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Alexander Broussard achter de piano tijdens Billy Joel & Elton John Tribute - Face 2 Face Tour in 2022. Ook 
dit jaar is Alexander weer te zien in de Theaterbakkerheij!



Beste bezoeker,

Na een zware periode waarin ons theater vaak dicht moest vanwege het coronavirus, hebben we 
vorig jaar eindelijk weer veel bezoekers mogen ontvangen. Een dicht theater ging ons niet in de 
koude kleren zitten, maar dankzij jullie, de bezoekers, hebben we het gered. 

We kijken zeer positief naar de toekomst en daar hoort een mooi programma bij. Met gepaste 
trots presenteren wij het programma voor 2023. Het wordt een bomvol jaar, met theater, muziek 
en van alles wat de moeite waard is. We hopen jullie in 2023 weer te zien in ons gezellige theater!

Mede namens alle medewerkers en vrijwilliMede namens alle medewerkers en vrijwilligers,

Ruud Bakker

We gaan iets nieuws doen in 2023! Op meerdere datums komen Nederlandse topmuzikanten 
muziek spelen van nationale en internationale grootheden onder de noemer: 
De Undercoversessies®.

Op het beroemde festival de Zwarte Cross zijn deze Undercoversessies inmiddels uitgegroeid 
tot een kwaliteitsmerk. Het geheim van de optredens? Het zijn geen tribute bands, maar het 
zijn topmuzikanten uit de Nederlandse muziekscene die het repertoire van de grote artiesten der 
aarde uitvoeren. aarde uitvoeren. 

We ontvangen muzikanten die
spelen bij o.a.: The Clarks, Typhoon,
Eefje de Visser, Miss Montreal, 
Van Dik Hout, Anouk en De Staat. 

Bekijk dit boekje om te zien 
welke sessies er langskomen in 
2023.2023.

NIEUW dit jaar: Undercoversessies



10/02
theater, muziek, poëzie

13+14/02
musical, theater

Ga voor tickets en meer informatie naar: www.theaterbakkerheij.nl

Het Draad | Ruud Broekhuizen
Datum: Vrijdag 10 februari
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €11,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Kun je nog vrij zijn als je ongewild iemand hebt gedood? In een indringende voorstelling vraagt dichter en 
verhalenverteller Ruud Broekhuizen zich af wat vrijheid is. Hij ontmoet een aantal bijzondere personen die 
allemaal hun vrijheid hebben inallemaal hun vrijheid hebben ingeleverd. Hoe vrij kunnen zij nog leven? En wat is vrijheid voor hemzelf nu hij 
op het punt staat om anderen vrij te moeten laten.

She Loves Me | Productiehuis De Haard
Datum: Maandag 13 & Dinsdag 14 februari
Aanvang: 20:00 uur | Zaal open 19:40 uur
Entree: Regulier: €20 / Studenten: €15,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Een stad ergens in Europa, 1937: Amalia en George zijn collega’s in een parfumeriezaak. En ze hebben een 
bloedhekel aan elkaar. Wat zij niet weten: ze delen al maanden via anonieme brieven hun diepste gedachten 
over het leven, literover het leven, literatuur en muziek en zijn inmiddels heimelijk verliefd op elkaar geraakt. Maar of ze elkaar 
tussen het ruziën door ooit gaan herkennen als geliefden?

Smelly Kitchen | Funk & Soul Night 17/02
funk, soul

Datum: Vrijdag 17 februari
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €12,50 + (€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Een top bezetting met maar liefst 11 muzikanten. Vijf spetterende blazers, een gruizig, gierend Hammond-orgel 
en opzwepende percussie achter een geoliede funkband en een meer dan charismatische frontman. De band 
lééft voor aanstekelijke, hoekilééft voor aanstekelijke, hoekige funkgrooves en dampende soul die iedereen laat dansen.

Kool & The Gang Tribute 24/02
tribute

26/02
undercoversessie

Datum: Vrijdag 24 februari
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €18,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Kool & The Gang Tribute is een ode aan Disco, Funk en Soul van de jaren ’70 en ’80! Iedereen kent de 
discoklassiekers ‘Celebration’, ‘Get Down On It’ en ‘Fresh’ wel van deze iconische band.
DDat wordt een heerlijke avond dansen, swingen en meezingen met je favoriete 70’s en 80’s muziek!

UNDERCOVERSESSIES: Golden Earring
Datum: Zondag 26 februari
Aanvang: 15:00 uur | Zaal open 14:30 uur
Entree: €19,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Golden Earring Undercover speelt alle grote hits, maar ook minder bekende nummers en repertoire uit de 
begintijd van (toen nog) ‘The Golden Earrings’ passeren de revue. ‘Radar Love’, ‘When The Lady Smiles,’ ‘Twilight 
Zone’, Zone’, ‘Another 25 Miles to Go’ … Golden Earring Undercover is een hommage aan de Haagse rockers van Golden 
Earring door een vijftal gerenommeerde muzikanten uit de Haagse popscene.



04/03
undercoversessie

05/03
tribute

UNDERCOVERSESSIES: The Doors
Datum: Zaterdag 4 maart
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €16,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Herleef de muziek van The Doors of maak er meedogenloos kennis mee. Vijf muzikanten leggen op het podium 
hun ziel en zaligheid in het geluid van één van de beste bands uit de jaren 60: oprecht en zonder te pretenderen. 
Deze Undercoversessie o.l.Deze Undercoversessie o.l.v. gitarist Vedran Mircetic (De Staat) en met zang van Jim Morrison-adept Lawrence 
Mul

Supertribute | Supertramp Tribute
Datum: Zondag 5 maart
Aanvang: 15:00 uur | Zaal open 14:30 uur
Entree: €21,50 (+ €1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Muziek van de Britse symfonische-rockgroep Supertramp! Een heerlijke show vol hits als ‘Give A Little Bit’, 
‘The Logical Song’, ‘Breakfast in America’ en ‘Goodbye Stranger’. Maar ook de verborgen parels komen voorbij. 

Ga voor tickets en meer informatie naar: www.theaterbakkerheij.nl

Grensgeval 9 09+10/03
Datum: Donderdag 9 & Vrijdag 10 maart
Aanvang: 20:00 uur | Zaal open 19:30 uur
Entree: €15,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
In Grensgeval spelen zes talentvolle acteurs ieder een eigen theatermonoloog. Alle personages zijn verschillend 
maar hebben één ding gemeen; ze balanceren op een of andere manier op een grens in het leven. Humor, liefde, 
verdriet, vreuverdriet, vreugde… alle emoties komen voorbij in een verrassende theateravond van hoog niveau. De cast wordt 
begeleidt door top-muzikanten. Grensgeval is een must-see voor de theaterliefhebber!

IVA Wonder | The Stevie Wonder Tribute 11/03
tribute

12/03
muziek

Datum: Zaterdag 11 maart
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €23,50 (+ €1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
The Stevie Wonder Tribute is een heerlijke energieke show! Vol mega hits die zoals ‘Signed Sealed Delivered’, 
‘I Just Called’, ‘Isn’t She Lovely’, ‘I Wish’, ‘Superstition’, ‘Higher Ground’, ‘My Cherie Amour’, ‘Sir Duke’ en nog 
veel meer! Frotnman Iveel meer! Frotnman IVA Wonder wordt ondersteund door een geweldige band, bestaande uit alleen maar top 
muzikanten. In februari behaalden ze de finale van het SBS6 programma ‘The Tribute’ – Battle Of The Bands.

Acoustic Sunday Live met Ron & Martin
Datum: Zondag 12 maart
Aanvang: 14:00 uur | Zaal open 13:30 uur
Entree: GRATIS
____________________________________________________________________________________________________________________
Op deze zondagmiddag zullen Ron (o.a. The Clarks) en Martin (o.a. The Analogues) samen akoestisch hits spelen 
en zingen uit de jaren 50 tot en met 90. Uiteraard komt Golden Earring langs, maar ook The Beatles, The Rolling 
Stones, Everly Brothers, CrStones, Everly Brothers, Crowded House, CCR, Fleetwood Mac, Otis Redding, Bryan Adams, Elvis, Bill Withers, 
Chuck Berry, Bruce Springsteen, Doobie Brothers, Free, Peter Frampton, Lenny Kravitz en vele, vele anderen.



19/03
blues, rock

17+18/03
orkest

AJ Plug | Killer King Tour
Datum: Zondag 19 maart
Aanvang: 15:00 uur | Zaal open 14:30 uur
Entree: €17,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
AJ Plug staat bekend als één van de beste blueszangeressen van Nederland. Bekend van de succesvolle 
theatertournees met Johan Derksen en in de Verenigde Staten stond ze zelfs op de cover van het 
toonaantoonaangevende magazine Blues E-News. Met haar nieuwste album ‘Killer King’ won ze onlangs een award voor 
het beste blues-album van 2021.

Turn the Music | De Pionier
Datum: Vrijdag 17 & Zaterdag 18 maart
Aanvang: 20:00 uur | Zaal open 19:30 uur
Entree: €18,- incl. consumptie (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart is Gouda’s Harmonie ‘De Pionier’ te zien en te horen met ‘Turn the Music’: 
een grote glitter en glamour spelshow! Samen met presentator David Knegjens, zangeres Sofie de Bruijn, 
Scoutingband ‘De Schouw’ en dragqueen Glamfea zetten we o.l.Scoutingband ‘De Schouw’ en dragqueen Glamfea zetten we o.l.v. dirigent Dick Verhoef twee gevarieerde 
avonden neer, vol met muziek en spektakel! 

Ga voor tickets en meer informatie naar: www.theaterbakkerheij.nl

UNDERCOVERSESSIES: ABBA 24/03
undercoversessie

Datum: Vrijdag 24 maart
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €16,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Drummer Bob Hogenelst (ex-Birth Of Joy) stelde en waanzinnige 8-koppige Undercoversessie samen met maar 
liefst drie zangeressen. Laat je gaan op de talloze hits zoals ‘Dancing Queen’, ‘Does Your Mother Know’, ‘Gimme 
Gimme Gimme’ e.Gimme Gimme’ e.v.a. Met bandleden van Typhoon, Donnerwetter, Molassess, Iron Jinn en Eefje de Visser.

Spiegels | De Goudse Komedie 25+26/03
theater, toneel

31/03
funk, jazz

Datum: Zaterdag 25 & Zondag 26 maart
Aanvang: 20:30 uur / 14:00 uur
Entree: €17,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Theo Klinknagel is een middelmatige schrijver van zogenaamde feelgood stories. Hij verdient er een aardige 
boterham mee, maar daar is alles mee gezegd. Zijn eigen leven is een sleur en zijn huwelijk staat op springen. 
Theo is Theo is getrouwd met Angela, maar zij heeft na de geboorte van hun derde kind de handdoek in de ring gegooid 
en doet helemaal niks meer in huis. Theo staat overal alleen voor...

Coopertest | Jazzfunk!
Datum: Vrijdag 31 maart
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €12,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Het enige concert van de Coopertest in de Randstad! Verwacht Inventieve melodieën, virtuositeit, uitbundig 
spelplezier, zeldzaam groovende composities en verrassende arrangementen. De band komt in de 
oorspronkelijke bezetting bewijzen doorspronkelijke bezetting bewijzen dat de lol in het samen muziek maken nog altijd aanwezig is.



Golden Earring Undercover afgelopen jaar in De Theaterbakkerheij!



07/04
tribute

01/04
orkest

The Boss Brothers | Bruce Springsteen Tribute
Datum: Vrijdag 7 april
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €23,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Tributeband The Boss Brothers werd in 2011 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een ware 
publiekstrekker. Hun Springsteen-concert kan alleen door The Boss zelf overtroen worden. Inmiddels hebben 
ze een zeer uitze een zeer uitgebreid Springsteen-repertoire opgebouwd. Vele hits en klassiekers staan op de setlist.

Verhalen aan zee | Stedelijk Harmonie Caecilia
Datum: Zaterdag 1 april
Aanvang: 20:00 uur | Zaal open 19:30 uur
Entree: €10,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Stedelijk Harmonie Caecilia presenteert ‘Verhalen Aan Zee’. Over liefde, verdriet, afzien en strijd, over nieuwe 
werelden en stoere verhalen. Je bent van harte welkom om te genieten van zeewaardige muziek! Ga met ons 
mee op avontuur en boek een cruise op de Love Bomee op avontuur en boek een cruise op de Love Boat of een spannende reis in de onderzeeër Das Boot. Geniet 
van vrolijke zeemansverhalen vertolkt in aanstekelijke muziek.

02/04
MuziekPuur De Nijs

Datum: Zondag 2 april
Aanvang: 15:00 uur | 14:30 uur
Entree: €19,50 (+€1,50 ticketkosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Puur De Nijs brengt een ode aan één van Nederlands grootste artiesten: Rob De Nijs. Tijdens deze theatershow 
worden zijn mooiste liedjes ten gehore gebracht. Geniet van klassiekers als ‘Mallebabbe’, ‘Zondag’ en ‘Het 
WWerd Zomer’. Maar ook recentere liedjes ontbreken niet zoals ‘Niet Voor Het Laatst’ en ‘Wat Als Later Nu Is’.

Ga voor tickets en meer informatie naar: www.theaterbakkerheij.nl

Eagles Legacy | Eagles Tribute 08/04
tribute

Datum: Zaterdag 8 april
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €23,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Eagles Legacy is dé Nederlandse tribute die de unieke sound van de Eagles perfect authentiek brengt. Vanavond 
ga je terug naar de jaren 70 en 80, toen de Eagles hun grootste successen vierden. Wereldhits als ‘Hotel 
California’ en ‘New Kid in California’ en ‘New Kid in Town’ komen voorbij. Een ervaring om naar te luisteren en te kijken. Als Eagles 
liefhebber mag je dit niet missen!

14/04
cabaret, theater

ECHT, iets is mooi als het echt is | Astrid Cattel
Datum: Vrijdag 14 april
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €17,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Een sprankelende cabaretvoorstelling vol emotie, zelfspot en herkenning van situaties uit het dagelijks leven. 
Gesproken tekst wordt afgewisseld met eigen muzieknummers onder begeleiding van piano. Gespeeld door 
de bevlode bevlogen theatermaakster Astrid Cattel.



Rocket Guy | Elton John Tribute 15/04
tribute

29/04
rock, blues

21+22+23/04
musical, theater

Datum: Zaterdag 15 april
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €22,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Na het succes van de Face-to-Face-tour in 2022 met Alexander Broussard en The Billy Joel Experience, komt 
“Rocket Guy” in 2023 naar de Nederlandse podia met Guy Harris als Sir Elton John! Als succesvolle pianozanger 
nam Guy de rol van Elton John over na jarenlang optreden bij Crazy Pianos en over de hele wereld in de nam Guy de rol van Elton John over na jarenlang optreden bij Crazy Pianos en over de hele wereld in de 
pianobar-markt. Recentelijk zelfs in de Ziggodome als toetsenist voor de beroemde “The Billy Joel Experience”. 

My Brainbox ft. Jan Akkerman
Datum: Zaterdag 29 april
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €21,50 (+ €1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Jan Akkerman (de meest virtuoze gitarist van Nederland) komt samen met zanger Martin van der Starre (ex. 
Top 2000 Live, Golden Earring Undercover) en topmuzikanten Coen Molenaar, Marijn van den Berg en David de 
Marez Oyens naar Gouda. Samen blazen de mannen het rock en blues repertoire van toen nieuw leven in. Met Marez Oyens naar Gouda. Samen blazen de mannen het rock en blues repertoire van toen nieuw leven in. Met 
veel overtuiging en dynamiek knalt My Brainbox de psychedelische rock van de sixties de zaal in.

Into The Woods | Stichting IPA Producties
Datum: 21, 22 & 23 april
Aanvang: Vrijdag & Zaterdag 20:00 uur | Zondag 13:30 & 19:30 uur
Entree: €21,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
“Wees voorzichtig met wat je wenst, want het zou zomaar eens uit kunnen komen.” Dit is een doorlopend 
thema in de op de Gebroeders Grimm geïnspireerde musical van Stephen Sondheim en James Lapine: Into The 
WWoods. Into The Woods is geschikt voor alle leeftijden en wordt geproduceerd door Stichting IPA Producties 
i.s.m. Iris Performing Arts.

Ga voor tickets en meer informatie naar: www.theaterbakkerheij.nl

Hejre Kati | Balkan Klezmer band 03/05
klemzer

Datum: Woensdag 3 mei
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €15,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Op een dag kwam vader Mulder thuis met een grammofoon en bakelieten plaatjes van His masters voice uit 
de inboedel van diens grootmoeder. De jonge Jaap Mulder werd betoverd door de exotische klanken op één 
van de schijvan de schijfjes en heeft dat plaatje grijs gedraaid. Het bleek de aanzet tot de liefde voor Oost-Europese 
muziek en een lange carrière in Balkan en Klezmer muziek. 

Vrije Vlucht | John de Heij Producties 04+05/05muziektheater, toneel

Datum: Donderdag 4 & Vrijdag 5 mei
Aanvang: 20:15 uur | Zaal open 19:45 uur
Entree: €15,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Regisseur en schrijver John de Heij interviewde een aantal Goudse jongeren uit 8 verschillende landen. 
Sommige van hen zijn vluchteling. Deze verhalen vormen de basis voor de indrukwekkende voorstelling 
‘Vrije Vlucht’. In ‘Vrije vlucht’ komen unieke en authentieke verhalen voorbij, vol persoonlijke dilemma’s en ‘Vrije Vlucht’. In ‘Vrije vlucht’ komen unieke en authentieke verhalen voorbij, vol persoonlijke dilemma’s en 
dromen van jongeren.



The Story of... Bono 07/05
the story of

20/05
tribute

04/06
undercoversessie

21/05
undercoversessie

Datum: Zondag 7 mei
Aanvang: 15:00 uur | Zaal open 14:30 uur
Entree: €22,50 (+ €1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Alexander brengt met The Volker Bros unieke, semi-akoestische bewerkingen van het iconische 
materiaal van het Ierse kwartet, waarbij Alexander ditmaal de lead vocals zélf voor zijn rekening neemt.

Exile | Rolling Stones Tribute
Datum: Zaterdag 20 mei
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €23,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Een sprankelende cabaretvoorstelling vol emotie, zelfspot en herkenning van situaties uit het dagelijks leven. 
Gesproken tekst wordt afgewisseld met eigen muzieknummers onder begeleiding van piano. Gespeeld door 
de bevlode bevlogen theatermaakster Astrid Cattel.

UNDERCOVERSESSIES: Meat Loaf
Datum: Zondag 4 juni
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €16,- (+ €1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
De in 2022 overleden zanger Meat Loaf, bracht samen met componist Jim Steinman in 1977 het album ‘Bat Out 
Of Hell’ uit, dat met 43 miljoen exemplaren één van de best verkochte albums aller tijden werd. Dit volledige 
album met wereldhits als ‘Paradise By The Dashboard Light’ en ‘album met wereldhits als ‘Paradise By The Dashboard Light’ en ‘You Took The Words Right Out Of My Mouth’ zal 
worden gespeeld, evenals de latere hits zoals ‘I’d Do Anything For Love’ en ‘I’d Lie For You’.

UNDERCOVERSESSIES: Joe Cocker
Datum: Zondag 21 mei
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €16,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
‘You Are So Beautiful’, ‘Feeling Allright’, ‘Cry me A River’ ‘You Can Leave Your Hat On’, ‘Unchain My Heart’ en 
natuurlijk ‘With A Little Help From My Friends’. Sessieleider Martin van der Starre komt qua stemgeluid eng in 
de buurt van Joe Cocker en hij brengt een fantastische band mee met zande buurt van Joe Cocker en hij brengt een fantastische band mee met zangeressen, blazers en percussie. Met 
leden van Woodstock The Story, Miss Montreal en Jan Akkerman.

Ga voor tickets en meer informatie naar: www.theaterbakkerheij.nl

Ellen Foley & Band 06/06
concert

Datum: Dinsdag 6 juni
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €22,50 inclusief ticketkosten
____________________________________________________________________________________________________________________
“Stop right there! I gotta know right now!” Direct na de release van Meat Loaf’s wereldhit ‘Paradise By The 
Dashboard Light’ ontstond er tumult en rumoer: was de dame in de clip wel de echte zangeres? Nee, zo bleek. 
De vrouwelijke stem was die van Ellen Foley. Net zoals op de rest van de nummers op ‘BDe vrouwelijke stem was die van Ellen Foley. Net zoals op de rest van de nummers op ‘Bat Out of Hell’.
Op dinsdag 6 juni staat ze in De Theaterbakkerheij.



12, 13 & 14 MEI 2023
GOUDASFALT | GOUDA
TICKETS: www.goudsgeluk.nl

Gouds Geluk FoodFestival komt op 12, 13 en 14 mei weer naar 
GOUDasfalt! Ook dit jaar mogen we met De Theaterbakkerheij 
helpen bij het samenstellen van het muzikale programma. 

Gouds Geluk is het gezelligste festival van Gouda, waar lekker 
eten, drinken en muziek centraal staan. Wil je meer weten over 
het programma? Of wil je tickets kopen voor het festival? 

GGa dan naar www.goudsgeluk.nl



The Bowery | Time And Again Theatertour 16/06
concert, muziek

18/06
undercoversessie

Datum: Vrijdag 16 juni
Aanvang: 20:15 uur | Zaal open 19:45 uur
Entree: €29,50
____________________________________________________________________________________________________________________
De Nederlandse band The Bowery komt in september met hun nieuwe album ‘Time and Again’ en presenteert 
de nieuwe songs tijdens een theatertour door het hele land. Rokus Maasland vormt met zijn karakteristieke 
stemstemgeluid de basis voor The Bowery. Verwacht theatrale en grootse uitvoeringen van nieuwe en oude favoriete 
songs, maar tegelijk ook prachtige kleine en intieme kippenvelmomenten.

The Beatles Revival | Beatles Tribute 09+10/06
tribute

Datum: Vrijdag 9 & zaterdag 10 juni
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €23,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Eén van Europa’s beste en populairste tributebands komt naar Gouda! Maak kennis met The Beatles Revival uit 
Praag. De afgelopen jaren tourden ze o.a. door Tjechië, Slowakije, Polen, Hongarije, Oostenrijk, Frankrijk, 
Nederland en zelfs de UK. Op 9 en 10 juni Nederland en zelfs de UK. Op 9 en 10 juni geniet je van een legendarisch concert in De Theaterbakkerheij.
Met natuurlijk alle hits!

De Waarheid van Kate | John de Heij Producties 08/06
theater, toneel

Datum: Donderdag 8 juni
Aanvang: 20:00 uur | Zaal open 19:30 uur
Entree: €15,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
In deze door John de Heij geregisseerde en bewerkte tekst ‘Truth about Kate’ van Jibbe Willems zie je de jonge 
vrouw Kate terugblikken op haar leven waarin we je laten (ver)dwalen tussen werkelijkheid en waanzin. De 
voorstelling reconstrueert verdrietivoorstelling reconstrueert verdrietige passages uit het leven van de jonge Kate die worden ondergedompeld in 
een oceaan van fantasie en heerlijke gekheid.

UNDERCOVERSESSIES: Doe Maar 
Datum: Zondag 18 juni
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €16,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Ze werden de Nederlandse Beatles genoemd, zorgden voor ware massahysterie en hebben een kruiwagen vol 
aan hits. Muziek om mee te zingen, om op te dansen en springen. Uiteraard komen alle hits voorbij, zoals ‘32 
jaar’, ‘De Bom’, ‘Nederwiet’, ‘Is Dit Alles’ en ‘Pa’. En hier en daar ontdek je wellicht nog een nieuw pareltje. jaar’, ‘De Bom’, ‘Nederwiet’, ‘Is Dit Alles’ en ‘Pa’. En hier en daar ontdek je wellicht nog een nieuw pareltje. 

Theaterbakkerheij Zomerprogramma
Datum: juli 2023
Aanvang: n.t.b.
Entree: n.t.b.
____________________________________________________________________________________________________________________
Ook in de zomer zitten we zeker niet stil! Er komt weer een mooi zomerprogramma aan, waarin er ruimte 
is voor muziek, theater en meer. Wil je weten of er iets voor jou bij zit? Hou dan onze website en social media 
kanalen in de gkanalen in de gaten. Je kunt ons volgen op Facebook en Instagram via: @theaterbakkerheij.

Ga voor tickets en meer informatie naar: www.theaterbakkerheij.nl

07
zomerprogramma



Ga voor meer informatie naar www.theaterbakkerheij.nl/zaalhuur

De Theaterbakkerheij is ook te huur voor jouw evenement!

Theaterzaal Theatercafé

Onze verschillende ruimtes zijn te huur voor ieder evenement. Zo is onze theaterzaal geschikt voor 
feesten, concerten, voorstellingen, repetities, kinderfeestjes en meer. De ruime zaal kan zowel met 
als zonder tribune verhuurd worden, deze is namelijk uitschuifbaar. Daarnaast biedt ons gezellige 
theatercafé ruimte voor borrels, recepties en feesten. De ruimtes zijn los van elkaar, maar ook in c
ombinatie met elkaar te huur. De huurtarieven zijn afhankelijk van de aard van het evenement, het 
tijdstip waarop het plaatsvindt en de gewenste voorzieningen.

Onze Theaterzaal is geschikt voor ieder 
evenement en helemaal naar wens in te vullen.

- Capaciteit inclusief tribune: 150 zitplaatsen
- Capaciteit exclusief tribune: 230 staplaatsen 
 (inclusief beperkt aantal zitplaatsen)
- Podium (grootte naar wens te bepalen)
- Appar- Apparatuur voor licht en geluid
- Beamer met groot doek voor presentaties 
 en films
- Vloeroppervlakte 224m2

Ons gezellige Theatercafé is de ideale locatie 
voor borrels, recepties en feesten. Zo bieden wij:

- Capaciteit: 100 personen
- Zowel sta- als zitmogelijkheid
- Geluidsinstallatie
- Keuken voor hapjes en bittergarnituur
- Gezelli- Gezellige, intieme sfeer
- Vloeroppervlakte 90m2



Ruben Hoeke Band 10/09
blues, rock, soul

Datum: Zondag 10 september
Aanvang: 15:00 uur | Zaal open 14:30 uur
Entree: €15,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
‘Een grote mix van vette Rock, Soul, Pop, zompige Boogie en stampende Rhythm & Blues!’ Gitarist Ruben 
Hoeke kun je plaatsen in het rijtje muzikanten die de Nederblues en Rock naar een hoger niveau hebben getild. 
Sinds zijn eerste optreden in 1992 tourt hij onafSinds zijn eerste optreden in 1992 tourt hij onafgebroken door Nederland, speelde op festivals in Denemarken, 
Duitsland, België, Estland, USA, Ierland, Luxemburg en Curaçao.

Easy Lover | Phil Collins Tribute 09/09
tribute

Datum: Zaterdag 9 september
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €29,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Tributeband Easy Lover komt vanuit de UK naar Gouda! Deze 10-koppige Britse band neemt je mee op een reis 
door de poprockwereld van Phil Collins en Genesis. Alle hits komen voorbij… “In The Air Tonight”, “Sussudio”, 
“Dance Into The Light”, “Easy Lover”, “Mama”, “Land Of Confusion”… en nog veel meer.“Dance Into The Light”, “Easy Lover”, “Mama”, “Land Of Confusion”… en nog veel meer.

Ga voor tickets en meer informatie naar: www.theaterbakkerheij.nl

25/08
jazz, latin, tributePANGEA

Datum: Vrijdag 25 augustus
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €21,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Alexander Broussard en Mo Ali ontmoetten elkaar in december 2021 bij de opnames van het SBS6 programma 
“The Tribute: Battle of the Bands”. Als respectievelijk de frontman van The Billy Joel Experience en de lead 
zanzanger van de Bob Marley tribute Rootsriders. Al snel ontstond een muzikale vriendschap en er werd een sessie 
georganiseerd om te kijken of er een leuke muzikale samenwerking in zat. En die zat er!

Van 1 t/m 19 augustus gaat De Theaterbakkerheij even op vakantie... 
Maar daarna komen we snel weer terug met een spetterend programma! 
Bekijk hieronder alvast een aantal highlights van na de zomervakantie...

17/09
undercoversessie

UNDERCOVERSESSIES: The Police / Sting
Datum: Zondag 17 september
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €16,- (+ €1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Een indrukwekkend eerbetoon aan de muziek van Sting en The Police, laat dat maar aan de Undercoversessie 
van Bauke Bakker & The Soul Cages over. Je hoort het kenmerkende geluid van Sting terug in de stem van 
drummer/zandrummer/zanger Bauke Bakker (Bertolf, Her Majesty) en zijn drumwerk is geïnspireerd op de onnavolgbare stijl 
van Police-drummer Stewart Copeland.



UNDERCOVERSESSIES: André Hazes 15/10
undercoversessie

Datum: Zondag 15 oktober
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €16,- (+ €1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Verguist en vereerd, geleefd en gestorven. Pure dramatiek en uiteindelijk omarmt door velen. Muziek om mee te 
zingen, soms mee te schreeuwen, met ‘Bloed, Zweet en Tranen’. Nummers die iedereen kent, van ‘Een Beetje 
VVerliefd’ tot ‘Zij Gelooft In Mij’. Deze Undercoversessie van zanger Robin Verkaik bestaat voornamelijk uit 
‘echte’ Amsterdammers die je vanuit hun hart meenemen langs zijn fantastische repertoire.

Ga voor tickets en meer informatie naar: www.theaterbakkerheij.nl

29+30/09Gescheurd Papier 
Datum: 29 + 30 september
Start kaartverkoop: April 2023

____________________________________________________________________________________________________________________
In september komt Stichting De Theaterbakkerheij met een nieuw en indrukwekkend toneelstuk; Gescheurd 
Papier. De opvolger van De Stroom en Vogelvlucht. Wat gebeurt er als een groep mensen na een vliegtuig 
ongeluk op een onbewoond eiland stranden en een nieuwe samenleving vormen? Gescheur Papier is een 
kritisch stuk over macht, kritisch stuk over macht, geweld en het recht naar de sterkste.

12/10
theater, muziek, poëzieHet Draad | Ruud Broekhuizen

Datum: Donderdag 12 oktober
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €11,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Kun je nog vrij zijn als je ongewild iemand hebt gedood? In een indringende voorstelling vraagt dichter en 
verhalenverteller Ruud Broekhuizen zich af wat vrijheid is. Hij ontmoet een aantal bijzondere personen die 
allemaal hun vrijheid hebben inallemaal hun vrijheid hebben ingeleverd. Hoe vrij kunnen zij nog leven? En wat is vrijheid voor hemzelf nu hij 
op het punt staat om anderen vrij te moeten laten.

24/09
concertLe Canzoni Italiane

Datum: Zondag 24 september
Aanvang: 15:00 uur | Zaal open 14:30 uur
Entree: €25,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Met het programma “Le Canzoni Italiane” keert Alexander Broussard terug naar zijn roots. De geboren 
Italiaanse pianist/zanger speelt en zingt een keur van klassiekers waarmee hij grootgebracht is en wisselt dat 
af met moderne internaf met moderne internationale successen. Verwacht een sfeervol repertoire dat je in luttele seconden meevoert 
naar het hart van de Italiaanse cultuur met vanzelfsprekend de passie die daarbij hoort.

20+21/10
tributeQueen Vision | Queen Tribute

Datum: Vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €27,50 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Eén van Europa’s beste tributes komt naar Gouda! De Italiaanse band **QueenVision** zet een fantastisch
 muzikaal spektakel neer waar je nog lang over zult napraten. Met voor iedereen de bekende grootste hits zoals; 
‘‘We Will Rock You’, ‘We Are the Champions’, ‘Somebody to Love’ en ‘I Want to Break Free’. Maar ook de echte 
fans komen aan hun trekken met onder andere; ‘Keep Yyourself Alive’, ‘Killer Queen’ en ‘Brighton Rock’.



Danspaleis van Kooten in het theater tijdens Gouds Geluk FoodFestival 2022! 



Shaky Ground | Foute avond! 01/12
feestavond

Datum: Vrijdag 1 december
Aanvang: 20:30 uur | Zaal open 20:00 uur
Entree: €25 (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
We trappen december af met een weekend lang feest met Shaky Ground! Dé band die elke kroeg, festival of 
feest plat speelt met de meest swingende covers en ‘guilty pleasures’! ABBA – Boney M – Anita Meyer – 
Whitney Houston – Dolly Dots – Tina Turner, maar ook I’ve Got The Whitney Houston – Dolly Dots – Tina Turner, maar ook I’ve Got The Power – Rhythm is a Dancer en Pump up 
the Jam knallen deze avond van het podium af.

Ga voor tickets en meer informatie naar: www.theaterbakkerheij.nl

UNDERCOVERSESSIES: Stevie Ray Vaughan
Datum: Zondag 5 november
Aanvang: 15:00 uur | Zaal open 14:30 uur
Entree: €16,- (+€1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
De in 1990 omgekomen Texaanse gitarist/zanger Stevie Ray Vaughan en zijn band Double Trouble staan voor 
dampende blues en zware shues vol vuige gitaarsolo’s, beukende drums, een scheurende Hammond en 
smekende zang. Dsmekende zang. Dat is precies waar gitarist Rob Winter (Kayak, Marco Borstao) en zanger Martin van der 
Starre (o.a. Jan Akkerman) van houden, dus stelden ze een Undercoversessie samen. 

03+04/11Grensgeval 10 | Jubileum
Datum: 3 + 4 november
Start kaartverkoop: April 2023

____________________________________________________________________________________________________________________
In de vijf jaar dat de Theaterbakkerheij bestaat zijn er maar liefst 10 edities van Grensgeval te zien geweest. 
En vanavond gaan we dat vieren met een bijzondere theateravond waar we een flink aantal van de personages 
van de 60 monologen terug gaan zien. Hoe gaat het nu met hen? We zien het in een aantal korte, en speciale 
voor deze avond nieuw voor deze avond nieuw geschreven monologen

05/11
tribute

10/12
undercoversessie

UNDERCOVERSESSIES: Peter Gabriel
Datum: zondag 10 december 2023
Aanvang: 15:00 uur | Zaal open 14:30 uur
Entree: €16,- (+ €1,50 servicekosten)
____________________________________________________________________________________________________________________
Voor de fijnproevers! Dé zingende drummer van de lage landen, Bauke Bakker (Bertolf, Her Majesty) heeft voor 
deze Undercoversessie een formidabele club musici verzameld om dit prachtige repertoire te eren. Peter Gabriel 
werd nwerd natuurlijk bekend met Genesis, maar heeft daarna een indrukwekkende solocarrière opgebouwd. Iedereen 
kent de hits ‘Sledgehammer’, ‘Solsbury Hill’ en het duet ‘Don’t Give Up’ (met Kate Bush).

Houd www.theaterbakkerheij.nl/agenda in de gaten voor de
volledige programmering na de zomervakantie.



MANNELIJKE SPELERS GEZOCHT VOOR VOORSTELLING ‘GESCHEURD PAPIER

Voor de voorstelling ‘GESCHEURD PAPIER’ (een bewerking van het verhaal ‘Lord of the flies’) zijn 
we nog op zoek naar enkele mannelijke toneelspelers tussen 18 en 30 jaar voor een aantal zeer 
uiteenlopende personages. Vind je het leuk om ook heel fysiek te spelen? Ga de uitdaging aan en 
kom auditie doen!  
 
Repetitie avonden: woensdag 20.00 uur tot 22.30 uur vanaf begin maart
VVoorstelling: medio oktober 
Aanmelden: voor donderdag 16 februari.
Audities: op vrijdagavond 24 februari en  zaterdag 25 februari
 
(Repetities vanaf half maart op de WOENSDAGMIDDAGEN, voorstellingen in september)

Voor de nieuwste voorstelling ‘Hendrik is weer thuis’ (een bewerking van het Shakespeare HENRY 
THE FIFTH) zijn we nog op zoek naar 7 krachtige vrouwelijke toneelspelers tussen 18 en 40 jaar.
We zoeken vrouwen met enige toneelervaring die het experiment niet schuwen!
 
Repetitie avonden: dinsdag 20.00 uur tot 22.30 uur vanaf begin maart
Voorstellingen: medio oktober /november in TBH
Aanmelden:Aanmelden: voor donderdag 16 februari.
Audities: op vrijdagavond 24 februari en  zaterdag 25 februari

VROUWELIJKE SPELERS GEZOCHT VOOR VOORSTELLING ‘HENDRIK IS WEER THUIS’



Een absoluut Theaterbakkerheij hoogtepunt in 2022 was onze eigen productie Gouda Op Sterk Water. 
Duizenden bezoekers bezochten het spektakel op GOUDasfalt! 




