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Hartelijk welkom!

Erik Neimeijer

I

A sincere tribute to Willie Nelson

Op ons uitgebreide theaterprogramma is geen label te plakken. Het bevat voorstellingen van
bekende namen, zoals Spinvis, Paul Haenen, Stefano Keizers én van aanstormend talent.
Het is bestemd voor kleine zeemeerminnen tot aan progressieve rockers. Het gaat van
toneel naar een college over strafrecht. Er is in ieder geval een gemene deler: bij Parkvilla
geniet je van een unieke theaterbeleving dicht bij huis én in een prachtig, historisch pand.
Een beleving die je soms anders naar zaken laat kijken of waarbij je gewoon heerlijk kunt
ontspannen. Alle Parkvilla medewerkers én vrijwilligers heten je van harte welkom!

Gitarist en kunstenaar Erik Neimeijer brengt een meer dan oprechte ode
aan Willie Nelson. Deze 87-jarige Country zanger is één van de beste
Amerikaanse songwriters. Een soloprogramma sfeervol gearrangeerd, waarbij
Erik zichzelf begeleidt op piano en gitaar. Van 29 juli t/m 16 september 2022
exposeert Erik in onze foyer.

FILM

FOYER

De Andersons

Ons filmhuis biedt een gevarieerd aanbod van films uit de hele
wereld. De mooiste arthousefilms, opzienbarende publiekstrekkers,
interessante documentaires en speciale kinderfilms, kijk je bij ons.
Onze operateur heet iedereen welkom en geeft vaak achtergrondinformatie over de film. We zijn in het bezit van twee
zalen. Publiekstrekkers of mooie natuurfilms vertonen we in de
theaterzaal op een doek van 8 meter breed. Regelmatig vertonen
wij livestreams bij bijvoorbeeld concertevents. Kijk op parkvilla.nl
voor ons actuele filmaanbod.

Bruiloft, teamuitje, vergadering, congres, condoleance. Voor elke
gelegenheid is het mogelijk een ruimte bij Parkvilla te huren.
Techniek, muziek, creatieve docenten, lekkere hapjes of een
compleet diner: wij kunnen het regelen! Onze foyer is een
sfeervolle plek met een uitgebreide drankenkaart.

Het Zweeds-Nederlandse kleinkunstduo De Andersons wordt geprezen om
hun oorspronkelijke kijk op de wereld, die ze hartstochtelijk vertolken
in voorstellingen vol muziek en prikkelende teksten. Na een succesvolle
voorstelling in samenwerking met Arjen Lubach, brengen ze nu ‘Een mooiere
wereld’ van de bekroonde schrijver Sjoerd Kuyper.

PARKVILLA VRIEND VOORDEEL

BLIJF OP DE HOOGTE
Volg ons op Facebook en Instagram of schrijf je in voor onze
nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Kijk voor
tickets, meer informatie, eventuele wijzigingen of nieuwe
voorstellingen op www.parkvilla.nl

Word Parkvilla Vriend voor 25 euro per jaar en krijg leuke extra’s
én kortingen op films en bijna alle theatervoorstellingen!

Dank aan onze sponsors:
Bon Coeur | Eventco | Fonds Alphen | Goed op Orde |
Kortmann | VMD Koster verzekeringsgroep |
Uipkes Vloeren |

Wijzigingen in het programma en prijzen voorbehouden.

Parkvilla
Park Rijnstroom
Cornelis Geellaan 2
Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172 – 49 37 37
info@parkvilla.nl
www.parkvilla.nl

Vrijdag 16 september I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 16,50
Parkvilla Vriend: € 14,50

I

Een mooiere wereld

Zaterdag 24 september I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 16,50
Parkvilla Vriend: € 14,50

Water en Vuur

I

Hoofdkwartier

De nieuwe musical Water en Vuur speelt zich af tijdens het jaar 1672.
Het jaar waarin ons land van vier kanten werd aangevallen. Rond het
hoofdkwartier van de Oude Hollandse Waterlinie volgen we verschillende
personages die het rampjaar ieder op hun eigen manier beleven.

Vrijdag 7 oktober
Kaartprijs
€ 19,50

I

20.30 uur

I

Moeder en zoon try-out

The Doors in Concert

Abdelkader Benali

The Doors in Concert nemen je mee naar de hoogtijdagen van de band, eind
jaren 60, met nummers als Light my Fire, Love her Madly, L.A. Woman en
Riders on the Storm. Authenticiteit is het handelsmerk van de muzikanten
en er worden uitsluitend originele instrumenten gebruikt om de sound van
de live-concerten van The Doors te evenaren.

Abdelkader Benali vertelt over de reis die hij met zijn moeder naar
Sint Petersburg in Rusland maakt om de schilderijen van Rembrandt te
zien. Moeder en zoon is een intiem verhaal over ouderschap, liefde en
opoffering. Een meeslepend verhaal waarin een prachtig portret wordt
getekend van de universele band tussen moeder en zoon.

Zaterdag 8 oktober I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 21,50
Parkvilla Vriend: € 19,50

Donderdag 27 oktober I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 18,50
Parkvilla Vriend: € 16,50

Javier Guzman

I

Apenkooien

try-out

Natuurfotograaf Theo Bosboom
Fotocollege georganiseerd i.s.m. Fotoclub Alphoto

Javier was dol op apenkooien. Het kon nooit gaan vervelen en zou voor
altijd een vreugdevol onderdeel van zijn leven blijven. Je zou denken
dat het maken van grappen en spitsvormige humor, actueel en ‘vers van
de straat’, zijn hedendaagse variant op zijn geliefde apenkooien is. Er is
maar één manier om daarachter te komen: kom naar de voorstelling!
Zaterdag 15 oktober I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 19,50
Parkvilla Vriend: € 17,50

Quinteto Respiro

I

Piazzolla meets Beytelmann

Theo Bosboom is een vernieuwend en creatief fotograaf, die keer op keer
zijn publiek weet te verrassen. Hij werkt voor toonaangevende tijdschriften
als National Geographic, GEO, Outdoor Photography en BBC Wildife Magazine
en valt regelmatig in de prijzen bij prestigieuze fotowedstrijden als de
Zilveren Camera en Wildlife.
Zondag 6 november I 15.00 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
€ 12,50

Paul Haenen

I

Haenen brengt vreugde

Het Franse Quinteto Respiro won afgelopen jaar de eerste prijs voor Best
Ensemble 2021 tijdens de Piazzolla Music Competition en daarvoor moet
je heel wat in je tango-mars hebben. De vijf musici spelen de tango in
een moderne variant, met respect voor de traditie.

Een optimistische voorstelling waarin we niet alleen Paul Haenen zelf
beter leren kennen, maar ook kunnen genieten van zijn vaak scherpe kijk
op actuele gebeurtenissen. Een avond vol humor, ernst en inzicht. Met toch
ook wat ruimte voor Margreet Dolman, dominee Gremdaat en zelfs Bert.

Zaterdag 22 oktober I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 21,50
Parkvilla Vriend: € 19,50

Zaterdag 12 november I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 20,50
Parkvilla Vriend: € 18,50

2023
Micheline van Hautem & DSS

I

Shaffy & Brass

Na het succes van Brel & Brass is deze voorstelling het nieuwe project van zangeres
Micheline van Hautem; de onvergetelijke chansons van Ramses Shaffy. Zij wordt begeleid
door het warme, maar vaak ook spetterende koper van fanfareorkest DSS (Door Samenwerking Sterk). Alle arrangementen zijn speciaal voor Shaffy & Brass geschreven.
Vrijdag 18 november I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie) Normaal: € 21,50

The LSB Experience

I

I

Parkvilla Vriend: € 19,50

Beatles & Beyond

Een avond lang muziekplezier, geïnspireerd op de songs van The Beatles, vanuit nieuwe,
verrassende en pakkende invalshoeken. Maar ook solo-materiaal van de Liverpoolse
helden, Beatleske muziek van anderen en songs van artiesten met een link naar The Fab
Four komen voorbij.
Vrijdag 25 november I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie) Normaal: € 24,50

Klezmerband Nigun

I

I

Parkvilla Vriend: € 22,50

A tribute to Cuby+Blizzards

GROLLO, de enige en daarmee ook de beste Cuby and the Blizzards tribute
band van Nederland. Niet alleen komen ze muzikaal ongelofelijk dicht
in de buurt van het origineel, ook qua uitstraling hadden deze heren
destijds zo bij Cuby in de boerderij kunnen wonen. Samen delen ze de
voorliefde voor muziek uit de jaren 60/70.
Vrijdag 13 januari I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 19,50
Parkvilla Vriend: € 17,50

Stefano Keizers

I

Hans Teeuwen

Zijn trilogie aan voorstellingen werd lovend ontvangen door de pers. Hij
is veel op tv en werd de publiekslieveling van de kijkcijferhit Het Perfecte
Plaatje. Niemand lijkt meer om Stefano heen te kunnen. En dat komt
goed uit. Want hij komt terug in de theaters met zijn derde voorstelling:
HANS TEEUWEN.

Motherland

In een verhaal vol zwarte humor, waar Game of Thrones en The Office elkaar ontmoeten,
worden actuele thema’s als norm-denken en man/vrouw verhoudingen aan de kaak gesteld.
Hoofdpersonage Katinka begeeft zich op een gevaarlijke zoektocht naar haar identiteit
en zal het kwaad van haar verleden in de ogen moeten kijken.
Vrijdag 2 december I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie) Normaal: € 18,50

Zaterdag 28 januari I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 20,50
Parkvilla Vriend: € 18,50

Wart Kamps

Zaterdag 26 november I 20.30 uur
Kaartprijs: € 12,50 (incl. consumptie)

I

I

Jubileumconcert

Dit najaar bestaat Klezmerband Nigun 12,5 jaar. De muzikanten van Nigun vinden het
een feestje waard en vieren dit met een jubileumconcert. Nigun speelt naast Klezmer
muziek ook Jiddische en Hebreeuwse liederen en liederen van de Spaans-Portugese
(Sefardische) Joden.

Jip Smit

GROLLO

I

Parkvilla Vriend: € 16,50

I

AWKWART

Warts leven is een aaneenschakeling van ongemakkelijke momenten.
Hij heeft een oplossing voor zichzelf bedacht en is er een meester in
geworden: ongemak bestrijden met nóg meer ongemak. Dan zie je pas
hoe mensen écht zijn. Lekker gênant. Een absurdistisch, aandoenlijk,
hilarisch en muzikaal cabaretprogramma.
Donderdag 2 februari I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie
Normaal: € 19,50
Parkvilla Vriend: € 16,50

Gerard van Maasakkers

I

Zald’mhebbe!

Gerlof Meijer

I

Strafrecht? Levensecht!

Zoals goede wijn met de jaren nog beter wordt, zo wordt Gerard met de jaren…
(vul zelf maar aan). Veel heeft hij niet nodig om zijn publiek een rijke avond
te geven. Hij vult het podium met zijn ontwapenende persoonlijkheid én
natuurlijk met de heerlijkste liedjes. Nieuwe en minder nieuwe, oude en
minder oude, zelden geëvenaard.

In Strafrecht? Levensecht! brengt strafrechter Gerlof Meijer het strafrecht
dichter bij de burgers door op indringende en overtuigende wijze antwoord
te geven op hun vragen. Hoe hak je de knoop door in ernstige strafzaken
met een ontkennende verdachte? Waarom krijgt een serieverkrachter geen
levenslang en komt een draaideurcrimineel ervan af met een taakstrafje?

Vrijdag 3 februari I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 22,50
Parkvilla Vriend: € 20,50

Zaterdag 25 maart

Spinvis & Saartje van Camp

I

Neveldieren

Donderdag 16 februari I 20.30 uur
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 24,50
Parkvilla Vriend: € 22,50

I

20.30 uur

Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 18,50
Parkvilla Vriend: € 16,50

Neveldieren is een voorstelling met veel bekende en nieuwe Spinvisliedjes.
Spinvis en Saartje van Camp wekken de mythologische neveldieren tot
leven in de wereld van nu. Ergens tussen waan en werkelijkheid fluisteren
en zingen deze eeuwenoude wezens ons toe. Soms mens, soms dier,
soms man, soms vrouw, soms geen van beiden of allebei.

Ashton Brothers

I

try-out

Na het grandioze succes van hun zomerspektakel Ashtonia zijn de Ashton
Brothers terug in het theater! In hun gloednieuwe jubileumshow ‘
’
gaan ze op zoek naar de kern van hun broederschap. Rebels, onverschrokken,
hilarisch, muzikaal en ongeëvenaard: The Ashton Brothers are coming
back to town!
Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 maart
20.30 uur (10 & 11 maart), 15.00 uur (12 maart)
Kaartprijs (incl. consumptie)
Normaal: € 21,50
Parkvilla Vriend: € 19,50

Serious Music Alphen
SMA staat voor progressieve rockmuziek met nationale en internationale
rockbands.
Scarlet Stories/Golden Caves (dubbelconcert) I 28 oktober
RPWL
I
5 november
Blank Manuskript
I 19 november
Wishbone Ash
I 27 januari 2023

Productiehuis Alphen
Productiehuis Alphen is al meer dan 15 jaar huisgenoot van Parkvilla. Ook
komend seizoen ontwikkelt PA onder ons dak een aantal mooie voorstellingen.

2023
Volgens traditie brengt PA in mei 2023 wederom een ‘5 mei voorstelling’,
die aansluit bij ‘Theater na de Dam’. Vanaf november 2022 is er meer nieuws:
dus houd parkvilla.nl in de gaten.
Ben jij de gangmaker van het feest, de beste zanger onder de douche of
dat onontdekte talent? Vanaf het najaar 2022 wordt gewerkt aan ‘Bij de
Revue’. Het script van Thirza Zellerer leunt losjes op de iconische televisieserie ’Moeder ik wil bij de revue’. PA’s voorstelling wordt geen musical maar
een theaterstuk met showelementen als zang en dans. De audities staan
gepland op 11 september 2022.  Er wordt elke dinsdagavond serieus gerepeteerd, zodat vanaf 21 september 2023 een reeks mooie voorstellingen
in Parkvilla gespeeld kan worden.

Familievoorstellingen
Speciaal voor kinderen, maar natuurlijk ook voor (groot)ouders heeft Parkvilla dit seizoen
een uitgebreid programma samengesteld. Soms speels, vaak grappig en regelmatig leerzaam.
Hoe dan ook: alle voorstellingen staan garant voor theaterplezier! De kleine bezoekers komen

Apennoten

I

Een kist vol Sintliedjes 2-7 jaar

Speciaal voor de Sinterklaasperiode heeft Apennoten een vrolijke voorstelling
vol met Sinterklaasliedjes gemaakt! Er zijn liedjes die je misschien al
kent, maar ook hele nieuwe Apennoten-Sint liedjes! Wat is er bijvoorbeeld
aan de hand met al het snoepgoed?

vaak voor het eerst naar een theater en zij krijgen hiervoor een heus theaterdiploma!
Zondag 13 november I 15.00 uur
Kaartprijs (incl. limonade): € 9,50

Houtjetouwtje

I

2023

De Kleine Prins 6+

Een vliegtuigje stort neer in de woestijn en de piloot, amper bekomen van
de val, kijkt recht in de ogen van de Kleine Prins, die hem vraagt: ‘Toe,
teken een schaap voor me?’ De Kleine Prins is een eigentijdse bewerking
van het bekende boek van Antoine de Saint-Exupéry.

Jeugdtheaterhuis

I

Een wintervertelling! 7+

De jongeren van de vooropleiding van het Jeugdtheaterhuis gaan aan de
haal met het wereldberoemde A Christmas Carol. Van ‘spoken word’ tot
sprookje, van dans tot dialoog; de jonge talenten vlechten hun persoonlijke
verhalen door de vertelling van Dickens, met als centraal thema: ‘van
donker(te) naar licht(er)’. Hoe ben jij geworden wie je bent?

Zondag 25 september I 15.00 uur
Kaartprijs (incl. limonade): € 9,50
Donderdag 5 en vrijdag 6 januari
Kaartprijs: € 12,50

I

19.30 uur

Theater Terra I De kleine zeemeermin mini-musical 3-7 jaar
I

De kleine ijsbeer 2+

Beleef de betoverende wereld onder water van De kleine zeemeermin in
deze nieuwe mini-musical! De leukste liedjes uit de diepe oceaan worden
gezongen door de kleine zeemeermin met haar schitterende stem en ze
vertelt over haar avonturen onder en boven de zee.

Theater Stof

Zondag 23 oktober I 15.00 uur
Kaartprijs (incl. limonade): € 9,50

Zondag 22 januari I 15.00 uur
Kaartprijs (incl. limonade): € 9,50

De kleine ijsbeer is de fantasierijke vertolking van ‘Een ijsbeer in de tropen’.
Een ontroerend verhaal over vriendschap, je thuis voelen, het durven
toetreden tot het onbekende en de ongelofelijke kracht en schoonheid
van de natuur.

Sterrin Smalbrugge

I

Sterrin’s Dierenencyclopedie 7+

Dat Sterrin Smalbrugge alle vragen kan beantwoorden over reptielen en
amfibieën wisten we al. Na twee theatertournees over haar avonturen
met slangen, krokodillen en hagedissen komt dierengek Sterrin nu met
een compleet vernieuwde voorstelling. Het hele dierenrijk komt aan bod!

Zondag 29 januari I 15.00 uur
Kaartprijs (incl. limonade): € 15,00

I

Poppentheater Koekla

Masha en de Beer 2+

Masha is een vrolijk en kwiek meisje. Zij woont bij haar opa en oma aan
de rand van het bos. Masha mag veel van haar grootouders, maar één
ding mag ze niet, alleen naar het bos toe gaan. De eigenwijze Masha
doet dit toch…

Zondag 26 februari I 15.00 uur
Kaartprijs (incl. limonade): € 9,50

De Vliegende Koffer

I

Roodkapje en Wolf 3+

Over een meisje dat zich verveelt, een moeder die niet in sprookjes
gelooft en een wolf die gelukkig niet op zijn eten kauwt. Het sprookje
van Roodkapje in een frisse en sfeervolle vorm verteld en gespeeld door
Charlotte de Lange.

Zondag 14 mei I 15.00 uur
Kaartprijs (incl. limonade): € 9,50

