Warm aanbevolen
in Utrecht.
George en Eran 'lossen
wereldvrede op'
Zaterdag 'lossen George en Eran
de wereldvrede op' in Podium Hoge
Woerd. In de muzikale
conflictkomedie keren de
Israëlische Nederlander Eran en de
Syrische Hollander George terug
op het podium voor de grote finale
van hun trilogie.

Tineke Schouten neemt keuzes onder
de loep.
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Eerder ondernam George een reis
naar Lesbos, en Eran ging op
bezoek bij de beleidsmakers in Den
Haag. Nu hebben zij naar eigen
zeggen eindelijk de sleutel
gevonden die tot wereldvrede gaat
leiden.
Zaterdag 10 februari, 20.30 uur,
Podium Hoge Woerd, Groenedijk
1A, De Meern.
Tineke Schouten

Een optreden tijdens het Stukafest in
2016.
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Stukafest
In twintig studentenkamers
verspreid door het centrum van
Utrecht staan vanavond
verschillende acts. Theater, dans,
muziek en kleinkunst: voor ieder
wat wils.
Stukafest wil cultuur toegankelijk
maken door de acts in een
informele setting te zetten: een
studentenkamer. Het
studentenkamerfestival kent dit jaar
een jubileum: het is de tiende
editie.
Donderdag 8 februari, vanaf 20.30
uur, verschillende studentenkamers
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De Utrechtse Tineke Schouten
neemt vrijdag en zaterdag in
Nieuwegein haar keuzes onder de
loep tijdens de voorstelling Tsplitsing. Wat was er bijvoorbeeld
gebeurd als ze een heel andere
afslag had genomen op de Tsplitsing? En dat doet ze natuurlijk
met humor en met de nodige
typetjes, zo komen Bep Lachebek
en de vriendin van Mark Rutte
langs.

maar ook grote eenzaamheid
kende.
Zaterdag 10 februari, 20.00 uur,
Stadsschouwburg, Utrecht.
Ntjam Rosie
Ntjam Rosie is een KameroeneesNederlandse zangeres die jazz,
soul en pop mengt met Afrikaanse
muziek.
Deze unieke stijl bracht haar al op
North Sea Jazz, meerdere keren in
De Wereld Draait Door en nu ook in
TivoliVredenburg. Zaterdag volgt ze
daar 'de lange reis van het zwarte
ritme'.
Zaterdag 10 februari, 20.30 uur,
TivoliVredenburg, Utrecht.
Verplicht spelen
De jongens van Herman in een
Bakje met geitenkwark zingen
maandag en dinsdag hun absurde
a-capellaliedjes in de
Stadsschouwburg, tijdens de
voorstelling Verplicht Spelen. Dat
doen ze volgens de
Stadsschouwburg met
'eigenzinnige humor, sterke
samenzang en aangename
meligheid'.
Maandag 12 en dinsdag 13
februari, Stadsschouwburg, Utrecht

Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari,
De Kom, Stadsplein 6, Nieuwegein.
From Sammy with Love
De musical From Sammy with Love
vertelt het verhaal van de
Amerikaanse entertainer Sammy
Davis Jr., bekend van nummers als
Mr. Bojangles en The Candy Man.
Stanley Burleson en Freek Bartels
kruipen zaterdag beurtelings in de
huid van de top-entertainer en
nemen het publiek mee naar de
jaren 60 en 70, een periode waarin
Sammy Davis Jr. grote successen
donderdag 08 februari 2018
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