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Beste Bezoeker,
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Voor het eerst in jaren geen 
gedrukt programmaboekje in 
de bus, maar een digitale versie. 
Iets minder charmant, ik geef 
het toe, voor sommigen wellicht 
even wennen, maar zo’n digitale 
versie is natuurlijk wel een stuk 
beter voor het milieu. En dat past 
dan weer bij ons streven naar een 
betere wereld. 

We zijn ongelooflijk blij dat 
MIMIK in september van dit jaar 
eindelijk open gaat voor publiek. 
Trots zeg maar gerust. Het heeft 
even geduurd, er moest wat 
water door de IJssel, maar met de 
hand op mijn hart: het wordt wel 
echt heel erg mooi. Zondermeer 
bijzonder. 

Grote namen, nieuwe namen, 
oudgedienden, en jong talent 
dat wacht op ontdekking; in 
MIMIK komt het allemaal langs. 

Muziek, cabaret, gesproken 
woord en zang. Alles wat je van 
ons gewend bent in Theater 
Bouwkunde en meer. Meer 
ruimte, meer mogelijkheden, en 
een nog breder aanbod. Je leest 
er alles over in deze digitale 
brochure.

Dus kom kijken, kom luisteren en 
kom vooral genieten. Want dit 
is de boodschap: MIMIK is van 
iedereen en voor iedereen. Geen 
drempels, altijd open, steeds iets 
nieuws.

Wij hebben er in ieder geval 
ongelooflijk veel zin - ik verheug 
me persoonlijk bijvoorbeeld 
al enorm op het optreden van 
Spinvis – en kijken er vooral 
naar uit iedereen weer te mogen 
ontmoeten.  
 
Hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groet, 

ROB VAN DEN HOVE



www.ijsselrestaurant.com

IJssel Restaurant

Combineer uw bezoek aan MIMIK met een lunch of diner in het vernieuwde IJssel Restaurant.
Ontdek de creaties van chef Joris Gerrits en zijn team, geïnspireerd door ‘Dutch Cuisine’. 

Ontspan en geniet van een culinair avontuur, geserveerd met een prachtig uitzicht.

Reserveer via www.ijsselrestaurant.com of telefonisch via +31 570 66 70 80.





HANOS is dé internationale horecagroothandel en totaalleverancier 

voor de hele horecabranche. Van gastronomie tot fastservice en van 

barbecuerestaurant tot koffiebar. We ontzorgen op ieder gebied. Naast een 

groot en veelzijdig assortiment food, non-food, veel vers en delicatessen biedt 

HANOS meer. Van interieurdesign tot veel culinaire kennis en (online) inspiratie 

en van grootkeukeninrichting tot bedrijfskleding. Of u nu onze groothandel 

binnenstapt, onze online platforms bezoekt of uw bestelling door ons geleverd 

krijgt: HANOS staat garant voor kwaliteit.

www.hanos.nl/klantworden

waar
ambacht & 
gastronomie 
    samenkomen

Nog geen klant? Vraag nu uw HANOS Wereldpas aan via:
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De mens is een hoogst eigenaardige diersoort. Een 
zoogdier dat zout en peper over zijn eten strooit. Een 
primaat die zijn tanden poetst en parkeergeld betaalt. 
Homo sapiens hebben we onszelf genoemd, oftewel: de 
wijze mens. Tim Fransen vraagt zich af of we misschien 
niet een al te hoge dunk hebben van onszelf. En of we 
ons wel altijd zo wijs gedragen als onze zelfgekozen 
naam suggereert.

Muzikaal, filosofisch, geëngageerd, geobsedeerd met 
fallussen (en andere Latijnse woorden) en bovenal 
ontzettend grappig. 

VRIJDAG 4 + ZATERDAG 5 SEPTEMBER, 20:30 UUR 
CABARET, TRY OUT

TIM 
FRANSEN
DE MENS EN IK

De wereld houdt zijn adem in. Maar hoe lang kun je je 
adem inhouden? Na maanden ademen Spinvis en Saartje 
Van Camp uit. 

Twee reizigers kijken uit het raam, oog in oog met een 
steeds veranderend landschap. Maar wat verandert er? 
De reiziger of het landschap? En waar bevinden ze zich 
eigenlijk?

Een muziekvoorstelling, eindelijk weer oog in oog met 
echt publiek, gespeeld op een waaier van instrumenten, 
tot de rand gevuld met liedjes uit alle periodes uit het 
oeuvre van Spinvis.

DONDERDAG 10 SEPTEMBER, 19:00 & 21:15 UUR 
MUZIEK

SPINVIS & SAARTJE 
VAN CAMP
IN WERKELIJKHEID

Wat is er fijner dan je verliezen in een goed verhaal? Je 
een goed verhaal laten voorlezen! En dan wel door de 
beste acteurs van dit moment. Bij Uitgelezen Verhalen 
lezen de beste acteurs je voor uit de mooiste korte 
verhalen. Je hoort verhalen van debuterende schrijvers, 
maar ook van klassieke auteurs. 
 
Zowel het thema als de acteurs worden kort van tevoren 
vastgelegd. Kijk hiervoor op www.uitgelezenverhalen.nl of 
op onze eigen website. 

VRIJDAG 11 SEPTEMBER, 20:00 UUR 
LITERAIR

UITGELEZEN 
VERHALEN
LITERATUUR ONTMOET 
THEATER

10 THEATERPROGRAMMA 
NAJAAR 2020 



De voorstelling Citizen K. werd in 2019 lovend ontvangen 
en als een van de beste voorstellingen van het seizoen 
geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival. 
 
Sadettin Kirmiziyüz gaat aan de slag met de vraag 
waarom identiteit anno 2020 zo’n belangrijke rol 
speelt in ons leven. Voor het antwoord ontleedt hij zijn 
eigen identiteit, ondersteund en begeleid door multi-
instrumentalist Kaspar Schellingerhout. 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER, 20.30 UUR 
TONEEL

SADETTIN 
KIRMIZIYÜZ
CITIZEN K.

Het leven loopt vaak net iets anders dan je wilt. Anders 
dan het plaatje in je hoofd. De taart komt anders uit de 
oven, voor de stralende zon komt een wolkje en net als 
je een nieuwe show wil maken, komt er een pandemie. 
Heb jij weer…

Maar Johan houdt de moed erin, soms tegen beter weten 
in. Als hij niet kan optreden, gaat hij wel schrijven, 
vrijwilligerswerk doen, zijn zolder opruimen of gewoon 
om twee uur ’s middags aan de drank. Johan moddert 
moedig voorwaarts.

VRIJDAG 18 SEPTEMBER, 19:00 & 21:00 UUR 
CABARET, TRY OUT

JOHAN GOOSSENS
IN HET BESTE GEVAL

Youp zijn tiende én laatste oudejaarsconference. 
Een vrolijke en baldadige terugblik op 2020. Met de 
titel Korrel Zout die de lading volledig dekt. Domweg 
omdat de korrel zout al jaren één van zijn belangrijkste 
smaakmakers is. Niet alleen voor een leuk en onbezorgd 
leven, maar ook voor vrolijke theaterprogramma’s. 
Kortom: neem jezelf niet zo serieus. Dat scheelt uren 
praten met peuten en kilo’s antidepressiva.

ZATERDAG 19 SEPTEMBER, 19:00 & 21:00 UUR 
CABARET / LEESVOORSTELLING

YOUP VAN ‘T HEK
KORREL ZOUT 
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“Zijlstra maakt als voormalig zeeman mooi gebruik 
van maritieme metaforen en schept met zijn fonkelende 
trompet een bluesy sfeer.” – NRC 

Terug naar waar het ooit allemaal mee begon… Jazz!

Met de trompettisten Miles Davis, Don Cherry, Chet 
Baker, Thelonious Monk en Slauerhoff als roepende 
tegendraadse profeten dompelt Jazzdienaar Zijlstra 
zich dit keer, samen met zijn kwintet, onder in een zee 
van ruimte, vorm en liefde voor de juiste timing. Dat ene 
woord, op het juiste moment.

VRIJDAG 25 SEPTEMBER, 21:00 UUR 
MUZIEK

Een jaar dat begon met stormen, bosbranden, een 
wereldwijd virus EN het verdwijnen van de dagelijkse 
“aan tafel!” van DWDD… hoe ga je daar in naam van een 
God naar keuze nog een fijne vrolijke voorstelling van 
fabrieken? Voor Dolf Jansen is dat een retorische vraag 
in zijn 31e (!) oudejaarsvoorstelling.
 
‘Oudejaars 2020’, volgens RIVM en het Mesdag 
Zuivelfonds de grappigste voorstelling van het hele jaar. 

DONDERDAG 1 OKTOBER, 20:30 UUR 
CABARET, TRY OUT

Nog niet zo lang geleden rijdt Frans van Deursen in zijn 
eentje in negen weken van Los Angeles naar Miami. Hij 
zoeft door woestijnen en scheert over bergpassen. In 
Motel Coyote pakt Frans zijn koffer vol verhalen uit en 
leegt hij zijn rugzakje met liedteksten.
 
Frans zingt en vertelt onder begeleiding van bassist Peer 
Wassenaar, gitarist Wouter Planteijdt en Al McLachlan op 
banjo, mandoline en dobro. 

VRIJDAG 2 OKTOBER, 21:00 UUR 
MUZIEK

FRANS VAN DEURSEN
MOTEL COYOTE
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ZIJLSTRA
JA!ZZZIJLSTRA

DOLF JANSEN
OUDEJAARS
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Zeventien jaar na zijn dood keert de spraakmakende 
schrijver en tv-presentator terug naar zijn voormalige 
middelbare school: het Bonaventuracollege in Leiden. 
Op bevlogen wijze vertelt hij over zijn ‘helse’ schooltijd, 
zijn schrijverschap, zijn onstilbare verzameldrift, zijn 
vele reizen en zijn liefde voor kunst, literatuur en 
popmuziek. Verhalen die misschien wel te mooi zijn om 
waar te zijn. 

ZATERDAG 3 OKTOBER, 17:00 & 20:30 UUR 
TONEEL

Toen Aaf zes jaar was, stierf haar moeder, gaf haar vader 
haar hondje weg en verhuisde het gezin naar Amerika. 
Daar begon het zielige deel van haar jeugd, waar ze u 
welkom bij heet.
 
Loop de trap af naar de kelder van haar ouderlijk huis 
en bekijk de dia’s die ze uit de verhuisdozen haalt. Kijk 
jarentachtig-tv met haar en zie de beroemde wezen 
en halfwezen die haar inspireerden – van Annie tot de 
kinderen Von Trapp. 

DONDERDAG 8 OKTOBER, 19:00 & 21:00 UUR 
CABARET, TRY OUT

“Verlaans stijl is origineel en tegelijkertijd traditioneel qua 
vorm, met afwisselend hilarische liedjes en korte verhalen 
die druipen van zelfspot en cynisme” (de Volkskrant).
 
Man in de Maak is het debuutprogramma van Chris 
Verlaan, waarmee hij glansrijk de jury- én publiekprijs 
van Cameretten won. Hij legt de vinger op de zere 
plek. Soms fijnzinnig, soms bitterzoet maar altijd met 
vrolijkmakend cynisme en pessimisme. 

VRIJDAG 9 OKTOBER, 21:00 UUR 
CABARET, TRY OUT
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INS BLAU 
PRODUCTIES
DE WONDERBAARLIJKE 
WERELD VAN
BOUDEWIJN BÜCH

AAF BRANDT 
CORSTIUS
WELKOM BIJ MIJN 
ZIELIGE JEUGD

CHRIS VERLAAN
MAN IN DE MAAK
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“RayFlexCom is al bijna 20 jaar actief in Deventer en omstreken als betrokken betrouwbare 
ICT-dienstverlener voor het MKB. Wij specialiseren ons onder andere in, Werkplekbeheer, 
Serverbeheer, Microsoft 365 oplossingen, betrouwbare snelle Unifi (Wifi) netwerken, Acronis 
Backup Cloud, ESET Beveiligingsoplossingen en het totaal ontzorgen van uw ICT-behoeftes 
zodat u zich kunt focussen op uw eigen werk! Wilt u nog niet (volledig) naar de cloud? Wij hebben 
ook veel ervaring met traditionele oplossingen.

Net zo belangijk in de ICT is natuurlijk de Net zo belangijk in de ICT is natuurlijk de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van 
uw bedrijfsgegevens. Om te onderstrepen dat dit bij ons de hoogste prioriteit heeft hebben wij ons 
bedrijf  in 2019 met succes ISO 27001 laten certificeren”
Heeft u interesse de ICT in uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen? Neem dan contact met ons op!

Zutphenseweg 4A - 7418 AJ - Deventer    Tel: 085-1307200   Mail: algemeen@rayflex.com





Smedenstraat 31 | 7411 RB Deventer |  0570-616739
Info@donnafashion.nl |  www.donnafashion.nl



Olga Zuiderhoek heeft de leukste muziekverzameling 
van Nederland, van haar man componist Willem 
Breuker (1944-2010). Zijn verzameling leerde haar 
hartverscheurende èn grappige liederen kennen. 
Olga vertelt haar verhaal aan de hand van, voor velen 
onbekende, liedjes van en door Louis Davids, Dirk 
Witte, Pisuisse, Johnny & Jones, Ischa Meijer en Willem 
Wilmink. Soms zingt Olga ze zelf en anders zingt ze 
mee. 

ZATERDAG 17 OKTOBER, 19:00 & 21:00 UUR 
TONEEL

Een martelaar die pas in het paradijs merkt dat al zijn 
maagden tweedehands zijn. SNEU. Een pornoactrice 
met smetvrees. SNEU. Eendagsvliegen met een vrij 
weekend. SNEU. Een Duitse komediant. SNEU. SNEU is 
het zoveelste programma van André Manuel.
Lachen, gieren en brullen over de rug van alle anderen. 
Dat is SNEU. Een ouderwets avondje topamusement. 
U kan natuurlijk ook thuisblijven. Maar dat is pas echt 
sneu.

WOENSDAG 21 OKTOBER, 20:30 UUR 
CABARET, TRY-OUT

De Theatertroep speelt vandaag drie verschillende 
korte voorstellingen die op hun eigenwijze reageren op 
wat zich buiten afspeelt. Kom kijken, omdat het moet 
en weer mag, ondanks alles, dankzij alles. Buiten is het 
guur, binnen staat de ventilatie op de hoogste stand. 

Met de tragikomische detective Moord op kale man 
van Don Duyns, de absurdistische De Kale zangeres 
en Rhinoceros van Ionesco, en De Bomen, Het Bos, een 
sprookjesachtige montage van teksten van onder andere 
Monty Python, Shakespeare en Symborzka.

ZATERDAG 24 OKTOBER, 16:00, 19:00 & 21:00 UUR 
TONEEL
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OLGA 
ZUIDERHOEK
WAT ER OOK GEBEURT, 
ER KLINKT MUZIEK

ANDRÉ MANUEL
SNEU

DE THEATERTROEP
SPEELT STUK VOOR 
STUK VOOR STUK STUK
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Martijn Koning deed zichzelf een pauze cadeau. Voor 
hem iets totaal tegennatuurlijks. Hij probeerde het heus; 
stil staan en zitten, mond even dicht. Maar mèn wat 
is dat moeilijk. Hij is dolblij dat hij weer op tour gaat! 
Zijn hoofd staat niet stil; als een pinballmachine vuurt 
hij zijn grappen en zeer komische observaties op zijn 
publiek af. 

Je krijgt de ‘hoogste grapdichtheid-garantie’; 80 minuten 
pure stand-up comedy.

DONDERDAG 29 OKTOBER, 20:30 UUR 
CABARET, TRY OUT

Een geheel verzorgde busreis naar Tjernobyl, een 
bezoekje aan het Penispark in Zuid Korea of het blauwe 
huis van Frida Kahlo. Ga mee op avontuur met de altijd 
vrolijke globetrotters Tosca Niterink & Anita Janssen. 
Ze reizen al jaren naar alle uithoeken van de wereld om 
daar vervolgens op onnavolgbare wijze verslag van te 
doen in de NRC én in het theater. De hilarische verhalen 
worden gelardeerd met even komische filmbeelden.

VRIJDAG 30 OKTOBER, 19:00  & 21:00 UUR 
CABARET

Twee actrices doen auditie voor de rol van hun 
leven: Marlène Dietrich. Ubervrouw, oermoeder, 
wereldverbeteraar én feministisch boegbeeld. Was ze 
alleskunner of gewoon erg goed in haar eigen mythe 
creëren? En wat denkt haar dochter ervan?
In de kleedkamer kapen Eva Marie de Waal en Sophie 
van Winden het begrip locker room talk. Kan je 
de wereld redden met een baby op je arm? Welke 
moedermythes moet je in stand houden?

ZATERDAG 31 OKTOBER, 19:00 & 21:00 UUR 
TONEEL

WAAL EN WIND/ 
RUDOLPHI PRODUCTIES
MAMA MARLÈNE
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MARTIJN KONING
KONING VAN DE 
TOEKOMST

TOSCA NITERINK 
& ANITA JANSSEN
THE PONCHO 
MUST GO ON



“Ik vertel over mijn zoektocht naar de grootste 
alleskunner van de Italiaanse Renaissance. Aan de 
hand van zijn schilderijen, tekeningen, uitvindingen 
en notities probeer ik zijn leven maar vooral zijn grote 
geest te begrijpen. Zeg me waarom, schrijft Leonard keer 
op keer. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Ik zeg het 
hem na.

Een ode aan een van de nieuwsgierigste mensen die ooit 
op aarde rondliepen. In verzorgde taal, met passende 
ernst en, omdat het nu eenmaal Leonardo is, volop ruimte 
voor een glimlach.”

VRIJDAG 6 NOVEMBER, 20:30 UUR 
TONEEL, CABARET

In de Finalistentournee zie je de winnaar van de AKF 
Sonneveldprijs én twee medefinalisten. Hun voorstelling 
staat, maar nu willen ze kilometers maken. Variaties 
uitproberen. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun 
verhalen, liedjes en grappen horen. Zo gaan ze, net 
als hun illustere voorgangers Yentl en De Boer en 
Glodi Lugungu, een droomcarrière in de theaterwereld 
tegemoet.

DONDERDAG 12 NOVEMBER, 19:00 & 21:00 UUR 
CABARET

Drie belangrijke mannen komen maandelijks bij elkaar 
in een exclusieve bar. Ze praten over het leven, over de 
wereld, en maken zich op om belangrijke beslissingen 
te nemen. Al gauw knallen de champagnekurken, jasjes 
gaan uit en de emoties lopen hoog op. Het wachten is op 
de ontploffing. Maar wanneer komt die?
 
Een komische en dramatische voorstelling over 
populistische mannen, hun echtgenotes en drie actrices.

VRIJDAG 13 NOVEMBER, 20:30 UUR 
TONEEL

20

DIEDERIK VAN 
VLEUTEN
DE AANBIDDING DER 
WIJZEN. EEN THEATER-
PORTRET VAN LEONARDO 
DA VINCI 

AMSTERDAMS 
KLEINKUNST 
FESTIVAL
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Na vier voorstellingen naar zijn werk en een jarenlange 
samenwerking met meesterverteller Toon Tellegen 
is Thomas, Sacha en Jos terug in het theater met de 
voorstelling waarmee het voor hen allemaal begon: Mijn 
Vader. Een absurd, grappig en ontroerend verhaal over 
het missen van een dierbare. Mijn Vader is niet voor 
volwassenen óf voor kinderen, maar voor iedereen die 
gelooft in de troostrijke kracht van fantasie.

DONDERDAG 19 NOVEMBER, 19:00 & 21:00 UUR 
TONEEL

Jasper is verwonderd en boos, over zichzelf, zijn 
vrienden en de wereld. Snel schakelend, met een sterke 
grappen en onnavolgbare redenaties fileert hij onze 
blinde vlekken en dooie hoeken. Maar hij begint bij 
zichzelf. Hij moet door. Maar om verder te kunnen, moet 
je terugkijken, weten waar je vandaan komt en een plan 
maken. Durft hij dat? 

Winnaar van de Jury- en Publieksprijs van het Leids 
Cabaret Festival 2019.

VRIJDAG 20 NOVEMBER, 20:30 UUR 
CABARET, TRY OUT

Joris Linssen en zijn band bewerken liedjes van 
Nederlandse streekartiesten. Uit alle hoeken van ons 
land verzamelen ze regionale pareltjes in streektaal of 
stadsdialect. Die spelen ze op hun eigen manier: in het 
Nederlands en vol overgave.
 
Een meeslepend theaterconcert met avontuurlijke 
verhalen, aanstekelijke muziek en interactie met het 
publiek.

ZATERDAG 21 NOVEMBER, 19:00 & 21:00 UUR 
MUZIEKTHEATER, TRY OUT
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THOMAS, 
SACHA & JOS
MIJN VADER 
(TOON TELLEGEN)

JASPER VAN 
DER VEEN
HET DREIGT VOLSLAGEN 
GOED TE KOMEN
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Wat is er fijner dan je verliezen in een goed verhaal? Je 
een goed verhaal laten voorlezen! En dan wel door de 
beste acteurs van dit moment. Bij Uitgelezen Verhalen 
lezen de beste acteurs je voor uit de mooiste korte 
verhalen. Je hoort verhalen van debuterende schrijvers, 
maar ook van klassieke auteurs. 
 
Zowel het thema als de acteurs worden kort van tevoren 
vastgelegd. Kijk hiervoor op www.uitgelezenverhalen.nl of 
op onze eigen website. 

DONDERDAG 10 DECEMBER, 20:00 UUR 
LITERAIR

Een stuk over twee broers en een vrouw. 

Twee broers proberen na de dood van hun moeder 
nader tot elkaar te komen, ondanks de grote afstand 
tussen de twee. De jongste broer staat midden in het 
leven, de oudste trekt zich liever zoveel mogelijk terug. 
Hij woont alleen in het huis van hun overleden moeder, 
tussen haar spullen. Op een dag staat zijn broer met zijn 
nieuwe vrouw in de deuropening. Haar naam is Desiree. 
De vurig gewenste.

VRIJDAG 11 DECEMBER, 20:30 UUR 
TONEEL

MAGNE VAN 
DEN BERG &  
RENÉ VAN ’T HOF 
RUDOLPHI PRODUCTIES
DESIREE

Toen Hassan een carrière als opticien had, was het 
logisch dat hij je sterkte toewenste. Maar bij het maken 
van zijn eigen cabaret voorstelling, heeft hij vooral zelf 
veel sterkte nodig!

Hassan el Rahaui is een rijzende ster in de stand-up 
comedy scene. Zo behaalde hij in 2018 moeiteloos de 
finale van Cameretten. In zijn eerste avondvullende 
programma vertaalt Hassan zijn turbulente leven naar 
goede verhalen vol scherpe humor.

ZATERDAG 12 DECEMBER, 21:00 UUR 
CABARET

26

UITGELEZEN 
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Louis van Beek en Steef de Jong schreven Bloemenduel, 
een groots opgezette operette met vier hoofdrollen, 
een stuk of acht bijrollen, een koor en muziek voor een 
groot orkest. Alles bij elkaar voor een vrouw of 80. Het 
testpubliek reageerde zo enthousiast dat ze besloten 
om er de theaters mee in te gaan. Gewoon met z’n 
tweeën. Het resultaat is Bloemenduel, een all female 
cast operette (voor twee heren).

ZONDAG 13 DECEMBER, 16.00 UUR
TONEEL

STEEF DE JONG 
/ GROOTS EN 
MEESLEPEND
BLOEMENDUEL

Iedereen is wel eens bang voor de dood, maar waarom 
eigenlijk?

Stel dat er een fysieke plek is tussen leven en dood. 
Een berg als bedevaartsoord die je kunt beklimmen, 
bezoeken en ook weer verlaten. Geïnspireerd door 
deze berg onderzoekt theatermaker Tim Hammer zijn 
grootste angst: onze sterfelijkheid. In De Berg van de 
Angst volgen we een levensechte pop tijdens haar 
laatste reis op aarde. Drie spelers laten haar door 
middel van virtuoos driemans-poppenspel dansen alsof 
haar leven ervan afhangt.

VRIJDAG 18 DECEMBER, 16:00, 19:00 & 21:00 UUR 
TONEEL & KORTE WANDELING

TIM HAMMER
DE BERG VAN 
DE ANGST
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KOM OP SPREEKUUR BIJ ONZE PROGRAMMEURS
Kun je uit al die fantastische voorstellingen geen keuze maken? Of wil je eens iets heel 
anders zien dan wat je gewend bent? Onze programmeurs nodigen je graag uit voor een 
spreekuurtje!  

Filmprogrammeur Anton van Amersfoort en Theaterprogrammeur Sanne Meenink, gaan 
graag met je in gesprek. Wil jij ook een kopje koffiedrinken met één van hen? Houd dan 
onze social media in de gaten voor het eerstvolgende spreekuur. 
 
Kan je niet wachten? Snappen we! Je mag ook een email sturen naar:
Filmprogrammeur Anton: anton@mimik.nl 
Theaterprogrammeur Sanne: sanne@mimik.nl  



28 THEATERPROGRAMMA 
NAJAAR 2020 

GENRELIJST 2020   
 
CABARET   
VR 04 sep 2020 TIM FRANSEN De mens en ik 
ZA 05 sep 2020 TIM FRANSEN De mens en ik 
VR 18 sep 2020 JOHAN GOOSSENS In het beste geval 
ZA 19 sep 2020 YOUP VAN ‘T HEK Korrel Zout
DO 01 okt 2020 DOLF JANSEN Oudejaars 2020
DO 08 okt 2020 AAF BRANDT CORSTIUS Welkom bij mijn zielige jeugd 
VR 09 okt 2020 CHRIS VERLAAN Man in de Maak
WO 21 okt 2020 ANDRÉ MANUEL SNEU
DO 29 okt 2020 MARTIJN KONING Koning van de toekomst
VR 30 okt 2020 TOSCA NITERINK & ANITA JANSSEN The Poncho Must Go On
VR 06 nov 2020 DIEDERIK VAN VLEUTEN 
  De aanbidding der Wijzen. Een theaterportret van Leonardo Da Vinci
DO 12 nov 2020 AMSTERDAMS KLEINKUNST FESTIVALFinalistentournee
VR 20 nov 2020 JASPER VAN DER VEEN Het dreigt volslagen goed te komen
ZA 12 dec 2020 HASSAN EL RAHAUI Sterkte! 
   
TONEEL   
ZA 12 sep 2020 SADETTIN KIRMIZIYÜZ Citizen K. 
ZA 03 okt 2020 INS BLAU PRODUCTIES  
  De Wonderbaarlijke Wereld van Boudewijn Büch
ZA 17 okt 2020 OLGA ZUIDERHOEK Wat er ook gebeurt, er klinkt muziek
ZA 24 okt 2020 DE THEATERTROEP  
  De Theatertroep speelt stuk voor stuk voor stuk stuk
ZA 31 okt 2020 WAAL EN WIND / RUDOLPHI PRODUCTIES Mama Marlene
VR 13 nov 2020 MUGMETDEGOUDENTAND Happy Hour
DO  19 nov 2020 THOMAS, SACHA & JOS Mijn vader (Toon Tellegen)
VR 11 dec 2020 MAGNE VAN DEN BERG & RENÉ VAN ‘T HOF /  
  RUDOLPHI PRODUCTIES Desiree
ZO 13 dec 2020 STEEF DE JONG / GROOTS EN MEESLEPEND Bloemenduel
VR 18 dec 2020 TIM HAMMER De Berg van de Angst
   
MUZIEK   
DO 10 sep 2020 SPINVIS & SAARTJE VAN CAMP Oog in Oog
VR 25 sep 2020 ZIJLSTRA Ja!zzZijlstra
VR 02 okt 2020 FRANS VAN DEURSEN Motel Coyote
ZA 21 nov 2020 JORIS LINSSEN & CARAMBA Nieuwe streken
   
LITERAIR   
VR 11 sep 2020 UITGELEZEN VERHALEN Literatuur ontmoet theater
DO  10-12-2020 UITGELEZEN VERHALEN Literatuur ontmoet theater
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NAWOORD 

Gaaf programma hè?  
Ik ben er ongelofelijk trots op. 
Helemaal na deze maffe periode. 
Ineens was daar het einde van het 
theaterseizoen. 30 voorstellingen die 
niet door konden gaan. Geen echt 
afscheid van Theater Bouwkunde. De 
hele programmering van september 
tot en met december omgooien. Nog 
eens 20 (!) voorstellingen die uitvallen 
in die periode. En nog geen idee 
hebben wat er kan vanaf januari. 

Maar wat er allemaal wél gaat 
gebeuren is geweldig! MIMIK gaat 
open! Met 30 voorstellingen van super 
gedreven theatermakers die zochten 
naar wat er wél kan! Sommigen spelen 
twee keer op een avond. Of zelfs 
drie keer op een dag. Pittig! Maar ze 
hebben er zin in! 

En ik ook. Onlangs was ik bij de 
presentatie van het nieuwe werk van 
Vera Bon (Vera Bon Speelt een Mens, 
in de planning voor zaterdag 13 maart 
in MIMIK) en daar voelde ik wat ik zo 
ontzettend gemist had de afgelopen 
tijd. Hoe heerlijk het is dat iemand 
anders eventjes bepaalt wat er zich 
in mijn hoofd afspeelt. Net als bij het 
lezen van een boek of het zien van 
een film, maar dan hier en nu. Met de 
maker en de andere bezoekers om 
je heen. Samen iets moois beleven. 
Heerlijk! 

Ik ben ongelofelijk blij dat dat in 
september weer gaat gebeuren.  
Tot gauw in MIMIK!

Vriendelijke groeten,

SANNE MEENINK  
Theaterprogrammeur MIMIK

P.S. Het programma blijft de komende 
tijd nog in beweging. Er komen zeker 
nog (kinder)voorstellingen bij! Houd 
onze website, onze nieuwsbrief en 
onze Facebookpagina in de gaten!



COLOFON

HET PROGRAMMA VAN MIMIK 
WORDT MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR BIJDRAGES VAN:
Gemeente Deventer
Provincie Overijssel
Vrienden van MIMIK
Sponsors van MIMIK
Onze adverteerders
En natuurlijk de inzet van al onze 
vrijwilligers. 

ONTWERP: Studio Wonder
REDACTIE: Sanne Meenink, Miriam 
Groenen, Patricia van der Meulen en José 
Buijsman.

FOTOCREDITS: 
Caroline Bijl, Bob Bronshoff, Gijs 
Groenteman, Nik Heemskerk, Jesaja Hizkia, 
Steef de Jong, Kamerich & Budwilowitz, 
Annaleen Louwes, Inez van Lamsweerde & 
Vinoodh Matadin, Peggy van Mosselaar, 
Juliette Mout, Jouk Oosterhof, Sanne Peper, 
Jurre Rompa, Spinvis, Corné van der Stelt, 
Sas Terpstra, Miek Uittenhout, Duy VuDinh, 
Isabelle Wenzel, Wildwives Adventures, 
Johan Witteman, Anne van Zantwijk.



DOE JE MEE? 
Wil je MIMIK én het culturele klimaat in Deventer ondersteunen? Word dan ook 
Vriend van MIMIK.

WORD VRIEND!
Samen staan we sterk! Met jouw Vriendenbijdrage kunnen wij mooie culturele 
projecten realiseren in Deventer. Zoals voorstellingen voor de jeugd en de 
jaarlijkse gratis openluchtbioscoop Film op de Brink. Met het behulp van onze 
Vrienden kan MIMIK deze prachtige projecten realiseren!

Onze Vriendschap is natuurlijk wederzijds! Je ontvangt als Vriend van MIMIK 
veel leuke voordelen. Je kunt kiezen uit twee vriendschappen: de Vrolijke 
Vriend en de Enthousixaste Vriend. Jouw donatie wordt jaarlijks geïncasseerd. 
Een Vriendschap is persoonlijk en alle voordelen zijn alleen geldig voor de 
pashouder (tenzij anders aangegeven).

Persoonlijke Vriendenpas

€ 2,00 korting op film en theater

€ 1,00 korting op juniorvoorstellingen

€ 1,00 korting op juniorvoorstellingen voor max 3 kinderen

Toegang tot de exclusieve voorverkoop van theater

Theaterbrochure per post thuis gezonden 

Maandelijkse digitale Vriendennieuwsbrief

Speciale Vriendenacties 

24 uur eerder toegang tot de voorverkoop van theatervoorstellingen

Exclusieve Enthousiaste Vriendenacties

Uitnodiging voor 2 exclusieve film voorpremières

Filmkaartje cadeau voor een introducé

Enthousiaste vriend
€50

Vrolijke vriend
€20

MIMIK
Vriendenpas

WORD JE OOK VRIEND VAN MIMIK? 

Meld je nu aan als Vriend en geniet direct van de voordelen.  

Aanmelden kan aan de kassa en online via mimik.nl/doemee



www.hupkesmeubelstoffering.nl

Halvestraat 2 - 4

7412 VN Deventer

T. (0570) 61 50 33

E. info@hupkesmeubelstoffering.nl
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Shop bij ons bewust (of onbewust) mooie 
duurzame schoenen en kleding.

Mode en accessoires, ontworpen met een passie om 
goed voor de dag te komen 

én tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een 
betere wereld.

Er is een ruime keuze in eco, bio, fair, upcycled, 
recycled, vegan en circulair.

Veelal handgemaakt en lokaal geproduceerd.
o.a. Armedangels, BB-Chum, Blutsgeschwister, Inti, 

Komodo, SKFK, Thinking Mu, By Biek,
Angulus, Clumpy’s, Loints, Sendra, Vialis.

www.hupkesmeubelstoffering.nl

Halvestraat 2 - 4

7412 VN Deventer

T. (0570) 61 50 33

E. info@hupkesmeubelstoffering.nl

Deventer
Hanzeweg 43b
T 0570-665995



SMEDENSTRAAT 22 DEVENTER
WWW.SENSESOFLIVING.NL

SENSES OF LIVING
LIVING, COOKING, DINING AND MORE



CONTACT 
 
MIMIK 
FILM | THEATER | CAFE
Achter de Muren Vispoort 8-10 
7411 SL Deventer 
 
www.mimik.nl 
info@mimik.nl
0570 618822

VOLG ONS ONLINE

 Mimikfilmtheatercafe

 Mimikdeventer

 Mimik 

ETEN & BORRELEN
Een drankje of een hapje doen voordat de 
voorstelling begint? Of nog even napraten 
na de voorstelling? Je bent altijd welkom 
bij MIMIK. Kijk op mimik.nl voor de 
openingstijden en het menu.

OPENINGSTIJDEN
MIMIK:  zo t/m do: 10:00 tot 00:00 uur 
 vr en za: 10:00 tot 01:00 uur
Kassa:  10:00 tot 17:00 uur

BEELD EN OPNAMES
Je mag tijdens de (film-)voorstellingen geen 
foto’s of andere opnames maken.

KORTINGEN FILM & THEATER
Je krijgt korting als MIMIK Vriend en CJP, 
jongeren <30 jaar en als student. 
 
Sneak preview / iedere dinsdag / € 7,00
Première films / iedere donderdag / € 7,00

PARKEREN
Parkeren kan in De Noorderberggarage en 
Centrumgarage of parkeer gratis aan de 
overkant van de IJssel en kom met het pontje. 
Let op! Het pontje vaart tot 23:00 u. 

FIETS
Op verschillende plekken rondom MIMIK is er 
extra ruimte gemaakt voor het parkeren van 
fietsen. 

SSST! MOBIELTJES UIT 
Ssst! Praat niet door de voorstelling heen 
en vergeet niet om je mobiel uit of op stil te 
zetten tijdens de voorstellingen. 

RUILEN VAN KAARTEN 
Kaarten kun je ruilen voor een tegoedbon tot 
48 uur voordat de (film-)voorstelling begint. 
Dit kan telefonisch en aan de kassa. 



KOM OP TIJD 
Zodra de voorstelling is begonnen mag 
je helaas niet meer naar binnen. Het 
is namelijk storend voor onze andere 
bezoekers. Ook kunnen we je geen geld 
terug of een tegoedbon geven. Kom dus op 
tijd om teleurstellingen te voorkomen!

ETEN EN DRINKEN IN DE ZAAL
Je mag het drankje dat je bij Hier & Daar 
koopt meenemen bij film- en sommige 
theatervoorstellingen. Eten is niet 
toegestaan aangezien dit de andere 
bezoekers kan storen. 

TOEGANKELIJKHEID
MIMIK is er voor iedereen; met of 
zonder beperking. Hulphonden zijn 
vanzelfsprekend welkom bij MIMIK.   
Heb je andere voorzieningen nodig voor 
een bezoek aan MIMIK? Neem dan contact 
met ons op via 0570 618822 of mail naar 
info@mimik.nl. Wij helpen graag! 

ROLSTOELGEBRUIKERS 
MIMIK is geheel toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Onze zalen zijn gelegen 
op de 1e verdieping, maar bereikbaar met 
de lift. Neem contact op met onze kassa 
voor onze speciale rolstoelplaatsen via  
0570 618822. 

WWW.MIMIK.NL
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VERNIEUWENDE INTERIEUR SENSATIE 
IN MONUMENTAAL BANKGEBOUW MIDDEN IN DE OUDE BINNENSTAD 
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MIMIK 
FILM THEATER CAFE

ACHTER DE MUREN VISPOORT 8-10 
7411 SL DEVENTER 

 
WWW.MIMIK.NL


