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Voorwoord 
 

Het 22ste seizoen alweer! Na het totaal mislukte jaar 2020 en voorjaar 2021 gaan we nu weer vol 
goede moed starten met onze cabaretvoorstellingen. Een vol seizoen! Er dienen nog 3 
voorstellingen ingehaald te worden die van Kasper van der Laan op 25 september, die van Glodi 
Lugungu op 29 januari 2022, en die van Veldhuis en Kemper wordt bekeken of er een voorstelling 
gepland kan worden in 22/23. Bewaar die kaartjes! Al deze voorstellingen zijn uitverkocht. 

Het nieuwe seizoen begint op 2 oktober met Martine Sandifort, een oud gediende, die al in 2002 
kwam met Alex Klaassen en daarna drie keer met Remko Vrijdag. Ook bekend van: Dokter Corrie, 
Kopspijkers, Koefnoen en Klokhuis. Op 13 november komt Wim Helsen, voor de eerste keer! Een 
bekende naam die nog niet in Nigtevecht te zien was. Op 14 januari 2022, weer een bekende 
naam, Kees van Amstel. Hij kwam al in 2016, toen nog  onbekend, inmiddels is hij een 
veelgevraagd cabaretier geworden.  

Op  9 april 2022 de laatste voorstelling, en eindigen we weer traditioneel met een nieuw 
aanstormend talent: Liza Ostermann. Net als altijd met nieuwe talenten in Nigtevecht,  gaat ook 
zij een imposante carrière tegemoet aan de top van het vaderlandse cabaret. Zij die haar 
voorgingen waren onder meer: Jochem Myjer, Marc-Marie Huijbregts en Najb Amhali.  

Vorig seizoen waren alle voorstellingen uitverkocht, dus neem een passe partout voor vier 
voorstellingen en wees er zeker van, altijd een kaartje te hebben voor de voorstellingen. Een 
passe partout kost € 70,-. Passe partouthouders van seizoen 2019 – 2020 worden automatisch 
ingeschreven voor het nieuwe seizoen.  

Bent u nieuw, of wilt u extra pp’s? Reserveren kan via www.cabaret-nigtevecht.nl, of telefonisch 
op 0294-252506 of 06-44522302. Via whats app reserveren kan ook. De passe partous  zijn 
verkrijgbaar bij Cha Cha Damesmode in Weesp, bij de Supermarkt Van den Bosch in Nigtevecht 
en bij Boekhandel van Kralingen in Breukelen.  

Losse E-tickets zijn, indien beschikbaar, online verkrijgbaar vanaf 15 september via de website 
www.cabaret-nigtevecht.nl en op de bekende voorverkoop adressen. 

Ook de pont gaat weer varen, speciaal voor de cabaretavonden, om 20:00 uur.  

Laten we vooral onze unieke cabaret traditie voortzetten! Juist nu we er zo aan toe zijn om 
eindelijk een avond uit te kunnen, en elkaar weer te kunnen zien. Een complete avond uit met 
diner in Nr100 gaat natuurlijk gewoon door. 

DORPSHUIS Nigtevecht 

Jhr. Huydecoperstraat 1  

1393 NV Nigtevecht 

0294-252506 

www.cabaret-nigtevecht.nl 

 e-mail: bgoes@goesconsult.nl 
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Zaterdag 25 september 2021 

Kasper van der Laan (uit 19/20!) 
1 kilo 

 

Deze voorstelling komt uit 19/20, is uitverkocht en kaarten blijven geldig! 

Tot nu toe maakt Kasper van der Laan elke verwachting meer dan waar. 

Hij ging in première in de Kleine komedie, en staat daar maar liefst vijf 

keer aaneengesloten! Heel bijzonder voor een debuutprogramma.  

Volgens de Volkskrant is hij is hét Comedytalent van 2019. Hij was de 

beste op het Leids Cabaret Festival in 2018. Volgens het publiek. En hij 

verdient het mooiste podium voor het beste publiek. Volgens ons.  

En dus presenteren wij: 1 Kilo, het debuutprogramma van Kasper van der 

Laan. Gewaardeerd lid van Comedytrain. Absurd, onvoorspelbaar, 

ontwapenend en hilarisch. Het Parool, ‘die slim laveert tussen vrij 

traditionele stand-up, meer absurde ingevingen en korte fysieke 

intermezzo’s.’  

‘Geniaal grappig’, zegt Micha Wertheim. En dat zegt wat. Ja, er wordt 

wel wat gewicht verwacht van 1 Kilo. Wat prima is. Tot nu toe maakt 

Kasper van der Laan elke verwachting meer dan waar. 

 

Wat schreef de pers: 
Juryrapport Leids Cabaret Festival:"Nooit meer normaal je billen af kunnen vegen, je wordt bedankt Kasper. 
Dat is wel typerend voor zijn stijl: een heel eigen logica die hij tot absurde proporties doorvoert. Daarmee 
neemt hij ons mee naar een andere wereld. Zijn wereld! Een labyrint, want we tuimelen van de ene in de 
andere dagelijkse situatie waarin niets is wat het lijkt." 

De Volkskrant: ‘Originele grappen, een knappe timing en een niet direct grijpbare, wazige 
podiumpersoonlijkheid, waarmee hij voor veel humor zorg. 

 

Entree 20,-. 
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Zaterdag 2 oktober 2021 

Martine Sandifort 
NAMASTEETJES 

(Dokter Corrie, Kopspijkers, Koefnoen, Klokhuis, cabaret met Alex Klaasen en 
Remko Vrijdag) 

                                                                                           
                                                               NAMASTEETJES 
 

EEN LIFE-CHANGING-EXPERIENCE-EVENT! 
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 ‘CREËER JE EIGEN CRISIS!’, ‘HET IS WAT HET IS!’ en ‘BEN 
JE ER NOU NÓG NIET OVERHEEN?’ heeft MARTINE SANDIFORT het afgelopen jaar al 
DUIZENDEN mensen naar de KLOTE gecoacht! En met SUCCES! 
 
‘Ik ben sindsdien volledig de weg kwijt, fantastisch!’ (een vrouw) 
‘Geweldig, zo diep ben ik nog nooit gegaan!’ (een man) 
‘Martine heeft echt het slechtste in mij naar boven gehaald, ik ben haar zo dankbaar!’ 
(een vrouw) 
 
Nieuwsgierig? 
Kom ook naar NAMASTEETJES en laat MARTINE SANDIFORT jouw GOEROE-COACH 
zijn! 
 
Wat krijg je?-allerhande TIPS, -allerhande TRICKS, -allerhande GASTEN, -bepaalde 
OEFENINGEN, -een GELEIDE MEDITATIE gegeven door haar hond FIEBIE, en 
NATUURLIJK haar WERELDHITS  ‘NAMASTÉ’, ‘KOFFIEBEKERRRRR’ en ‘IK WIL WEL 
DOOD MAAR HET LUKT ME MAAR NIET!’. Aarzel niet en GUN jezelf NAMASTEETJES! 
EEN LIFE-CHANGING-EXPERIENCE-EVENT! En daarna zal ook JOUW leven COMPLEET 
veranderd zijn. Of niet. 

 

Entree  18,-.  
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Zaterdag 13 november 2021 

Wim Helsen 
Niet mijn apen, niet mijn circus. 

 
 
Wim Helsen, voor de eerste keer in Nigtevecht! Een bekende 
naam. Wim Helsen (40) is de enige Vlaamse cabaretier die ook in 
Nederland avond aan avond voor uitverkochte zalen staat. Dat 
was al zo vanaf zijn eerste solovoorstelling, Heden Soup! 
 
 
Wat heeft de wereld nodig?  

Wat heeft een mens nodig?  

Wat hebt u nodig?  

Eenvoudige vragen. 

Eenvoudige vragen vragen om ingewikkelde antwoorden.  

Dat treft - Wim Helsen bulkt van radicale, geheimzinnige en 

willekeurige antwoorden.  

Hij deelt die graag met u - omdat hij uw vriend is.   

Uw eerlijke, echte, beste vriend. 

 

Luister, hij lijkt iets te zeggen: 

'Niet mijn apen, niet mijn circus.' 
 

 

 

 

 

Entree € 20,-.  
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”De afsluiting van een avond cabaret  

is pas compleet met ons bloemenboeket” 

Ook dit seizoen worden de bloemen  

voor de cabaretiers weer aangeboden door 

Arjan 

1e Helmerstraat 84 Amsterdam 

telefoon 020-618831  
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Vrijdag 14 januari 2022 

Kees van Amstel 
Een bang jongetje dat hele enge dingen doet. 

 

Toen hij in 2016 naar Nigtevecht kwam was hij nog de grote onbekende. 

Dat is veranderd. Hij kwam op radio en  tv. Hij was onder meer te zien in 

het tv programma Klikbeet. Van Amstel, hangt deze voorstelling (zijn 

derde theatersolo) onder op aan zijn bezoek aan een psychologe. Dat loopt 

er als een rood draadje doorheen. In Amsterdam is er nu eenmaal iets mis 

met je is als je níet bij een psycholoog loopt. Zij heeft na een eerste sessie 

al een helder beeld: Kees zou voor de veiligheid moeten kiezen en 

fulltime-leraar moeten worden, Kees kan niet tegen verandering en Kees 

is een bang jongetje dat hele enge dingen doet. Toch mooi meegenomen 

in een honderddertig euro kostend uurtje, hij kreeg de titel voor zijn derde 

programma als bonus. 

 

Na een hilarisch verslag van een Koningsdag spacecake eten met een 

vriend, neemt hij ons mee op een schoolreisje naar voormalig 

concentratiekamp Sachsenhausen. In zijn wanhoop over zoveel gebrek 

aan geschiedenis kennis van zijn leerlingen, hun shop- en 

Netflixverslaving en hun totale lethargie, wordt hij wie hij in wezen is: 

een man die wel mild wil zijn, maar bij wie de woede het overneemt.' Van 

Amstel is een komiek van de bovenste plank die vol gas geeft en zijn zaal 

laat schudden van het lachen. 

 

De Volkskrant ****: Van Amstel is een rasverteller die van iedere situatie wel iets komisch 

weet te maken. Hij hanteert een extreme vorm van zelfspot als hij filmfragmenten bespreekt van 

zijn eigen mediaoptredens, of als hij vertelt hoe hij zijn potentie eens wilde opkrikken met een 

viagrapilletje. Zijn verhalen zitten vol treffende details.' 

 

Entree € 20,-.  
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Speciaal voor u als theaterbezoeker houden wij de tijd scherp in de 

gaten, zodat u ontspannen bij ons geniet en u op tijd bij uw voorstelling 

aanwezig kunt zijn. 

Graag vooraf reserveren 0294-251344 of via 06-15 697 906 
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Zaterdag 29 januari 2022 

Glodi Lugungu (uit 19/20!) 
Ze bedoelen het goed 

 

Deze voorstelling komt uit 19/20, is uitverkocht en kaarten blijven 
geldig! 

 

Glodi Lugungu door de Volkskrant genoemd als hét talent die in 2019 de 

toon zet in Nederland in de categorie Comedy.   

Op jonge leeftijd gevlucht uit Congo en opgegroeid in een gezin van 9 

kinderen in Dommelen. Dit jaar won hij zowel de AKF Sonneveldprijs 

als de AKF publieksprijs. De jury roemde zijn ‘sterke en oergeestige 

verhalen’. En prees zijn 'ontwapenende charme' en 'sterke en oergeestige 

verhalen'. 

Glodi Lugungu neemt je met zijn onverwachte opvattingen en hilarische 

verhalen altijd net even mee naar de andere kant van het verhaal; het 

bange meisje bij de bushalte, deurtrekken bij een familie van 9 kinderen 

en Henk uit Congo van Telfort. Een avond waar iedereen wordt aan- 

gepakt, niemand is veilig, Glodi niet, zijn familie niet, zelfs jij niet! Hou 

je vast, want ze bedoelen het goed! 

Glodi Lugungu (26) werd afgelopen zomer aangenomen bij het 

vermaarde gezelschap de Comedytrain. 

Hij steekt het publiek met gemak in zijn zak. 'Mensen vinden hem direct 

leuk, eigenlijk al voor hij iets heeft gezegd. Zijn snelle ontwikkeling is 

opvallend. Met zijn vrije spel is hij echt een natuurtalent.  

Die ontspannenheid heeft Glodi van zichzelf. 

 

Entree € 19,-. 
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Zaterdag 9 april 2022 

Liza Ostermann 
Met z’n allen 

 

Traditioneel mogen we weer presenteren een cabarettalent die een grootse 

toekomst voor zicht heeft, ditmaal Liza Ostermann.  

 

Lisa Ostermann won in 2020 alle prijzen op het Leids Cabaret Festival en 

werd door de Volkskrant uitgeroepen tot hét comedytalent van 2021. 

Haar eerste voorstelling ‘Met z'n allen’ gaat over het enthousiasme, de 

wanhoop en de hulpmiddelen waarmee we de sfeer erin proberen te 

houden. En over hoe weinig de sfeer zich daarvan aantrekt.  

Verwacht scherpe grappen en muzikale intermezzo’s waarbij Lisa wordt 

begeleid door een funky live-band/breakdancegroep die bestaat uit Lisa. 

 

Lisa maakt ‘spannend en geestig cabaret,’ aldus de Theaterkrant. Ze 

‘kreeg iedereen moeiteloos mee’ (NRC) en heeft ‘een sterke zangstem’ 

(de Volkskrant). Lisa ‘zette het publiek vanaf de eerste minuut op het 

verkeerde been’ maar ‘wist ook te ontroeren’ (NRC). ‘Haar 

veelzijdigheid maakt dat er reikhalzend wordt uitgekeken naar haar 

volgende programma’ (de Telegraaf). 

Lisa schrijft, naast haar eigen materiaal, af en toe grappen voor het Tv-

programma Dit Was Het Nieuws en sketches voor het Klokhuis, waarin 

ze ook zelf meespeelt. 

 

 

 

Entree € 18,-. 
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