Warm aanbevolen
Vrij 5 jan, 14.30 uur, Winterkost
met Alfred Jodocus Kwak, Podium
Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1,
De Meern.
Magische wereld van ijs
In de kerstvakantie zijn er tal van
jeugdtheatervoorstellingen. In
theater Kikker is de voorstelling
IJspaleis te zien over de magische
wereld van ijs. IJspaleis is een
dansvoorstelling met livemuziek en
sprookjesachtige animaties.

Gloria Estefan: enthousiast over
première.
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Koopverslaving
Shop till you drop is een absurdhumoristische theatervoorstelling
over de verslaving om te shoppen.
De groep Golden Palace neemt de
bezoeker mee naar een warenhuis
waar alle wensen werkelijkheid
worden. Zit u niet echt lekker in uw
vel? Een paar nieuwe schoenen
doet werkelijk wonderen. Bent u de
zin van het bestaan een beetje
kwijt? Het sales team helpt u
zonder aarzeling door de moeilijke
momenten heen.
Vrij 5 en za 6 jan, 20.30 uur, Shop
till you drop, Stadsschouwburg,
Lucasbolwerk 24, Utrecht.

Dat element staat dan ook voorop
bij de Duitse Simon & Garfunkel
Revival Band, misschien wel de
beste tribute band van Simon &
Garfunkel. Michael Frank (zang,
gitaar) en Guido Reuter (zang,
viool, fluit, piano) benaderen keer
op keer griezelig dicht het origineel.
Din 9 jan, 20 uur, TivoliVredenburg,
Vredenburgkade 1, Utrecht.

Vrij 5 jan, 14.30 uur, IJspaleis,
Theater Kikker, Ganzenmarkt 14,
Utrecht.
On Your Feet!
Het dak gaat er af bij het
musicalspektakel On Your Feet! in
het Utrechtse Beatrix Theater.
Stilzitten is onmogelijk in deze
dansshow met een negenkoppige
band en een topcast met Vajèn van
den Bosch, Jim Bakkum, Tommie
Christiaan, Nurlaila Karim en Ellen
Evers.
Bezoekers kunnen helemaal
losgaan op wereldhits van Emilio
en Gloria Estefan zoals, Conga, Dr.
Beat en The Rhythm is gonna get
you.
Gloria Estefan zelf was bij de
première en enthousiast: 'Ik had me
geen mooiere voorstelling kunnen
indenken'.
Di t/m zat, 20 uur, On your feet!,
Beatrix Theater, Jaarbeursplein,
Jaarbeursplein 6a, Utrecht.

Alfred Jodocus Kwak
Simon & Garfunkel Revival Band
De wereldberoemde weeseend van
Herman van Veen, Alfred Jodocus
Kwak, is te zien in een symfonisch
avontuurlijk sprookje. In de bergen
ontmoet hij een sneeuwvlok en
volgt haar naar zee.
Alfred volgt het sneeuwvlokje ,
maar ze moeten wel opschieten,
want anders kan ze smelten.
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Het legendarische Amerikaanse
duo Simon & Garfunkel scoorde in
de jaren 60 en 70 hit na hit met hun
subtiele folkpop. The Sound Of
Silence, Scarborough Fair,
Homeward Bound, Mrs. Robinson,
The Boxer, Bridge Over Troubled
Water, voorbeelden van perfecte
samenzang.
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