
Beste Vrienden, 

het wordt een mooi seizoen….. 

De programmering voor het seizoen 2018-2019 
staat als een huis. Het is een evenwichtig, goed 
en gevarieerd programma. Bekende namen 
afgewisseld met jong talent en weer veel uit eigen streek.    
Ik ga er veel zien, sowieso alle voorstellingen uit 
Valkenswaard.  

Maar ik heb natuurlijk ook mijn persoonlijke voorkeuren… Ik 
kijk erg uit naar: Jack Wouterse, een van Neerlands beste 
acteurs.Van de koele meren des doods en Turks Fruit. Elke 
Vierveijzer met de uit Dommelen afkomstige Michiel Wetzer 
aan de vleugel. Percossa, Fresku en The Ruggeds. Maar ook 
op Pieter Verelst en Carel Kraayenhof. 

Er zijn veel meer voorstellingen die ik mooi vind maar ik kan 
ze niet allemaal opnoemen. Er staat voor ieder wat wils.  
Neem de brochure nog een keer door, bezoek voorstellingen 
die je niet zo goed kent en laat je verrassen. 

Ik hoop jullie vaak te mogen ontmoeten het komend seizoen. 

Een warme groet, Paul 
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Woordje van de directeur…

Wat	je	al(jd	al	wilde	weten	van	cabare(er	Rob	Scheepers!	Robert	Mertens	sprak	met	hem	na	zijn	
voorstelling	in	De	Hofnar.	Hij was natuurlijk al jaren de leukste man van Sterksel (wat gezien het 
inwonersaantal nog geen prestatie van formaat was) maar is inmiddels uitgegroeid tot de leukste man van 
Brabant en ver daarbuiten, en ik mocht hem na zijn optreden in de Hofnar even interviewen! Hij wijst me 
even terecht als ik vraag hoe de overgang van stand up comedian naar avondvullend cabaret was: “ik kom 
uit de tonpraters wereld, standuppers is niks voor mij, te veel haantjes cultuur, te veel elkaar aftroeven, zowel 
op als buiten het podium, ik ben daar te verlegen voor, voel me in die cultuur niet op mijn gemak”. Na het 
tonpraten kwam er een oudejaarsconference, vervolgens werd hij opgepikt door een Amsterdams impresariaat, en het 
volgend volledige voorstelling was een feit. “Interactie met mijn publiek is belangrijk en het inhaken op actuele gebeurtenissen 
(red: de brand bij de Ford garage net voor de voorstelling) helpen mij een band met het publiek te smeden”. Het uitvergroten 
van kleine voorvalletjes en ergernissen uit het dagelijks leven zijn heel herkenbaar en vormen de rode draad in zijn programma. 
“In Brabant loopt het als een dolle, maar na de zomer ben ik vooral buiten de grenzen van Brabant te zien. Het impresariaat had 
een aantal previews geregeld in Noord Holland en dan kan ik in 10 minuten het publiek bespelen en de vonk doen overslaan, 
daarna word ik geboekt voor de hele avond! Mijn humor is universeel, hooguit zal ik een paar Brabantse termen moeten 
vervangen als ik in Spijkenisse sta”! Zijn oog valt op een aantal vrouwelijk fans in het theatercafé die er wat aantrekkelijker 
uitzien dan ik, en als het biertje op is mengt hij zich tussen zijn fans. Als de reprise komt, ben ik er weer bij! 

Vanuit de Engelenbak …

•iedere maand mogen we onze Vrienden een last-minute 
voorstelling aanbieden voor €9,-. Vrienden worden altijd vlak van 
tevoren per mail geïnformeerd over welke voorstelling het 
betreft. Er zijn altijd 30 kaarten beschikbaar en op = op. 

•heb je al gehoord van ‘De Hofnar Salon’? Het is nieuw dit 
seizoen! Onder deskundige begeleiding wordt een voorstelling 
uitgediept. Altijd een aantal dagen voorafgaand aan de 
desbetreffende voorstelling. Dit seizoen zijn onderstaande 
voorstellingen geselecteerd. Zie voor meer info en kosten 
www.hofnar.nl. 

•woe 10 okt Van de koele meren des doods 

•zat 8 december Wim Daniels-De wondere wereld van taal 

•vrij 15 febr Turks Fruit (try out) 

•woe 20 mrt Swan Lake - The Royal Moscow Ballet 

•de Vrienden blijven in aantal groeien. Het nieuwe theaterseizoen 
starten we met ruim 450 Vrienden! 


