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Voorstellingen beginnen om
20.30 uur op de Klokkezolder

Ronald Snijders - Groot succes 2
Donderdag 26 september 2019

Nederland staat aan de vooravond van een nieuw theaterprogramma van Ronald Snijders, Groot Succes 2. Dit is de opvolger van Groot Succes, welke show
van Snijders nog niet in de theaters te zien is geweest. Verwacht wederom onverwachte taalgrappen, nieuwe woorden en niet te plaatsen gedachtekronkels.

Pieter Jouke - Gloeiende plaat
Donderdag 7 november 2019

In Gloeiende Plaat neemt Pieter Jouke verantwoordelijkheid. Voordat hij ook
maar denkt aan het verbeteren van de wereld, wil hij die eerst begrijpen. Dat
rondoet hij door vragen op te werpen. Jij mag daarop antwoorden. Maar je mag
je ook verbazen over wat er omgaat in het hoofd van deze wereldbestormer.

Cameretten

Donderdag 6 februari 2020
Cameretten is dé cabaretkweekvijver! Duizenden mensen zagen hier de eerste
stappen van o.a. Bert Visscher, Brigitte Kaandorp, en Ronald Goedemondt. Een
nieuwe lichting cabaretiers treedt in hun voetsporen. Kom keihard lachen en
laat je verrassen door de drie festivalfavorieten van de 54e editie.

HUN - Alles is wel

Donderdag 19 maart 2020

Muzikaal cabaret door twee zelfbenoemde, weergaloos charmante meiden. Een
masterclass zullen Hun het niet noemen, maar Hun duwen je wel wat levenswijsheden door de strot (uiterst lichtzinnig, uiteraard). Niet dat je het nodig hebt, want
je bent natuurlijk ontzettend goed gelukt. Alles is wel. Toch?

Cabaretpoel

Donderdag 7 mei 2020
Een avondje Cabaretpoel is een zeer afwisselende avond met vier uiteenlopende
cabaretgenres. Vier cabaretvoorstellingen voor de prijs van één, met voor elk wat
wils. Wie er spelen blijft meestal tot de avond zelf een verrassing. Dus laat je verrassen door het talent van de toekomst.

Kaarten voor voorstellingen bedragen € 15,- per stuk. Koop je een
passe-partout voor álle voorstellingen, dan betaal je € 60,- i.p.v. € 75,-.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.stichting-kasteelvanrhoon.nl
en bij Boek & Leeswinkel Het Witte Huys in Rhoon.

