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Fred Hersch Trio
De Amerikaanse Fred Hersch
wordt omschreven als een van de
allergrootste jazzmuzikanten van
dit moment. Tezamen met het
uitbrengen van zijn nieuwe cd
Open Book publiceerde hij een
boek over zijn onstuimige leven.
Tijdens het optreden in
TivoliVredenburg speelt hij met
John Hébert op bas en Eric
McPherson op slagwerk.
Zaterdag 25 november, 20.00 uur.
TivoliVredenburg, Vredenburgkade
7
Spinvis
In vijftien jaar heeft Erik de Jong,
beter bekend als muzikant Spinvis,
zich ontpopt als een van de meest
eigenzinnige en veelzijdige
artiesten in het Nederlandse
poplandschap.
In 2002 waren zijn liedjes soms nog
wat lastig te volgen, anno 2017 is
iedereen gewend aan het feit dat je
het soms niet helemaal hoeft te
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snappen. Ter ere van zijn cd Trein
Vuur Dageraad, die in april
verscheen, doet hij Nederlandse
poppodia aan.

fietsen, bergen en dalen, doorgaan
en stoppen. Een inspirerende en
ontroerende, maar bovenal
humoristische voorstelling.

Donderdag 23 november, 19.45
uur. TivoliVredenburg,
Vredenburgkade 7.

Donderdag 23 november, 20.30
uur. Stadsschouwburg,
Lucasbolwerk 24.

Under Siege

KomEten

In China is ze al een superster
vanwege haar voorstellingen, nu
komt Yang Liping naar Nederland
met een bewerking van de
klassieke Peking Opera Farewell
my Concubine. Na een heldhaftige
strijd is de krijgsheer Xiang Yu
omsingeld door de legers van zijn
vijand. In een laatste ontmoeting
met zijn favoriete concubine besluit
die het uiterste liefdesoffer te
brengen: ze pleegt zelfmoord.
Verwacht een avond vol dans,
acrobatiek en livemuziek in een
decor van duizenden hangende
scharen.

Eten onder de sterrenhemel in de
winter; het klinkt nogal koud, maar
in het pop-uprestaurant KomEten in
sterrenmuseum Sonnenborgh kan
het.
Door het grote glazen dak zit je
letterlijk onder de sterren te eten.
Een (g)astronomische avond die je
af kunt sluiten met een exclusief
sterrenprogramma in de
sterrenwacht.
Donderdag 23 november, 18.30
uur. Sonnenborgh, Zonnenburg 2.

Donderdag 23 november, 20.00
uur. Stadsschouwburg,
Lucasbolwerk 24.
Moedt
Cabaretier Marco Lopes gaat in zijn
nieuwe voorstelling Moedt op zoek
naar de man in deze tijd. Is de man
het even kwijt of stelt hij zich een
beetje aan? Hoe zit het met de
jonge generatie en hun geworstel
met identiteit? Comedy met een
positieve insteek, zonder dat het
ironisch wordt.
Vrijdag 24 en zaterdag 25
november, 20.30 uur. Werftheater,
Oudegracht 58.
Funda draait door
In 2007 belandde actrice,
cabaretière en columniste Funda
Müjde na een ernstig ongeluk in
een rolstoel. Ze besloot haar
beperking te lijf te gaan en fietste in
89 dagen met een handbike van
Amsterdam naar Istanbul. Funda
draait door gaat over lopen en
donderdag 23 november 2017
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