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Voorwoord 
 

Het 23ste 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 met maar drie try outs! En 
er dienen nog 2 voorstellingen ingehaald te worden die van Glodi Lugungu, en die van Veldhuis 
en Kemper. Bij de planning van de nieuwe tour van Veldhuis en Kemper staat Nigtevecht op 
nummer 1. Van Glodi nog geen nieuws. Hoe dan ook, bewaar die kaartjes! 

Het nieuwe seizoen begint op 29 oktober met n00b, dit duo zijn traditioneel de nieuwe 
aanstormende talenten in Nigtevecht. Ook zij gaan een imposante carrière tegemoet aan de top 
van het vaderlandse cabaret en treden in de voetsporen van bijvoorbeeld: Jochem Myjer, Marc-
Marie Huijbregts en Najb Amhali. Een bekende topnaam die nog niet eerder naar Nigtevecht 
kwam komt 3 december: Martijn Koning. Merijn Scholten komt naar Nigtevecht op 14 januari 
2023: Muzikaal, snel en heel erg grappig. Hij kwam al twee keer eerder als onderdeel van het 
duo De Partizanen. Op 11 februari komen oude getrouwen weer terug naar Nigtevecht: Rob en 
Emiel. Ze vertonen een aantal van hun beste acts van de afgelopen 20 jaar. Weer een combinatie 
van magie, cabaret, mindreading, comedy én theater. Rob & Emiel zijn ongeëvenaard!  We 
besluiten het seizoen op 29 april met Lebbis, een topnaam die nog niet eerder naar Nigtevecht 
kwam. 

Wees uitverkochte voorstellingen voor, en neem een passe partout voor vijf voorstellingen. Een 
passe partout is altijd goedkoper dan vijf losse voorstellingen. Een passe partout kost € 99,-. 
Passe partouthouders van seizoen 2021 – 2022 worden automatisch ingeschreven voor het 
nieuwe seizoen, en ze zijn af te halen in de Dorpsstraat 3. Laten we vooral onze unieke cabaret 
traditie voortzetten! 

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 WhatsApp reserveren kan ook. De passe partous zijn 
verkrijgbaar bij Cha Cha Damesmode in Weesp, bij de Supermarkt Centerr in Nigtevecht en bij 
Boekhandel van Kralingen in Breukelen.  

Losse e-tickets zijn online verkrijgbaar mits beschikbaar vanaf september via de website 
www.cabaret-nigtevecht.nl en losse kaarten kunnen al gereserveerd worden op het formulier 
op de website 

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

Kies een complete avond uit met een driegangen diner in eetcafé De Waterkant in Nigtevecht 
en op het Chaletpark in Nederhorst den Berg,  kijk op de website bij “Arrangementen”. 

 

  
DORPSHUIS Nigtevecht 

Jhr. Huydecoperstraat 1  

1393 NV Nigtevecht 

0294-252506 

www.cabaret-nigtevecht.nl 

 e-mail: bgoes@goesconsult.nl 
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Zaterdag 29 oktober 2022 

nOOb 
n00b speelt n00b (try out) 

 

Het duo n00b (Laura Bakker en Isabelle Kafando) beleefde afgelopen zomer 
een droomdebuut. In juni 2021 studeerden ze af aan de toneelschool en 
wonnen ze de Top Naeff prijs, een prijs die onregelmatig wordt uitgereikt 
onder de afstudeerders van de AHK, voor het meest veelbelovende talent. 
Ook wonnen ze dat jaar (2021) het Amsterdams Kleinkunst Festival en namen 
daarmee de publieksprijs en de Wim Sonneveld prijs in ontvangst. Laura is te 
zien in de Netflix serie “Dirty Lines”.  
 
Nu duiken de dames het theater in met hun allereerste avondvullende 
voorstelling. n00b speelt n00b gaat over het zijn van een n00b. Een 
nieuweling, een beginneling, een groentje, een nobody. Schakelend van de 
ene naar de andere scène laat n00b je zien hoe weird en lachwekkend de 
realiteit soms is. Humor in een modern jasje. Losers waar je een hart voor 
krijgt. Met muziek welke je mee kan zingen en achterover geslagen naar kan 
kijken. De avond waar je met je onzekere zusje, de boys van Albufeira en met 
de minnaar van je vader naartoe wilt. Cabaret voor en door de n00bs van 
deze wereld, een ode aan de eenling en een hartverwarmende trip. Laura is 
een gigantische bal van energie, ze gaat er volledig voor. Ze kan ook alles 
spelen. De meest bizarre personage zet zij meteen neer. Isabelle heeft een 
bijzonder presence. Als zij het podium opkomt, is er iets in haar houding en 
blik dat heel grappig is. Ze heeft ook een heel grappig taalgebruik, een rare 
mix van Haarlems en heel street. En ze heeft de beste stem van Nederland. 

Wat schreef de pers 

De Volkskrant: De twee spelen overtuigend, zingen prachtig en hun voorstelling zit vol 

schrijnende humor.’, ‘De humor is lekker op het randje en hun ‘ladyperspectief’ maakt dat extra 

interessant’.   

 

Entree € 19,-.  
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Zaterdag 3 december 2022 

Martijn Koning 
‘Appeltjes Schillen’ (try out) 

 

 

Hij komt voor het eerst naar Nigtevecht, een lang gekoesterde wens gaat 
eindelijk in vervulling! Het werd tijd dat deze stuiterbal, hilarisch, absurd en 
bovenop de actualiteit naar het Dorpshuis komt.  

 

Zijn hoofd staat nooit stil; als een pinball machine vuurt hij zijn grappen en 
zeer komische observaties op zijn publiek af.  Geheid de ‘hoogste 
grapdichtheid-garantie’; 80 minuten pure stand-up comedy. 

 

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 de nieuwe theatershow ‘Appeltjes Schillen’ vertelt Martijn de mensen eens 
flink de waarheid. Over zichzelf! 

 

Beluister ook de Knorrepodcast, de podcast die hij samen met Sander van 
Opzeeland maakt. 
https://vriendvandeshow.nl/knorrepodcast 

 

Social media 
Twitter:@Martijnk0ning 
Instagram: @martijntje_koning 

 

 

Entree 21,-.  



 
 

6 
 

Zaterdag 14 januari 2023 

Merijn Scholten 
TEAM SOLO 

                                                                

Een voorstelling die ter voorbereiding het nodige huiswerk met zich mee 
brengt, hij is een Instagramhit. Volg daarom Merijn op zijn Instagram! 
https://www.instagram.com/merijn.scholten/. Kennisname van zijn filmpjes 
is noodzakelijk voor het ten volle het genieten van zijn voorstelling. De 
satirische filmpjes van Merijn Scholten gingen afgelopen jaar regelmatig viral.  

Micha Wertheim noemde hem derhalve ‘de grappigste man op Instagram’. 
Sociale media lijken wel een onuitputtelijke bron te zijn voor Scholtens 
personages, die de tijdgeest vlijmscherp weergeven. Zoals de influencer, die 
‘best wel disturbed is ofzo’ (door de oorlog in Oekraïne) en een ‘bijdrage’ 
levert door al zijn mediakanalen ‘tussen twee en vier op zwart te zetten’. Of 
de cryptokenner, die uitlegt hoe je de geldberg kunt laten groeien, zonder je 
daarvoor uit de naad te hoeven werken. En rodebroekenman Paul van de 
organisatie Betaald Voetbal, die ‘ongelooflijk trots’ is om te melden dat er 
vanaf heden een ‘dickpicprotocol’ in werking is getreden, met een ‘Picbot’ die 
op de foto's reageert met een berichten als: ‘Ziet er goed uit, kun je trots op 
zijn! 
  
Merijn maakte deel uit van het duo De Partizanen, dat de jury- en 
publieksprijs won op het Leids Cabaretfestival en de Neerlands Hoop ontving 
voor beste debuutprogramma. Voor hun laatste voorstelling, het met 5 
sterren bekroonde Het Leven an Sich, schreef hij tekst en muziek.  

 

Merijn  kwam al twee keer eerder als onderdeel van het duo De Partizanen 
naar Nigtevecht. Klankbord: Micha Wertheim. 

 

Entree  22,-. 
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Zaterdag 11 februari 2023 

Rob & Emiel  
Rob & Emiel gaan Los (try out). 

 
 
 

We schrijven 7 maart 2009 toen Rob & Emiel als VIP Magic voor het eerst 
naar het Dorpshuis kwamen, als totale onbekenden. Dat is inmiddels 
veranderd.  

 

Al jaren verweven Rob en Emiel magie, cabaret, verwondering en humor in 
feel-good performance-acts voor hun eigen televisieprogramma's, 
theatershows en evenementen.  

 

Rob & Emiel gaan Los in deze wervelende show. De heerlijke combinatie van 
magie, cabaret, mindreading, comedy én theater van Rob & Emiel is 
ongeëvenaard! Ze vertonen een aantal van hun beste acts van de afgelopen 
20 jaar. 

  

Impact gegarandeerd, want ze horen op het gebied van mentalisme tot de 
absolute wereldtop.  

 

Ze zijn huidig Nederlands Kampioen Magic en vertegenwoordigden in juli 
2020 Nederland op het WK Mindreading in Quebec. Maar ze komen gelukkig 
ook naar Nigtevecht!  

 

Kom ook en laat je verwonderen!  

 

Entree € 23,-.  
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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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Maak van uw avondje uit een compleet avondje uit met:  

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 0294-251344/06-39483932 

info@eetcafedewaterkant.nl 
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Zaterdag 29 april 2023 

Lebbis en Verhallen 
Het Toeval Wil 

 

 

Lebbis (Hans Sibbel) kwam nog niet eerder naar Nigtevecht, met trots 

kan komt hij op de valreep van het seizoen komt hij naar ons Dorpshuis! 

 

Toeval. Het hele leven is toeval. Waar je geboren bent, hoeveel talent je hebt, 
wie je tegenkomt. 

Of je morgen wakker wordt naast een antivaxxer...  

Het leven is van toeval het beste maken. 

Toevallig komen Mattijs Verhallen en Hans Sibbel elkaar tegen. Op een goed 
moment. 

En verdomd, ze gaan een voorstelling maken.  

Muziek en verhalen.  

Twee mannen in de bloei van hun leven die een bak liedjes en gedachten over 
u uitstorten waar U u tegen mag zeggen.  

Er is geen God, er is geen complot, er is geen duidelijk doel. 

Gewoon twee mannen die het toevallig naar hun zin gaan hebben. 

En U bent welkom dit mee te beleven.  

 

 

 

 

Entree € 23,-.  
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RANKSYS 
Prioriteren as a Service 

Snelle gegevensverzameling en prioriteitenanalyse tot 10.000 deelnemers op 

www.ranksys.nl. Statistische verbanden tussen groepen van respondenten en 

gerankte onderwerpen. Besluiten nemen met draagvlak. 

 

 

 

 

 

 

 

Goes Consult - Dorpsstraat 3 - 1393NE Nigtevecht - 0294-252506. 
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