Licht uit, spot aan!
LIEVE BEZOEKERS,

Yes! We mogen weer. Wat zijn wij ongelooﬂijk blij en
enthousiast om ons aanbod te presenteren na twee roerige
jaren waarin onze theaterdeuren vooral gesloten waren.
Van peuter- kleuterochtenden tot aan de grootste shows,
van jonge talenten tot aan de bekendste namen en van
intieme muziekvoorstellingen tot aan swingende concerten.
En niet te vergeten de beste ﬁlms. In seizoen 22-23 komt het
allemaal voorbij in Theater het Kruispunt!
Theater is continu in beweging. Uiteraard op het podium,
maar ook in het gebouw én samen met andere organisaties.
Zo organiseren wij in samenwerking met onze partners
theatercolleges rondom jeugd en opvoeding, onder de
noemer Buddy Bios hopen wij drempels weg te nemen
voor bezoek en zetten wij in op activiteiten die aansluiten
op de leefomgeving van jongeren.
Als nieuwe directeur doet het mij goed om te zien hoe het
publiek, maar ook alle artiesten het theater een warm hart
toedragen. Want wat hebben wij het gemist met zijn allen: de
magie, de verhalen, de verwondering, de verrijking en
de ontspanning.
Samen met het team, onze vrijwilligers en de artiesten en
hun crews staan wij te trappelen om je te verwelkomen bij
onze voorstellingen en ﬁlms.
Dus licht uit, spot aan en laat de magie zijn werk doen.
We zien je snel!
Chantal Kradolfer
directeur-programmeur

SEPTEMBER 2022
VR. 23 SEPT, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 27,VELDHUIS & KEMPER
HOU DAT VAST

“De eerste helft van je leven ben je bezig iemand te worden, de tweede
helft van je leven ben je bezig te accepteren dat het niet is gelukt.”
– Schopenhauer. Deze uitspraak vormt de basis voor het nieuwe
programma van Veldhuis & Kemper. Een hilarische, confronterende en
ontroerende avond over vriendschap, relaties en liefde.

ZA. 24 SEPT, 11.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 9,75
PEUTER-KLEUTEROCHTEND
MASHA EN DE BEER (2+)

De allernieuwste peuter- en kleutervoorstelling van Poppentheater
Koekla over de vriendschap tussen een meisje, Masha, en een grote,
sterke beer is gebaseerd op een geliefd sprookje. Samen beleven ze
veel spannende avonturen in het bos. Met gratis workshop.

ZA. 24 SEPT, 20.15 UUR | MUZIEK | € 25,25
SHIRMA ROUSE
HOOP EN LIEFDE

Shirma Rouse, de Nederlandse Queen of Soul, neemt je mee op
muzikale reis met een repertoire van eigen nummers, maar ook
covers van artiesten als Aretha Franklin. Samen met haar band
brengt ze een warme en intieme avond, vol zang, korte verhalen
en swingende muziek.

DO. 29 SEPT, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 21,STEFANO KEIZERS
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 Keizers heen
te kunnen. En dat komt goed uit. Want hij is terug met zijn derde
voorstelling: HANS TEEUWEN.

OKTOBER 2022
ZA. 1 OKT, 20.15 UUR | TONEEL | € 26,DE VLOER OP

De theaterversie van het populaire programma. Actuele
maatschappelijke en relationele dilemma’s worden door
regisseur Peter de Baan in een improvisatieopdracht gegoten.
Bekende acteurs werken vervolgens met elkaar de scènes uit,
onvoorbereid. De improvisaties zijn vaak geestig, ontroerend,
herkenbaar of confronterend.

WO. 5 OKT, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 28,PIETER DERKS
UIT HET NIETS

In zijn nieuwe voorstelling Uit het niets stelt Pieter Derks opnieuw
verrassend simpele vragen. Omdat je in ingewikkelde tijden de
dingen niet moeilijker moet maken dan ze zijn. Pieter heeft zin om
weer los te gaan, met verhalen, grappen, muziek - en wie weet wat
er allemaal nog meer tevoorschijn komt.

DO. 6 / VR. 7 OKT, 20.15 UUR | ENTERTAINMENT/SHOW | € 39,TINEKE SCHOUTEN
DUBBEL (REPRISE)

Jubileumshow van Tineke Schouten met splinternieuwe types met
hun menselijke tekortkomingen. En natuurlijk ontbreken de mooie
gevoelige liedjes niet. Tijd voor een feestje, hoe moeilijk kan dat
zijn? Vanavond is het leven mooi.

DO. 13 OKT, 20.15 UUR | MUZIEK | € 29,75
BEYOND THE MUSIC
THE JOSHUA TREE

Beyond the Music is een muzikale sensatie. Ze brengen een
bijzondere integrale uitvoering van U2’s The Joshua Tree. De live band
met zeer overtuigende frontman Nigel Connell wordt bijgestaan door
een klassiek orkest. Aangevuld met een lokaal popkoor.

Te zien in de herfstvakantie! Een vrolijke voorstelling in het kader
van de Kinderboekenweek met als thema Gi-Ga-Groen! Onze
aarde heeft het best een beetje zwaar, maar de meeste mensen
weten niet precies wat er aan de hand is. Koos & Moos laten zien
dat je zelf meer kan doen dan je denkt om de aarde een stukje
groener te maken.

NOVEMBER 2022

WO. 19 OKT, 20.00 UUR | THEATERSPECIAL | € 33,85
MOORDMYSTERIE
THE GAMEMASTER

Ben je goed met puzzels en met codes? Kun je ook logisch nadenken?
En schuilt er een rechercheur in je? Dan zou jij deze avond wel eens
de ‘Moord in Het Kruispunt’ op kunnen lossen. Een soort Cluedo en
Escaperoom in één, maar dan aan een tafel mét borrelhapjes.

DO. 20 OKT, 20.15 UUR | THEATERSPECIAL | € 26,50
DE ONWAARSCHIJNLIJKE ELF EDITIE WK ’22

In aanloop naar het veelbesproken WK in Qatar is De
Onwaarschijnlijke Elf de ideale voorbeschouwing. De opstelling
bestaat uit de beste muzikanten, schrijvers en journalisten die
Nederland rijk is. Een team om van te watertanden, in een nieuwe,
literaire en muzikale theateravond vol verrassende verhalen en
opmerkelijke avonturen.

VR. 21 OKT, 20.15 UUR | MUZIEK | € 25,GENESIS PROJECT
SECONDS OUT

Dit seizoen speelt de Nederlandse band Genesis Project het gehele
legendarische live album Seconds Out. Dit is het epos van de
creatiefste periode van Genesis, de periode van Peter Gabriel als
leadzanger, maar ook die van de eerste twee albums waarop Phil
Collins de vocalen overnam.

ZA. 22 OKT, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 30,FREEK DE JONGE
DE SCHREEF (TRY-OUT)

In De Schreef speelt Freek een roekeloze oude man die wars van
wetten en conventies in een waanzinnig geworden wereld heeft
gekozen voor barsten om niet te hoeven buigen. Of is hij het zelf?

WO. 26 OKT, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 21,25PETER HEERSCHOP & VIGGO WAAS
ER GAAT NOG IETS HEEL MOOIS GEBEUREN (TRY-OUT)

Peter en Viggo proberen in deze voorstelling alles wie zij samen zijn én
hebben gedaan, samen te brengen. NUHR-dialogen, Vrienden van Van
Swieten, de grote sporttoernooien die ze meemaakten. Een programma
met schitterende anekdotes, pijnlijke stiltes, nieuwe ontdekkingen,
wanhoop, oplossingen en het vervliegen daarvan.

DO. 27 OKT, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 18,75
CABARESTAFETTE

Een avondje Cabarestafette is dé ideale plek om jong talent te
‘spotten’. Haal in één klap de twee gemiste cabaretseizoenen
in. Met drie uiteenlopende acts is geen avond hetzelfde. Een
verrassend leuke avond gegarandeerd!

BESTEL JE TICKETS OP
www.theaterhetkruispunt.nl

De perfecte kerst; iedereen samen, een heerlijk diner en een
dik pak sneeuw. Zou het ooit nog eens voorkomen dat al deze
ingrediënten samenkomen? Natuurlijk, want er is hoop én er is
Op Sterk Water. Train je lachspieren tijdens een ouderwets
avondje improvisatiecabaret.

De Toneelvereniging Barendrecht is al jaren een begrip in Barendrecht
en omgeving. Elk seizoen brengen ze twee producties op de planken.
De toneelvereniging staat bekend om haar avondvullende blijspelen,
komedies en kluchten.

ZO. 6 NOV, 14.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 20,BING IS JARIG (1+)

Het vrolijke konijntje Bing beleeft samen met z’n vrienden Sula,
Coco en Panda een leuke tijd. Ze ontdekken de gekste dingen en
als het nodig is lossen ze samen met Bing’s knuffelvriend Flor de
problemen op. Dit seizoen viert hij zijn verjaardag samen met alle
kinderen in de zaal.

DO. 22 DEC, 20.15 UUR | MUZIEK | € 19,50
JOKE BRUIJS
WHEN CHRISTMAS IS NEAR

Joke zingt een verzameling stukken van haar CD When Christmas
is near. Waaronder oude kersthits als Jingle Bells, Have yourself a
merry little Christmas en Santa Claus is coming to town, maar ook
verrassende liedjes die niet zo bekend zijn en het eigen kerstlied
van Joke en Frits: When Christmas is near.

WO. 11 JAN, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 25,HENRY VAN LOON
JANNIE THE SHOW DOG

Toen Henry zijn hond Jannie kreeg brak niet lang daarna een
wereldwijde pandemie uit en zat hij ineens permanent binnen.
En vervolgens werd zijn dochter geboren. Een zware tijd, maar ook
een tijd voor bezinning. Tijd om na te denken en wat hij eigenlijk
écht wilde. WEG! ON THE ROAD AGAIN! Terug naar jullie.

ZA. 12 NOV, 20.15 UUR | MUZIEK | € 30,THE DUTCH EAGLES
NEW HORIZON

New Horizon is de nieuwe show van The Dutch Eagles. Met
weergaloze gitaarsolo’s en meerstemmige zang zijn de hits en
vergeten parels van toen weer helemaal van nu. Verken samen
met The Dutch Eagles een nieuwe horizon van de Amerikaanse
country rock.

DO. 17 NOV, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 20,75
JAN BEUVING
RESTANTE

‘Niets blijft’, zeiden de oude Grieken, maar oude Grieken moet je niet
geloven. Er blijft juist van alles. Haren in het doucheputje. De verhalen
uit je jeugd. Cabaretier en wiskundige Jan Beuving onderzoekt samen
met pianist Tom Dicke alles wat blijft. “Knappe grappen en puntgave
liedjes” - de Volkskrant.

VR. 18 NOV, 20.15 UUR | MUZIEK | € 23,50
ED STRUIJLAART
GITAARMANNEN 2: ERIC CLAPTON UNPLUGGED

Gitaarman Ed Struijlaart brengt een muzikale ode aan het album
Unplugged van Eric Clapton. In 2022 is het exact 30 jaar geleden
dat Clapton deze legendarische sessie opnam voor 300 man
publiek in Bray Studio’s, net buiten Londen. Het was toen de zuurstof
die Ed’s gitaarvlam nodig had.

ZA. 19 NOV, 20.15 UUR | TONEEL | € 29,50
HUUB STAPEL
ALLEEN FAMILIE (TRY-OUT)

Huub Stapel is terug. De man die Mars en Venus genadeloos langs
de meetlat van het leven legde, en het huwelijk tot op het bot
ontleedde, wijdt zich nu aan een nog groter onderwerp: familie. Een
hilarische, ontroerende en meeslepende voorstelling over die ene
noemer waaronder wij allemaal vallen.

DO. 24 NOV, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 23,50
RENÉ VAN MEURS
2636

René staat aan de vooravond van een nieuwe fase! Met z’n
levenservaring en z’n goeie gedrag. Wat als je daar niet klaar
voor bent en gewoon nog wil dollen? Moet ook kunnen, toch?
Laat René maar een avond vertellen. Zijn eerlijke verhalen en
hilarische anekdotes zitten bomvol steengoede grappen.

ZA. 26 NOV, 11.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 9,75
PEUTER-KLEUTEROCHTEND
NIKS (3+)

Wat is dat? Een koffer. Wat zit daar in? Niks. Wat heb je als je niks
hebt? NIKS is een fantasievolle, muzikale theatervoorstelling over twee
vrienden en een lege koffer. De koffer blijkt een wereld vol verbeelding
te zijn. Een wereld waar alles kan. Een wereld die de vrienden laat
stampvoeten, goochelen en zingen. Met gratis workshop.

ZA. 26 NOV, 20.15 UUR | MUZIEK | € 25,RICKY KOOLE & OCOBAR
ONWIJS GERS!

Na omzwervingen van New Orleans tot Tennessee vindt Ricky Koole
zichzelf terug thuis in Nederland. Waar gaat het nou uiteindelijk om?
Wat zocht ze al die tijd? In Onwijs Gers! brengt ze samen met
haar vrienden van Ocobar liedjes die troost bieden, die dan weer
weemoedig maken of juist vrolijk.

KRUIMELTJE DE
FAMILIEMUSICAL (6+)
Kruimeltje is een echte feel-good familiemusical
gebaseerd op de bekende klassieker van Chris
van Abcoude. Een hartverwarmend verhaal over
een jongetje, dat samen met zijn vriendinnetje
Keesie op zoek gaat naar zijn familie en zijn
plek in de wereld. Een musical vol vriendschap,
avontuur, leuke liedjes en het volgen van je
dromen.

DECEMBER 2022
DO. 1 DEC, 20.15 UUR | MUSICAL/SHOW | € 28,50
OPVLIEGERS GIRLS ON FIRE!

Na het overdonderende succes van de theatervoorstellingen
“OPVLIEGERS”, komen de vriendinnen Antje Monteiro, Joanne Telesford
en Hilke Bierman met het leukste feel-good concert van het seizoen:
Opvliegers Girls on Fire! Een show vol bekende hits die élke vrouw kan
meezingen.

ZA. 3 DEC, 11.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 19,50
HET PEPERNOTENPOPCONCERT (3+)

Het Pepernotenpopconcert is een spetterende ochtend vol muzikale
cadeautjes, stoere gitaarsolo’s, een vette lichtshow, springende
ouders en dansende kleuters. Een swingend Sinterklaasfeest waarin
je heerlijk kunt meedansen op ‘Zie Ginds Komt de Stoomboot’, kunt
twisten op ‘Sinterklaas Kapoentje’ en heerlijk kunt zwijmelen op
‘Zachtjes gaan de Paardenvoetjes’.

DO. 8 DEC, 20.15 UUR

TONEEL | € 25,-

GEVANGENIS MONOLOGEN 3
Voor het eerst in Het Kruispunt. Centraal
staat het verhaal van een ex-gedetineerde.
Een theatervoorstelling over familie, verlies,
uitgesloten worden en ‘verkeerde keuzes’
maken. Over jezelf oprapen en terugkomen
na een crisis en over wantrouwen in de bajes.
Actueel, ontroerend en confronterend.

VR. 10 DEC, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 27,50
SJAAK BRAL
VAARWEL 2022

In een tijd waarin een slechte grap wordt afgestraft met een klap
voor je bek, is het tijd om op de barricades te staan. 2022 leent zich
bij uitstek voor de vette lach. In zijn 26ste oudejaarsconference gaat
Sjaak Bral verder dan hij ooit is gegaan.

WO. 14 DEC, 20.15 UUR | TONEEL | € 30,50
HENDRIK GROEN
OPGEWEKT NAAR DE EINDSTREEP (TRY-OUT)

Hendrik Groen is terug! Voor de laatste keer komt de meest geliefde
bejaarde van Nederland naar het theater. Hendrik moet constateren
dat hij steeds vergeetachtiger wordt. Hij besluit in deze ontroerende
komedie opnieuw een dagboek bij te houden om grip te houden op
het leven. Dat zorgt voor grappige én aangrijpende momenten.

DO. 15 DEC, 20.15 UUR | TONEEL | € 27,50
TIS HIER GEEN HOTEL 2
ELLEN DIKKER, HANNEKE DRENTH E.A.

Nóg meer gesmijt met deuren, hopeloos bankhangen en lege
verpakkingen in de koelkast; welkom bij ‘Tis Hier Geen Hotel 2’. Een
herkenbare, humoristische en soms gênante voorstelling over leven
én overleven met pubers. Een voorstelling voor iedereen die een
puber in huis heeft of zelf ooit puber is geweest.

DI. 21 FEB, 20.15 UUR | TONEEL | € 35,JON VAN EERD, JOEY SCHALKER, ARIE CUPÉ E.A.
ZO VADER ZO ZOON

Er waait dit seizoen een wervelwind van dolkomische en hilarische
situaties door het theater. Onbetaalbaar grappige misverstanden,
intriges en verwikkelingen, brengen Harrie Vermeulen dit seizoen tot
een ongekend komisch hoogtepunt. Een gierend gek familiefeest!

DO. 23 FEB, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 19,50
OLDENHERMANNS
FCKD!

OLDENHERMANNS maakt cabaret dat je niet vaak ziet: energiek,
schaamteloos eerlijk en vaak pijnlijk herkenbaar. FCKD! is een
klimaatcomedy om je groene vingers bij af te likken. We gaan met
lichte paniek samen lachen (en huilen) over wat ons te wachten staat.
Trek je poncho en kaplaarzen aan, want droog ga je het niet houden.

VR. 24 FEB, 20.15 UUR | MUZIEK | € 24,50
THE LEGENDS FT. MICHAEL VAREKAMP E.A.
HELDEN VAN TOEN

Zanger en trompettist Michael Varekamp en toetsenist Wiboud
Burkens vormen samen al jaren het kloppend hart van The
Legends. In hun tiende avondvullende programma nemen zij je
mee op een eigenzinnige reis langs hun helden in de betoverende
muziektheatervoorstelling.

ZA. 25 FEB, 11.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 9,75
PEUTER-KLEUTEROCHTEND
KUBUS KUBUS KUBUS (3+)

Spelenderwijs ontdekt de kubusman de magische, kleurloze wereld
waarin hij terecht is gekomen. En dat niet alleen, hij laat hem tot
leven komen! Een voorstelling met humor over ontdekken, nieuwe
ervaringen opdoen en vriendschap sluiten. Met gratis workshop.

Deze voorstelling vertelt het verhaal van twee jonge vrouwen;
de onbetwiste muzes van The Rolling Stones; Marianne Faithfull
en Anita Pallenberg. Een ongeﬁlterd verhaal op de soundtrack
van de Rolling Stones, gespeeld door Stones Sessions.

ZA. 14 JAN, 20.15 UUR
MUSICAL | € 24,50

ZA. 25 FEB, 20.15 UUR
TONEEL | € 23,-

CHECKPOINT CHARLIE (TRY-OUT)

SOY KROON

Het is 13 augustus 1961 en er ligt opeens een
grens van prikkeldraad tussen Oost- en WestBerlijn. In deze musical met liedteksten van
Stef Bos, volgen we Berlijners die van de ene op
de andere dag gescheiden worden van hun
familie, hun dromen en de stad zoals ze die
kenden. Door de muur. De muur die hen verdeelt
én verbindt.

Nu ik je zie is gebaseerd op het gelijknamige
boek dat Merlijn Kamerling schreef over zijn
verhouding tot zijn vader Antonie. Een verhaal
over uitgestelde rouw. Over volwassen worden
en de zoektocht naar je eigen identiteit. En over
een onverwacht sterke bloedband. Met inleiding.

NU IK JE ZIE

ZO. 15 JAN, 14.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 21,50
KIKKER IS VERLIEFD (3+)

Kikker en zijn vriendjes, bekend van de boeken van Max Velthuijs,
zijn al ruim 30 jaar favoriet onder kinderen. Eigenlijk is Kikker het
gelukkigst in zijn eigen ﬁjne huis aan de rivier, maar avontuur is ook
leuk! Dus maakt hij nu weer een uitstapje naar het theater. Duik je
mee in een vrolijk, muzikaal avontuur?

DO. 19 JAN, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 23,LENETTE VAN DONGEN
DAT DOET ZE ANDERS NOOIT (TRY-OUT)

Na de bevrijdende kleurexplosie van de show Paradijskleier gaat
Lenette in haar nieuwe show nóg een stap verder opzoek naar totale
vrijheid. Als geen ander kan ze met haar meesterlijke zelfspot een
hilarisch verslag doen van haar pogingen zich voorgoed van haar
innerlijke Finnik te bevrijden. Rauwer en eerlijker wordt het niet.

VR. 20 JAN, 20.15 UUR | MUSICAL/SHOW | € 27,50
THE COSMIC CARNIVAL
FLEETWOOD MAC: THE INCREDIBLE STORY

Een must see voor iedere Fleetwood Mac fan. The Cosmic Carnival
neemt je mee in het universum van het legendarische Fleetwood
Mac. Met natuurlijk alle grote hits als ‘Don’t Stop’, ‘Big Love’,
‘Dreams’, ‘Go Your Own Way’ en ‘Little Lies’.

VR. 27 JAN, 20.15 UUR | MUZIEK | € 22,75
MICHELLE DAVID & THE TRUE-TONES

Voorheen bekend als Michelle David & The Gospel Sessions, hebben
‘Michelle David & The True-tones’ in de afgelopen vijf jaar met succes
verschillende invloeden omarmd die zich uitstrekken van traditionele
Gospel tot Afrofunk, Soul tot Calypso en Marokkaanse Gnawa. In deze
theatershow word je meegenomen op een muzikale ontdekkingstocht.

ZA. 28 JAN, 11.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 9,75
PEUTER-KLEUTEROCHTEND
ALS HET SNEEUWT (2+)

Ze is op reis. Er is veel weer. Ze loopt, glijdt, valt, springt, draait, sluipt
en sleurt zichzelf vooruit. Eindelijk vindt ze beschutting. Ze maakt
haar eigen plek en valt in slaap. Dan begint het te sneeuwen. Als
het sneeuwt is een aanstekelijke, grappige voorstelling over de
droom van de reiziger. Met gratis workshop.

ZO. 29 JAN, 16.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 23,50
DE REGELS VAN FLOOR (8+)
NAAR DE BOEKEN VAN MARJON HOFFMAN

Na de succesvolle boekenreeks van Marjon Hoffman en de met een
Emmy Award bekroonde televisieserie, staat De regels van Floor nu in
het theater! Een geweldige familievoorstelling doorspekt met humor
en herkenbare familieproblemen.

ZO. 27 NOV, 13.30/ 16.00 UUR
JEUGD/FAMILIE | € 23,50

Om haar 25-jarig jubileum te vieren keert Edsilia Rombley
terug in de theaters. “Ik kan niet wachten om in het theater een
aantal nieuwe liedjes met jullie te delen.” Een intieme avond
met bestaande pop-soulnummers, nieuwe muziek, persoonlijke
anekdotes en humor.

DO. 12 JAN, 20.15 UUR | MUZIEK | € 29,50
STONES SESSIONS
SYMPATHY FOR THE DEVIL

Wegens groot succes is Richard Groenendijk terug in Het Kruispunt.
Het wordt een hilarische avond, precies zoals we van hem gewend
zijn. Want als er op dit moment íemand is die een zaal kan laten
bulderen van het lachen, is het Richard wel.

Een wervelwind aan muzikale stijlen, van slagwerkmuziek tot hilarisch
objecttheater is wat je voor je kiezen krijgt tijdens de nieuwste
voorstelling van PERCOSSA. Deze vier mannen nemen je mee in de
achtbaan van het leven verpakt in muzikale scenes, verstillende
momenten en grappige acts.

ZA. 18 FEB, 20.15 UUR | MUZIEK | € 30,EDSILIA ROMBLEY
IN BALANS

JANUARI 2023

WO. 9/ DO. 10 NOV, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 26,50
RICHARD GROENENDIJK
VOOR IEDEREEN BETER (REPRISE)

VR. 11 NOV, 20.15 UUR | MUZIEK | € 25,PERCOSSA
LET ME IN – LET ME OUT

In 2022 is het precies 25 jaar geleden dat het muzikale godenkind
Jeff Buckley werd meegesleurd door de stroming van de Mississippi.
De ideale aanleiding voor de Vlaamse band Slow Pilot om een
voorstelling te maken als eerbetoon. Zet je schrap voor een heerlijke
nostalgische trip naar de wilde jaren negentig!

Ben je goed met puzzels en met codes? Kun je ook logisch nadenken?
En schuilt er een rechercheur in je? Dan zou jij deze avond wel eens
de ‘Moord in Het Kruispunt’ op kunnen lossen. Een soort Cluedo en
Escaperoom in één, maar dan aan een tafel mét borrelhapjes.

De Oudejaars 2022 van Dolf brengt hoop, comedy, poëzie,
improvisatie, maar ook een pleidooi voor vrede en menselijkheid
op plekken waar agressie en angst lang genoeg aan het woord zijn
geweest. Het tempo zal geregeld redelijk hoog liggen, maar je krijgt
meer dan voldoende tijd voor schaterlach en andere geluiden.

ZA. 5 NOV, 20.15 UUR | TONEEL | € 18,DE TONEELVERENIGING BARENDRECHT
VERTIER OP SCHIER

VR. 17 FEB, 20.15 UUR | MUZIEK | € 26,50
SLOW PILOT
JEFF BUCKLEY, A LIVE ROCKUMENTARY

WO. 21 DEC, 20.00 UUR | THEATERSPECIAL | € 33,85
MOORDMYSTERIE
BAL MASQUE

DO. 3 NOV, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 22,75
DOLF JANSEN
FLITSBEZORGD (TRY-OUT)

ZA. 15 OKT, 20.15 UUR | THEATERLEZING | € 27,MAARTEN VAN ROSSEM

Tijdens deze theaterlezing analyseert en ﬁleert Maarten van
Rossem met onderkoelde humor en een enorme feitenkennis,
historische en actuele, krankzinnige en bedroevende
maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties.

VR. 16 DEC, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 21,50
OP STERK WATER
KERST OP STERK WATER

VR. 28 OKT, 14.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 13,50
KOOS & MOOS (4+)

FEBRUARI 2023
WO. 1 FEB, 20.00 UUR | THEATERSPECIAL | € 33,85
MOORDMYSTERIE
DIA DE LOS MUERTOS

Ben je goed met puzzels en met codes? Kun je ook logisch
nadenken? En schuilt er een rechercheur in je? Dan zou jij deze
avond wel eens de ‘Moord in Het Kruispunt’ op kunnen lossen.
Een soort Cluedo en Escaperoom in één, maar dan aan een
tafel mét borrelhapjes.

MAART 2023
DO. 2 MRT, 13.30/16.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 21,50
BRANDWEERMAN SAM LIVE!
DE VERLOREN PIRATENSCHAT (2+)

Ahoy maatjes! Brandweerman Sam komt in actie, samen met
zijn trouwe brandweerwagen Jupiter, brandweerjeep Venus,
reddingsboot Neptunes en al zijn vrienden. Een spetterende
voorstelling vol dans, zang, humor en gewaagde reddingsacties.
Met knutselactiviteit en meet & greet.

VR. 3 MRT, 20.15 UUR | MUZIEK | € 22,25
JORIS LINSSEN & CARAMBA
DICHTERBIJ

Haalden de vijf vrienden tot nu toe veel inspiratie uit Mexico, ditmaal zoeken
ze het dichterbij. Uit heel Nederland hebben ze pareltjes van streekartiesten
gevonden en deze liedjes uit hun dialect of streektaal naar het Nederlands
vertaald en in een Caramba-jasje gestoken. Een theaterconcert vol mooie
muziek, ontroerende teksten en heel veel energie.

ZA. 4 MRT, 20.15 UUR | MUZIEK | € 27,50
CRAZY LITTLE THINGS
QUEEN: THE STORY

De band wil maar één ding en dat is de legendarische live-shows
en de vintage sound van Queen in het theater tot leven brengen.
Geen opplaksnorren, rare pakjes of gesjoemel met de toonsoorten.
In Queen: The Story wordt zowel de hardrock-kant als de subtiliteit
van Queen tot leven gewekt.

DO. 9 MRT, 20.15 UUR | MUZIEK | € 22,50
NICO DIJKSHOORN EN THE HANK FIVE
DIJKSHOORN DURFT

In deze theatershow gaat Nico Dijkshoorn op zoek naar alles wat hem
gelukkig maakt. Hij durft. Eindelijk. Geen bijtende ironie, geen politiek.
Niets om zich achter te verschuilen. Maar muziek, liefde, geluk. En dat
een avond lang.

ZA. 11 MRT, 20.15 UUR | MUZIEK | € 31,LEGENDARY ALBUMS LIVE PRESENTEERT
MEAT LOAFS ‘BAT OUT OF HELL’

45 jaar na het overdonderende succes van zijn album ‘Bat out of
Hell’ overleed in 2022 de karakteristieke zanger Meat Loaf. LEGENDARY
ALBUMS LIVE brengt dit geweldige album naar het theater. Met
natuurlijk de rockhit ‘Paradise by the Dashboard Light’.

DO. 16 MRT, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 21,MARTIJN KONING
APPELTJES SCHILLEN

We zeggen niet vaak wat we van elkaar vinden, want als we dat doen
ontstaan er vaak hele ongemakkelijke situaties. Martijn Koning houdt
van ongemakkelijke situaties. Sterker nog: Martijn is een ongemakkelijke
situatie. In deze nieuwe show vertelt Martijn de mensen eens ﬂink de
waarheid. Over zichzelf!

VR. 17 MRT, 20.15 UUR | DANS | € 18,50
HOLLAND DANCE FESTIVAL
TALENT ON THE MOVE 2023

Maak kennis met de sterren van morgen; aanstormende
danstalenten van Codarts Rotterdam, dé internationale hotspot voor
eigentijdse dans. De virtuoze en veelzijdige dansers brengen een
aanstekelijke en zeer afwisselende voorstelling, waarbij passie en
energie van het podium afspatten.

VR. 3 FEB, 20.15 UUR | TONEEL | € 21,50
BENJA BRUIJNING
EEN LEVEN

Een leven (A Life) is niet zomaar een toneelstuk, het is een persoonlijk
relaas van schrijver Nick Payne waarin hij ingaat op twee grote
levensgebeurtenissen die zich in zijn leven kort na elkaar afspeelden:
de geboorte van zijn dochter en het overlijden van zijn vader. Een
spannende toneelmonoloog die geen moment verveelt.

ZA. 4 FEB, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 24,25
JAVIER GUZMAN
APENKOOIEN

Javier was als kind al dol op apenkooien. 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. Komt dat zien!

ZO. 5 FEB, 13.30 / 16.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 19,BUMBA SHOW
BUMBINA KOMT SPELEN! (1+)

Hoera! Het circus van Bumba zet zijn tenten weer op, dus zorg dat je
erbij bent. De leukste clown van Nederland komt naar Theater het
Kruispunt met een gloednieuwe show en voor de eerste keer komt
er ook een nieuw vriendinnetje spelen! Geniet van deze avontuurlijke
theatershow voor de allerkleinsten.

DO. 9 FEB, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 22,75
MARTINE SANDIFORT

NAMASTEETJES
Ben jij op zoek naar geluk, rust en balans in je leven? Wil je eindelijk
weer eens zorgeloos van het leven genieten? Dan moet je NIET
bij Martine Sandifort zijn! Met haar online-trainingen heeft ze het
afgelopen jaar al duizenden mensen naar de klote gecoacht.
En met succes! Nieuwsgierig? We zien je bij haar voorstelling!

VR. 10 FEB, 20.15 UUR | TONEEL | € 27,50
HUISVROUWEN BESTAAN NIET
LIENEKE LE ROUX, RIAN GERRITSEN EN ANOUK MAAS

Of je nou ziek, verliefd, vrolijk of verdrietig bent, het huishouden wacht nooit. En
dat terwijl je natuurlijk gewoon wil léven. In de herkenbare en humoristische
voorstelling Huisvrouwen Bestaan Niet maken we kennis met drie vrouwen
die totaal verschillend omgaan met de combinatie relatie, werk, kinderen,
vrienden en familie en elkaar proberen te overtuigen van hun manier.

ZA. 11 FEB, 20.15 UUR | MUZIEK | € 25,BOOM, LIKE THAT!
DIRE STRAITS - LOVE OVER GOLD AND MORE

Het is 40 jaar geleden dat de lp ‘Love over Gold’ is uitgebracht.
Een legendarisch album dat gezien wordt als één van mooiste van
Dire Straits. BOOM, like that! Speelt het album en brengt daarnaast
andere prachtige, bekende en minder bekende songs van Dire
Straits en Mark Knopﬂer.

ZO. 12 FEB, 14.00 / 16.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 24,50
ASSEPOESTER DE MUSICAL (4+)

Dit wereldberoemde verhaal komt tot leven! Samen met de
betoverende liedjes, prachtige meerstemmigheid en schitterende
kostuums is deze familiemusical een ware beleving voor jong,
maar ook voor oud! Kom verkleed naar het theater! Na aﬂoop is
er een meet & greet.

DO. 16 FEB, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 22,75
TON KAS
BEST OF… (REPRISE)

Je leest het goed! De beste fragmenten uit de eerdere drie
shows gaan de revue nog ‘ns passeren. Maar anders verpakt en
aangevuld met kersvers materiaal, want dit wordt een compleet
nieuwe show. Aan de opzet verandert nul komma nul: Ton Kas
gaat een totaal mallotige, melige avond opdienen.

Bestel nu je tickets

www.theaterhetkruispunt.nl

ZA. 18 MRT, 14.00 / 16.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 20,JUF ROOS
GAAT OP AVONTUUR (2+)

APRIL 2023

In dit oer-Hollandse programma beleven Juf Roos en Gijs een vrolijk
avontuur bij de Molen. Natuurlijk zingen zij veel bekende kinderliedjes.
Een heerlijke familievoorstelling. Miljoenen kinderen hebben Juf Roos en
Gijs in hun hart gesloten en hun programma heeft inmiddels meer dan
120 miljoen views op YouTube; een ongekend succes.

VR. 24 MRT, 20.15 UUR | MUZIEK | € 24,50
DE MATTHEUS PASSIE
SHARON KIPS, JOB HUBATKA EN MUSICA EXTREMA

Eén van de grootste muziekwerken van de klassieke muziek: de
Mattheus Passie, vertolkt in een gedurfde en verfrissende bewerking
met een Nederlandse hertaling van Jan Rot. Een unieke uitvoering
waarin klassieke muziek en Latijns-Amerikaanse muziek elkaar
ontmoeten.

ZA. 25 MRT, 20.15 UUR | MUZIEK | € 25,FLIP NOORMAN
FLIP NOORMAN ZINGT TOM WAITS

Flip Noorman brengt op zijn eigenzinnige manier Tom Waits naar het
theater. Hij bewees al een begenadigd vertaler van het werk Leonard
Cohen te zijn; in dit programma doet hij er nog een schepje bovenop
en is alles in het Nederlands te horen.

THEATERSPECIAL | € 27,50

UNBESCHREIBLICH WEIBLICH

Nina Hagen zong eind jaren 70 de punksong
Unbeschreiblich Weiblich en dirigeerde daarmee
een hele generatie meisjes direct de tweede
feministische golf in. Nina’s lied lijkt anno nu
vergeten. Hoe is het nou om een vrouw te zijn in de
wereld van nu? Een literair divers leger van schrijvers
en muzikanten geeft antwoord op die vraag.

VR. 28 APR, 20.15 UUR | TONEEL | € 32,50

WILLEKE VAN AMMELROOY, WILBERT GIESKE, ROOS VAN ERKEL E.A.
THE MOUSETRAP

Een meesterlijk moordmysterie van Agatha Christie waarbij het publiek
bedrogen en geplaagd wordt door een plot met meer wendingen dan
een draaitol. Het verhaal is nooit verﬁlmd, want de waarheid over wie de
werkelijke moordenaar is, is het best bewaarde geheim in de toneelwereld.
Er is maar één manier om erachter te komen… Tot in het theater!

ZA. 29 APR, 11.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 9,75
PEUTER-KLEUTEROCHTEND
KRIJT – JA! NEE! OLÉ! (3+)

JA! NEE! OLÉ! is een beeldende kleutervoorstelling over de zoektocht
van twee mensen die heel verschillend zijn, maar ook veel van elkaar
houden. Wordt het ja of nee? Of toch een beetje van allebei? Met
gratis workshop.

In dit bijzondere theatercollege vertelt William Rutten, aan de hand
van zijn allermooiste foto’s, over zijn meest hilarische (backstage)
belevenissen en boeiende avonturen. Daarnaast geeft William
uiteraard zijn visie op fotograﬁe: hoe krijg je ‘het perfecte plaatje’
en wat komt daar allemaal bij kijken.

Anneke van Giersbergen (o.a. Beste Zangers) brengt een prachtige
ode aan Kate Bush. Uit respect voor de authenticiteit van Bush heeft
Van Giersbergen een eigen creatieve en persoonlijke draai aan de
songs gegeven. “Anneke van Giersbergen zingt soms mooier dan
Kate Bush zelf.” – Trouw

SASKIA NOORT, STELLA
BERGSMA EN WISSELENDE GASTEN

Prachtige, authentieke vertolkingen van tijdloze liedjes die
iedereen nog kent. Van Elvis Presley en Johnny Cash tot The Everly
Brothers en Roy Orbison. The Wieners voorzien de muziek van
interessante, soms komische en soms ontroerende anekdotes
over deze eerste pophelden.

DO. 13 APR, 20.15 UUR | THEATERCOLLEGE | € 24,50
WILLIAM RUTTEN
FOCUS

VR. 14 APR, 20.15 UUR | MUZIEK | € 22,25
ANNEKE VAN GIERSBERGEN
ZINGT KATE BUSH

DO. 30 MRT, 20.15 UUR

ZA. 22 APR, 20.15 UUR | MUZIEK | € 19,75
THE WIENERS PLAY CLASSIC ROCK’N’ROLL STARS

Ben je goed met puzzels en met codes? Kun je ook logisch nadenken?
En schuilt er een rechercheur in je? Dan zou jij deze avond wel eens
de ‘Moord in Het Kruispunt’ op kunnen lossen. Een soort Cluedo en
Escaperoom in één, maar dan aan een tafel mét borrelhapjes.

Muzikaal, snel en heel erg grappig. In TEAM SOLO gaan Merijn Scholten
(de ene helft van De Partizanen) en zijn alter-ego’s terug naar de
basis: alleen, omdat we dat nou eenmaal zijn. Comedy met een
welhaast ontembare liefde voor de medemens.

Acteur en poppenspeler Alexander Brouwer brengt de prachtige
prenten uit de hilarische prentenboeken Hé, wie zit er op de wc? en
Retteketet! We gaan nog niet naar bed! (Harmen van Straaten) tot
leven in een fysieke theatervoorstelling vol verrassingen en humor.
Met gratis workshop!

Samen met haar 8-koppige band nodigt Ellen ten Damme je uit
om toe te treden tot haar hofhouding. Haar nieuwe show BAROCK
is een meertalig bal demasqué vol verrassende en herkenbare
songs waar de scabreuze excessen net zo opzwepend zijn als de
schaduwzijdes meeslepend.

WO. 5 APR, 20.00 UUR | THEATERSPECIAL | € 33,85
MOORDMYSTERIE
NIGHT AT THE OSCARS

DO. 6 APR, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 18,50
MERIJN SCHOLTEN
TEAM SOLO

ZA. 25 MRT, 11.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 9,75
PEUTER-KLEUTEROCHTEND
HÉ, WIE ZIT ER OP DE WC? (2+)

DO. 20 APR, 20.15 UUR | MUZIEK | € 31,50
ELLEN TEN DAMME
BAROCK

ZA. 29 APR, 20.15 UUR | MUZIEK | € 31,ABBA THE MUSIC
THANK YOU FOR THE MUSIC

ABBA The Music is geen tributeband en geen musical, maar brengt
precies datgene waar het om gaat: The Music! Met groots showpodium,
visuals en veel licht. In een meer dan twee uur durende show worden
alle grote hits ten gehore gebracht.

ZA. 15 APR, 20.15 UUR | TONEEL | € 18,TONEELVERENIGING BARENDRECHT

Toneelvereniging Barendrecht is al jaren een begrip in Barendrecht
en omgeving. Elk seizoen brengen ze twee producties op de planken.
De toneelvereniging staat bekend om haar avondvullende blijspelen,
komedies en kluchten.

VR. 31 MRT, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 22,50
DE FINALISTEN VAN HET BNNVARA-PROGRAMMA
IK GA STUK

De ﬁnalisten van het nieuwe BNNVARA-programma Ik Ga Stuk! toeren
voor het eerst door Nederland. Met Stefano Keizers als maandenlange
steun en toeverlaat op hun weg naar het hoofdpodium, droomt elke
ﬁnalist maar van één ding: een carrière als cabaretier. Ontdek zelf wie
deze drie comedytalenten zijn en woon hun eerste theatertour bij.

ZO. 16 APR, 13.30 / 16.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 20,15
ERNST, BOBBIE EN DE REST
WETEN HET NIET MEER (4+)

Het Kruispunt te huur

Vind je theater, cultuur én Theater het Kruispunt in Barendrecht
ook van grote waarde, word dan Vriend. Je donatie beschouwen
wij als een steun in de rug en een teken dat je ons een warm hart
toedraagt.

Theater het Kruispunt is gevestigd in gebouw Het Kruispunt. De moderne,
industriële en sfeervolle uitstraling en het open karakter maakt het de
ideale locatie voor congressen, vergaderingen en evenementen.

Want wat is er tenslotte mooier dan in het rode pluche de magie
op het podium te ervaren.
Als Vriend krijg je een aantal leuke extra’s:
• Je krijgt voorrang bij het bestellen van kaarten voor het
nieuwe seizoen.
• Wij brengen je als eerste op de hoogte van nieuwtjes en
aanbiedingen.
• Wij nodigen je uit voor de Tip, onze feestelijke preview avond
met acts en artiesten die komend seizoen te zien zijn.
• Je ontvangt twee keer per jaar een vriendennieuwsbrief.

DO. 4 MEI, 20.30 UUR | MUSICAL/SHOW | € 22,50
WILLIE WARTAAL
MOEDERDAG

In deze familieshow staan zoals gewoonlijk grappen, avontuur en
spanning centraal. In dit nieuwe avontuur doen Ernst en Bobbie
mee aan een heel bijzondere wedstrijd met als hoofdprijs: een
droomvakantie. Natuurlijk komen alle hun bekende hits aan bod.
Zing en dans mee!

Vrienden worden?

Als Vriend draag je een steentje bij aan projecten op het gebied
van cultuureducatie, zodat ook volgende generaties kunnen
blijven genieten van theater en ﬁlm.

MEI 2023

Of je nu een live, hybride of online evenement wilt organiseren, bij Het
Kruispunt ben je aan het juiste adres.
Het pand biedt legio mogelijkheden voor verschillende bijeenkomsten
tot 500 personen. Er zijn verschillende ruimtes te huur zoals de
theaterzaal (annex ﬁlmzaal), vergaderruimtes en het trappodium.
Alle denkbare faciliteiten die nodig zijn voor een succesvolle bijeenkomst
of evenement vind je in Het Kruispunt. Denk aan gratis gebruik
van het WiFi-netwerk, uitstekende technische middelen en gratis
parkeergelegenheid voor de deur. De inpandige horecapartner SPRUIT
eten & drinken verzorgt heerlijke hapjes, lunches en buffetten.

Na 17 jaar alle festivals plat te hebben gespeeld, clubs en popzalen te
hebben uitverkocht, duikt Willie Wartaal voor het eerst het theater in.
Met een programma gevuld met grappige en serieuze verhalen over
zijn leven, muziek, het hebben van een drugsverslaafde moeder en de
levenslessen die hij daaruit gehaald heeft.

Motel Westcoast wijdt een gehele set aan de legendarische Eagles. Na de pauze
volgt The Best of the Westcoast met o.a. songs van legendarische groepen als
The Beach Boys, Crosby, Stills & Nash, The Doobie Brothers, Fleetwood Mac en
Joni Mitchell. Met o.a. Syb van der Ploeg, Edward Reekers en Brenda Bee, samen
met hun vijfkoppige band met o.a. Hubert Heeringa én bijzondere special guest.

DO. 11 MEI, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 21,25
MARJA VAN KATENDRECHT
MARJA’S RELATIE ADVISATIE SHOW

De Nederlandse Ambassadrice van Rotterdam en theaterpersoonlijkheid Marja van Katendrecht komt het theater verwarmen met haar
Relatie Advisatie Show. Tijdens een bonte avond vol verrassingen
hoopt zij van ieders (gebroken) hart weer een warm kloppend orgaan
te maken.

VR. 12 MEI, 20.15 UUR | MUZIEK | € 31,3JS
15 JAAR 3JS

15 jaar geleden kregen de 3JS landelijke bekendheid. Ze vielen
gelijk op met hun unieke folk-popsound, aardse instrumenten, rijke
zangmelodieën en teksten die tot de verbeelding spreken. Deze show
wordt een reis langs de afgelopen 15 jaar. De liedjes vertellen de
verhalen. Mooie verhalen. Zoals we van hen gewend zijn.

ZA. 13 MEI, 20.15 UUR | TONEEL | € 30,JAN KOOIJMAN E.A.
NUREYEV

Jan Kooijman speelt balletlegende Rudolf Nureyev in deze
voorstelling waar dans en toneel elkaar ontmoeten. Als Nureyev
begint te praten, vertelt hij aanvankelijk over zijn laatste ballet La
Bayadère. Maar vertellend over het ballet, vertelt Nureyev over zijn
leven. Jan Kooijman wordt bijgestaan door twee balletdansers.

VR. 19 MEI, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 26,ROUÉ VERVEER
GEWOON ROUÉ

Roué staat bekend om zijn enthousiaste speelstijl, energieke
uitstraling en briljante improvisaties. Deze 10e voorstelling bevat
zoals altijd een stortvloed aan zelfreﬂectie, hilariteit en zelfspot.
Uiteindelijk wordt het dus een fantastische avond. Of eigenlijk een
avondje ‘Gewoon Roué!’

ZA. 20 MEI, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 22,25
WART KAMPS
AWKWART

Wart’s 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. Met liedjes en misschien wel
een gek dansje.

ZO. 21 MEI, 15.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 16,JEUGDTHEATER HOFPLEIN
ALADDIN VAN HET AFRIKAANDERPLEIN (8+)

Heb je het over Jeugdtheater Hofplein, dan heb je het over: THEATER!
De voorstellingen knallen met een explosie van eigenzinnigheid,
humor, lef, brutaliteit en verbeelding je leven in. Dit seizoen brengen zij
Aladdin in een Rotterdams jasje, geïnspireerd op het bekende verhaal
uit Duizend-en-een-nacht.

ZA. 27 MEI, 11.00 UUR | JEUGD/FAMILIE | € 9,75
PEUTER-KLEUTEROCHTEND
STAPEL (1+)

Filmtheater
Theater het Kruispunt vertoont een veelzijdig ﬁlmaanbod. Elke week
worden kaskrakers uit Hollywood, Nederlandse bestsellers, jeugdﬁlms
en internationale parels die te zien waren op diverse ﬁlmfestivals
vertoond op ons witte doek.
Het actuele ﬁlmoverzicht vind je op
www.theaterhetkruispunt.nl/films.
Op de hoogte blijven van onze ﬁlmprogrammering? Geef je dan op
voor de ﬁlmnieuwsbrief via onze website.
Met korting naar de ﬁlm? Word Filmvriend en ontvang per ﬁlmbezoek
€ 1,50 korting. Meer informatie en aanmelden:
www.theaterhetkruispunt.nl/filmvriend.

DI. 27 SEPT | 20.15 UUR | € 9,75 NORMAAL/ € 8,75 CJP/ € 8,25 FILMVRIEND

TO OLIVIA

De excentrieke kinderboekenschrijver Roald Dahl en zijn echtgenote,
Hollywoodactrice Patricia Neal, hebben zich teruggetrokken op het
Engelse platteland. Wanneer hun dochter Olivia komt te overlijden,
heeft dit enorme verlies onvermijdelijk invloed op hun relatie.

Help je mee om een nieuwe generatie de kracht van het theater
te laten beleven? Kijk op www.theaterhetkruispunt.nl/vrienden

ZA. 6 MEI, 20.15 UUR | MUZIEK | € 29,50
MOTEL WESTCOAST
ONE OF THESE NIGHTS

VR. 30 SEPT | 20.15 UUR | € 14,50

ANDRÉ RIEU’S 2022 MAASTRICHT CONCERT
Het wachten is voorbij! Na twee lange jaren treedt André
Rieu weer op in zijn geboorteplaats Maastricht. Met trots
presenteren wij een gloednieuw zomerconcert - Happy Days
are Here Again! Mét gastheer André van Duin.

DI. 4 OKT | 20.15 UUR | € 9,75 NORMAAL/ € 8,75 CJP/ € 8,25 FILMVRIEND

FALLING FOR FIGARO

De succesvolle Millie geeft haar goedbetaalde baan en luxe
appartement in Londen op om haar droom na te jagen om
operazangeres te worden. Ze laat haar vriend achter en
vertrekt naar de Schotse Hooglanden waar ze les krijgt van
de beruchte operadiva Meghan.

Stapel is een tekstloze muziekvoorstelling over ontdekken,
bouwen en afbreken. Met blokken en bouwstenen als percussieinstrumenten en een harp als de hoogste toren. Een intuïtief
spel met de zwaartekracht en een speelse ontdekkingstocht vol
muzikale bouwstenen. Met gratis workshop.

ZA. 27 MEI, 20.15 UUR | CABARET/KLEINKUNST | € 21,50
SOUNDOS
COMEBACK KID

You love her or you hate her! Maar niemand kan om haar heen.
“Soundos is een krachtige persoonlijkheid, wen er maar aan” schreef
NRC. Na haar door het publiek en de pers hooggewaardeerde
voorstelling Niets te verliezen komt Soundos terug naar het theater
met Comeback Kid.
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FOTOGRAFIE Aisha Zeijpveld, Alek, Anne van Zantwijk, Annemieke van der Togt, Anoek van
Nunen, Arno Stevens, Bob Bronshoff, BuroRuSt, Casper Rila, Daniel Maissan en Chris Pedis,
Danny Ellinger, Don Cruscio, Eljee Bergwerff, Ernst Coppejans, Geert Gratama, Georgien
Overwater, Govert de Roos, Harmen van Straaten, Herman Klaassen, Het Huis van Asporaat,
Jeff Mak-Nack, Joris van Bennekom, Jouk Oosterhof, Julie Hrudova, Karel Sanders, Lenny
Oosterwijk, Lesley Pols, Lieven Dierickx, Maartje ter Horst, Marco Bakker, Mark Engelen, Mark Uyl,
Max Velthuijs, Melissa Scharroo Capribe, Merlijn Doomernik, Ministerie van Beeld, Moon Saris,
Nick van Ormondt, Paul Roo, Piet Douma, Rens Schwering, Rick Persoon, Ron Rutten, Ronald
Speijer, Roy Beusker, Roy Soetekouw, Ruud Baarn, Ruud Verhees, Sanne Baas, Sarina Reilingh,
Sas Terpstra, Scala Photography & Marc Koppen, Set Vexy, Sjoerd Derine, Studio 100, Studio
Loerijzer, Tom Cornelissen, Vanessa Hofstra, Victor Meijer, Willem van Walderveen, Wim Lanser
COVERFOTO Karel Sanders

DI. 25 OKT | DIVERSE TIJDEN | € 2,75

CINEKID

Cinekid is het grootste ﬁlm- en mediafestival voor alle
supernieuwsgierige kinderen tussen de 3 en 14 jaar en (groot)
ouders. Het festival is dé plek waar je je ogen opent voor de
wereld om je heen. Cinekid laat jou ontdekken, verwonderen en
verbinden met de beste ﬁlms en series en uitdagende workshops.
DI. 25 OKT | 20.15 UUR | € 9,75 NORMAAL/ € 8,75 CJP/ € 8,25 FILMVRIEND

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de mogelijkheden, de prijzen of wil je een keer
de ruimtes bekijken? Ga naar www.hetkruispunt.nl/verhuur of neem
contact op met Bart van Dorp, bart@hetkruispunt.nl. Elke bijeenkomst
is maatwerk en wij denken graag met je mee!

NATURE ON TOUR: NEDERLAND ONDER WATER

OP DE HOOGTE BLIJVEN
Meld je via www.theaterhetkruispunt.nl aan voor onze nieuwsbrieven.
Je ontvangt dan regelmatig nieuwsbrieven op maat en informatie omtrent
je geboekte voorstellingen.

Ga mee op reis, bekijk ons land met nieuwe ogen! In deze ﬁlm
ontdekken we Nederlands meest verborgen natuur. Ontmoet
verrassende onderwaterbewoners in een adembenemend
mooie wereld. Dieren met karakter waarin veel parallellen te
ontdekken zijn met onze eigen wereld.

Bestel
je tickets
www.theaterhetkruispunt.nl

Middenbaan 111 - 2991 CS Barendrecht
0180 61 59 58
Volg ons op:
Gevestigd in Het Kruispunt
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