBER  
20.00U  
KONINKLIJKE SCHOUWBURG 
KORTE VOORHOUT 3 DEN HAAG 

 
 

MAROCOMEDY 

MARHABA 

 
Marhaba, welkom terug. Oftewel hallo in het 
Turks, welkom in het Marokkaans.
 
Na het daverend succes van afgelopen jaar 
keert MaroComedy terug naar de Koninklijke 
Schouwburg. Een comedyshow om je vingers 
bij af te likken.  
 
MaroComedy is een avondvullende 
comedyshow met comedians van 
verschillende nationaliteiten. 

Met hun Marokkaanse, Turkse, Surinaamse 
en Nederlandse roots nemen ze onze multi-
culturele samenleving op de hak. 
Hedendaagse situaties en gênante voorvallen 
worden door middel van stand-up comedy, 
improvisatie en sketches ten tonele gebracht. 
Veel zal herkenbaar zijn (of je het nou toe-
geeft of niet), dus kom lachen en genieten. 
 
Klik voor meer info 
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http://www.marocomedy.nl/event/mrhaba-in-den-haag/
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DECEMBER  
19.30U  
THEATER AAN HET SPUI  
SPUI 187 DEN HAAG 

 
 

ISH 

FUNKISH 

 
Let’s get FunkISH!

Ben je klaar om meegesleept te worden door 
de lekkerste combinaties van rauwe ritmes en 
funky grooves?

ISH neemt je in deze unieke dansvoorstelling 
mee langs de pioniers die als eerste letterlijk 
en figuurlijk uit de maat liepen. James Brown 
en Sly and the family Stone zijn daar een 
perfect voorbeeld van.

Onze beatboxende conducteur vormt samen 
met een cinematic dj, cellist en pianist de 
muzikale motor van onze Soultrain. En de 
ritmes die zij uitstorten vormt vervolgens weer 
de brandstof voor de vier dansers die zich na- 
tuurlijk gespecialiseerd hebben in onder an-
dere poppin’ en lockin’, zoals je in deze funky 
seventies setting zeker mag verwachten. 
 
Klik voor meer info
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http://www.thisisish.com/index.php/nl/shows/funkish
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             MAART  
19.30U  
THEATER AAN HET SPUI  
SPUI 187 DEN HAAG 

 
 

ISH 

WAT NIEMAND HAD  
VERWACHT 

  
Harder moest het meisje. Sneller rennen dan 
alle anderen. Op haar eigen pad en op haar 
eigen manier. Totdat alles plots donker werd 
en ze alleen was met haar gedachten. 

Maar ben je dan wel alleen? Of is je hoofd 
het thuis van allerlei wezens? Een plek vol 
vreemde vrienden, bizarre dromen en warme 
herinneringen. Maar ook vol onredelijke 
angsten, prachtige gedachtenspinsels en 
wonderlijke waanvoorstellingen. 

Ga je mee?
 
Klik voor meer info
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http://www.thisisish.com/index.php/nl/shows/wat-niemand-had-verwacht
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             MAART  
20.15U  
THEATER AAN HET SPUI  
SPUI 187 DEN HAAG 

 
 

FIRMA MES 

BOT 

  
Over onaardige mensen

Daan botst op tegen een man in de trein. 
Een woordenwisseling volgt, een vrouw 
bemoeit zich ermee, een middelvinger wordt 
opgestoken.  
 
Aan de hand van deze ogenschijnlijk  
onbelangrijke herinnering van één van de  
acteurs, zoekt Firma MES een antwoord op 
de vraag waar onaardig gedrag vandaan 
komt.  
 
Firma Mes pluist het voorval tot in detail uit, 
als ware het een politieonderzoek. Ze bellen 
mensen op die ze zelf onaardig vinden of 
tegen wie ze zelf onaardig zijn geweest en 
gaan de confrontatie aan. Een spannende, 
humoristische mix tussen theater en realiteit.
 
Klik voor meer info
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http://www.firmames.nl/projecten/bot/
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        APRIL  
20.15U  
KONINKLIJKE SCHOUWBURG 
KORTE VOORHOUT 3 DEN HAAG 

 
 

ASHTON BROTHERS 

ENFANTS 
TERRIBLES 

 
Eeuwenlang werden de best bewaarde 
geheimen van circusfamilies over de hele 
wereld zorgvuldig van generatie op generatie 
doorgegeven.  
 
Totdat ze terecht kwamen bij de grootste 
kinderen van de theaterwereld: de Ashton 
Brothers. Zij doopten de gevaarlijkste acts, 
de vreemdste trucs en de meest hilarische 
nummers om tot een bonte mix van muziek, 
acrobatiek en regelrechte tovenarij. 
 
“Wie dit niet gaat zien is gek” (De Pers) 
 
“Spectaculair, absurd, totaaltheater” (Metro) 
 
“Een sensatie!” (De Volkskrant) 
 
 
Klik voor meer info 
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http://www.ashtonbrothers.nl/
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VRIJKAART 
  
FILMHUIS DEN HAAG 
SPUI 191 DEN HAAG 

 
 

FILMHUIS 

DEN HAAG 
 
 
Een filmhuis is een plek waar andere films 
draaien dan in een reguliere bioscoop (zoals 
bijvoorbeeld Pathé). Je ziet er onafhankelijke 
films, kleinere films die vaak met minder geld 
zijn gemaakt en die doorgaans een minder 
groot publiek trekken dan mainstream films. 
 
Dat betekent niet dat deze films daarom niet 
de moeite waard zouden zijn. Het zijn vaak 
juist deze films die prijzen winnen en die op 
veel waardering kunnen rekenen van oud èn 
jong (en trouwens ook van leerlingen van het 
Veurs Lyceum die al eerder gingen!) 
 
Bij je cultuurabonnement krijg je een vrijkaart 
voor een film in het filmhuis. Vóór je gaat doe 
je twee dingen:
1. Je zoekt in het programma een film die je 
leuk lijkt. Neem de tijd om je te oriënteren, het 
voorkomt teleurstellingen. Twijfel je? Overleg 
met een kunstvakdocent. 
2. Je stuurt een mail of je belt van tevoren om 
een plek te reserveren (om te voorkomen dat 
het vol zit als je er aankomt). Zeg erbij dat je 
een vrijkaart hebt. 
 
Klik voor meer info 
 

 FILM

http://www.filmhuisdenhaag.nl/

