Warm aanbevolen

Rob en Emiel.
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Werkspoor Festival

zelf met de lichten experimenteren.

De tweede editie van het
Werkspoor Festival vindt tijdens het
paasweekend plaats in de
Werkspoorkathedraal in Zuilen. Het
industriële gebouw staat dan vol
met pop-upkeukens, -barretjes, muzikanten en -dj's. Bezoekers
kunnen onder meer luisteren naar
de elektronische muziek van de
Utrechtse Onegg, de pop van INKT
of de donkere stem van Potman Jr.
En kinderen kunnen er potjes
maken en beschilderen, houten
dieren timmeren en een ritje maken
op een kleurrijk hert.

Zondag 1 april, 14.00 uur en 16.00

30 maart t/m 2 april,

uur, Stadsschouwburg Utrecht.

Javier Guzman
Javier Guzman wil zich even
voorstellen. De geboren Spaanse
cabaretier wil laten zien dat hij
eigenlijk heel beleefd en
goedgemanierd is. Daarom gaat hij
tijdens zijn voorstelling vol
beheersing, nuance en
verheldering problemen duiden. Te
beginnen bij zijn naam, want die
spreek je namelijk uit als Ga-BieJer.

Werkspoorkathedraal, Tractieweg
41 Utrecht.

Zondag 1 april, 20.00 uur,
Stadsschouwburg Utrecht

Wijn

Wijn.
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De Stadsschouwburg wordt
vanavond omgetoverd in een
Amsterdams grachtenpand. Tijdens
de thrillerkomedie Wijn gaan vier
vrienden bij elkaar op bezoek voor
hun jaarlijkse wijnavond. Maar de
conflicten lopen op en de avond
compleet uit de hand. Volgens het
NRC een 'Who's afraid of Virginia
Woolf van deze tijd'.
Donderdag 29 maart, 20.15 uur,
Stadstheater De Kom, Stadsplein
6, Nieuwegein
.

© AD

Rob en Emiel willen zaterdag
magie brengen naar Podium Hoge
Woerd tijdens hun
jubileumvoorstelling. De twee
comedians/illusionisten zit tien jaar
in het vak en om dat te vieren
brengen ze succesnummers uit hun
carrière naar het theater. De oude
trucs worden afgewisseld met
nieuwe scènes, acts en verhalen.
In één show combineren ze magie,
theatrale acts en cabaret. Met naar
eigen zeggen eindelijk de rode
draad waar ze al zo lang naar op
zoek waren.
Zaterdag 31 maart, 20.30 uur,

Licht!

Javier Guzman.
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Blow me away

Podium Hoge Woerd, Hoge

Tweetakt presenteert: Licht! Een
speelse, frisse dansvoorstelling met
licht in de hoofdrol. Twee dansers
gaan met licht aan de haal. Ze
dansen met zaklampen,
lichtpuntjes, schemerlicht,
schaduwen en twee grote
theaterspots op wielen. Tout Petit
maakte deze speelse
dansvoorstelling speciaal voor een
jong publiek en na de voorstelling
kunnen deze jonge toeschouwers
donderdag 29 maart 2018

Woerdplein 1, De Meern.

Vlafeest
Cabaretier Fabian Franciscus is
een 'professioneel autist'. Dingen
die voor de meeste mensen
normaal zijn, kunnen voor hem heel
gek en absurd overkomen.
Franciscus merkt dat er nog veel
onbegrip en onduidelijkheid heerst
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over autisme en in zijn show
Vlafeest speelt hij met dat
spanningsveld. Een cabaretier met
een missie dus. Maar er moet
tijdens de voorstelling natuurlijk ook
gelachen worden, want 'lachen
betekent acceptatie', vindt de
cabaretier.
Vrijdag 30 maart, 20.30 uur, De
Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

James TW
James TW is een twintig jaar oude
singer-songwriter. Hij werd
beroemd via YouTube, waarop hij
zijn nummer plaatste. De
Canadese singer-songwriter Shawn
Mendes zag zijn video's op de
website, was onder de indruk,
regelde een platendeal voor hem
en nam hem vervolgens mee als
voorprogramma op een
wereldtournee. Nu is James TW
klaar voor zijn eigen tour en
daarmee staat hij zaterdag in
TivoliVredenburg.
Zaterdag 31 maart, 19.45 uur,
TivoliVredenburg Utrecht.

© AD

donderdag 29 maart 2018

Pagina 13 (2)

