September
Festival

Open Dag

Theater Dakota opent zijn deuren!
Gratis activiteiten voor jong en oud!
za 3 / va. 15.00 uur / gratis

Festival

Kook van jou

Eten en theater. Foodmarkt,
voorstellingen, film.
zo 11 / 11.00 – 17.00 uur

Kook
van jou / LIVE

Culinaire voorstelling. Verhalen en
eten uit Escamp.
di 13 en wo 14 / 19.00 uur / €10

jörgen Raymann

Zo kan het ook

Nieuwste voorstelling van Jörgen!
try out / za 17 / 20.15 uur / €17

NTjong
Toneelatelier / 7-10

Een hele dag (toneel)spelen. Aan het
einde van de dag: een mini-voorstelling waarin de kinderen laten zien
wat ze hebben geleerd en gemaakt.
Elke editie een ander thema.
di 20 / 10.30 – 15.30 uur / €12,50

Fada Theatre

ISH

Verhalen van negen Syrische vluchtelingen in het Arabisch, maar dankzij
het expressieve spel komt de boodschap duidelijk over. Na afloop een
nagesprek (met behulp van een tolk).

Alles is energie. Onze spieren spannen
zich en de aarde raast door de ruimte.
Geweldige energieke voorstelling
van choreograaf Shailesh Bahoran.

Talent op de vlucht Ignite

vr 23 / 20.15 uur / €12

Opa en Oma
Diploma / 6+

Kinder
popconcert / 3+

Een echt popconcert voor kinderen:
met vette lichtshows en een hoog
meezinggehalte.

Kindertheater speciaal voor de Kinderboekenweek.
za 8 / 15.30 uur / €8

za 24 / 15.30 uur / €8

Cesar Zuiderwijk

Rock Band
Florence

Het verhaal van een bevlogen muzikant. Voorstelling voor drummers
en natuurlijk voor de liefhebbers.

Masterclass

Oudere muzikanten uit Escamp verzamelden zich en voila: geweldige
rockmuziek, zomaar uit het stadsdeel.
zo 25 / 14.30 uur / €10

Liefdevolle thriller met acteurs Raymi
Sambo, Diana Sno en Ritzah Statia.
vr 30 / 20.15 uur / €16

vr 14 / 20.15 uur / €14

Jetty = Stanley. Hilarisch!
zo 23 / 14.30 uur / €15

Rayen Panday

Niet verder
vertellen

Billie Holiday
Indian
Film Festival

Stand-up comedian (van cabarettrio
1 + 1 = 3) Clifton Braam komt naar
Dakota. Wereldberoemd in Suriname!

Stanley

Michiel Borstlap &
Sherry Dyanne

vr 23 & 30 / 9.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Clifton Braam

Jetty Mathurin

oktober
Ode aan Billie Holiday.

zo 9 / 14.30 uur / €16

De eerste keer

Mijn (Bij)Vrouw

Ukkieconcert/ 2+

Muziek voor peuters. We gaan zingen!

vr 7 / 20.15 uur / €16, studenten €8

Nóg persoonlijker. Nóg scherper.
Nóg grappiger.

za 1 / 20.15 uur / €17

za 29 / 20.15 uur / €14

do 6 t/m wo 12 / div. tijden

Tania Kross &
Thijs Borsten

Ukkieconcert/ 2+

zo 30 / 14.30 uur / €17

Bollywoodfilms in Dakota!

Thijs Borsten daagt Tania Kross uit
te zingen met bijzondere artiesten!

Muziek voor peuters. We gaan zingen!
vr 7, 14 & 28 / 9.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Comedy/Cabaret

dans

muziek

literatuur

Theater/Toneel

Festival

De Betovering

15 t/
22 okm
t

Likeminds

Voor mijn
kinderen

Monnart

kinderfilm
hommelstoel / 4+
er / 6+ Sc
Meester Kikkgehe
Een voorstelling zonder woorden. Een
im:
een
Meester Frans heeft een
hij wordt soms een kikker. Hele
leuke Nederlandse familiefilm!
za 15 t/m za 22, za 16.00 uur,
ma t/m vr 14.00 uur / €7

Meneer Monster

Fantastische
Meneer Vos / 4+Roald Dahl.
Naar het bekende boek van
za 15 en zo 16 / €6

Karsu / 8+

Concert. Pop, soul, reggae en blues,
maar Karsu laat ook haar roots
horen in een aantal Turkse liedjes.
ma 17 / €6

modern en grappig sprookje over
spannende ontdekkingstocht op zolder.
wo 19 / €6

2+
Peuterdag /gen

Beeldende voorstellin
(Moes en Boom), speciaal voor
de allerkleinsten.
do 20 / €6 per voorstelling

Een spannende reis vol avontuur
over trouw en vriendschap met in
de hoofdrol een hond.
vr 21 / €6 per voorstelling

grootse avonturen.

za 22 / €6 per voorstelling

Over de mooiste avonturen in de nacht.
wo 2 / 15.00 uur / €8

FESTIVAL

film

Muzikale talkshow van Marcel Verreck
& Paul Pleijsier. Grappige grapjes,
mooie liedjes en bijzondere gasten.
zo 6 / 16.00 uur / €10

Theatervoorstelling, volledig in het
Papiaments gesproken.
vr 11 / 20.15 uur / €15

Dakota’s
Lichtjesfeest

We vieren het lichtjesfeest in Dakota!
za 12 / houd de website in de gaten
voor tijd, prijs & programma

John Buijsman

Hula Blues

Muzikale geschiedenis op het podium!

di 18 / 10.30 – 15.30 uur / €12,50

In de
maneschijn / 4+

Verreck
Zondagmiddag

Atrako din chino

4+
Rimpelwalltshij/ hond
NTjong
erduit.
Als opa vertelt, verte
er / 7-10 Stoere verhalen over verre reizen vol
Toneelatelielen.
De kin-

november

vr 4 / 20.15 uur / €15

Ken Theater

Het Filiaal
Spoor / 6+

Theater Tieret

Een hele dag (toneel)sp
deren laten aan het einde van de dag
zien ze hebben geleerd en gemaakt.
Elke editie een ander thema.

Een voorstelling over meningen en de
poging om mensen te overtuigen van
het juiste. Spel: Yannick Jozefzoon.

zo 13 / 14.30 uur / €16

Ukkieconcert/ 2+

Muziek voor peuters. We gaan zingen!
vr 4, 11, 18 & 25 / 9.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Peuterdans / 2+

Dansen, springen en vrij bewegen,
speciaal voor de allerkleinsten.

vr 4, 11, 18 & 25 / 10.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

muziektheater

Nabil

Tijdmachine

Eerste avondvullende show van supertalent Nabil.
vr 18 / 20.15 uur / €14

ProJazzconcert

Jazz op z’n best! Check de site!
za 19 / 20.15 uur / €14

Kindervoorstelling/Familie

Sounds of Silence

Vuile Huichelaar

Simon & Garfunkel Ik zit hier heel
Akoestisch
alleen kerstDichter bij Simon & Garfunkel dan ooit
feest te vieren
met Jop Wijlacker en Dennis Kolen.
zo 20 / 14.30 uur / €16

Daniël Wayenberg
& Martin Oei

Pianoconcert

Jong (20 jaar) en oud (85 jaar) op
één podium! Prachtig pianoconcert.
za 26 / 20.15 uur / €15

Rabarber

Sinterklaas
voorstelling / 3+

Voorstelling over Sinterklaas en
zijn Pieten.
zo 27 / 14.00 & 16.00 uur / €7,50

december
Ukkieconcert/ 2+

Muziek voor peuters. We gaan zingen!
vr 2 & 16 / 9.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Peuterdans / 2+

Dansen, springen en vrij bewegen,
speciaal voor de allerkleinsten.
vr 2 & 16 / 10.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

ProJazz
Big Band Avond
Big Band Jazz!

Vrolijke meezing-kerstshow vol
klassieke, tenenkrommende en tranentrekkende kerstliedjes.

Frappant
Comedy

do 29 / 14.00 uur / €6

Stand-up comedy! Elke editie een
andere line-up met stand up van de
bovenste plank.
za 10 / 20.15 uur / voorverkoop €12,50,
kassa €15

Op Sterk Water

Een wonderbaarlijke Kerst
met Op Sterk Water
Een kijkje in de meest herkenbare
situaties in het ‘gezelligste’ (?) seizoen van het jaar.
zo 11 / 14.30 uur / €16

Najib Amhali

Najib, drie dagen in Dakota!
wo 14 t/m vr 16 / 20.15 uur

De Règâhs

De Bierbar
van Sevilla

Haagse ‘flamingo’. De Règâhs spelen
de Spaanse sterren van de hemel.
za 17 / 20.15 uur / €16

Feikes Huis

Oudejaarsconference. Sjaak blikt
terug op 2016.

zo 18 / 14.30 uur / €15

zo 4 / 14.30 & 20.15 uur / €17

wo 28 / 11.00 uur / €6

BRRR / 4+

Sjaak Bral

Vaarwel 2016

Ik BIBBER BIBBERR want buiten is
het koud. Doe je muts op en zing
mee met Rosanne en Susan!

do 7 / 20.15 uur / €17

Popje,
hou je muil

za 3 / 20.15 uur / €14

Warme Wiebel
Wintertenen / 2+

Vrolijkheid! Een muzikale komedie
vol absurde, herkenbare en burleske
scènes.

Een humoristisch verhaal vol nieuwsgierige pinguïns, koude neuzen en
sneeuw... heel veel sneeuw.

NTjong
Toneelatelier / 7-10

Een hele dag (toneel)spelen. Aan het
einde van de dag: een mini-voorstelling waarin de kinderen laten zien
wat ze hebben geleerd en gemaakt.
Elke editie een ander thema.
vr 30 / 10.30 - 15.30 uur / €12,50

januari
Theatergroep Fien

Hoeveel zou de
wereld wegen? / 6+
Muzikaal, grappig kindertheater.
do 5 / 14.00 uur / €6

Theater van
het Sentiment

Het radioprogramma ‘Theater van het
Sentiment’ viert haar 20-jarig jubileum
met een avondvullend theaterprogramma. Een groots feel good feest!
try out / do 12 / 20.15 uur / €19

Jeugdtheaterhuis

Meer grimmige
sprookjes

Meespeelvoorstelling met 40
kinderen uit Escamp.

za 14 / 15.00 & 19.30 uur / €13
(t/m 12 jaar/studenten/CJP €11)

Sanne Wallis de Vries
Gut / try out

februari

Jan Drost

do 19 / 20.15 uur / €17

Ukkieconcert/ 2+

Cultuurfilosoof Drost vindt vaak
onverwachte filosofische gedachten
in bekende pop- en liefdesliedjes.

Nieuwste voorstelling.

Ukkieconcert/ 2+

Muziek voor peuters. We gaan zingen!
vr 20 & 27 / 9.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Peuterdans / 2+

Dansen, springen en vrij bewegen,
speciaal voor de allerkleinsten.
vr 20 & 27 / 10.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Jandino

Keihard / try out
Hilarische nieuwe show!
vr 20 / 20.15 uur / €19

Writers Unlimited

Zingen en muziek voor peuters!

vr 3, 10, 17 & 24 / 9.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Peuterdans / 2+

Dansen, springen en vrij bewegen,
speciaal voor de allerkleinsten.

vr 3, 10, 17 & 24 / 10.30 uur / €5 per
kind (max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Lizzy Timmers

De TerugkeerTurk

Fictieve informatieavond en muzikale,
morele achtbaan ineen. Aanrader!
vr 3 / 20.15 uur / €15

Winternachten

Marjolein Meijers & band

za 21 / 15.30 uur / €10 / studio

Diner in de zaal met tussen de gangen
door een concert over eten en liefde!

(Wereld)verhalen in Dakota.

Theater Rast

LUST

za 4 / 19.00 uur / €35 (concert €15,
theaterdiner €20)

De vlucht van
een granaatappel Meisjes van
Koerdische Celil, Joodse Eran, Syrische
George en Hollandse Imke vertellen
de Kapsalon
nooit vertelde verhalen en stellen
nimmer gestelde vragen.
za 21 / 20.15 uur / €16

Dakota’s
Nieuwjaars
concerT

Deel van het Residentie Orkest én talent
uit Escamp luiden 2016 prachtig in.
zo 22 / 15.00 uur / €10

ProJazz:

Fay Claassen

Enerverend programma met prachtige stukken. Topzangeres!
za 28 / 20.15 uur / €16

Absurdistisch toneelstuk. Naar het
boek van Najoua Bijjir.
vr 10 / 20.15 uur / €15

Plato was een
Spice Girl
di 14 / 20.15 uur / €14

Frappant
Comedy

Stand-up comedy! Elke editie een
andere line-up met stand up van de
bovenste plank.
za 18 / 20.15 uur / voorverkoop
€12,50, kassa €15

Verreck
Zondagmiddag

Muzikale talkshow van Marcel Verreck
& Paul Pleijsier. Grappige grapjes,
mooie liedjes en bijzondere gasten.
zo 19 / 16.00 uur / €10

Escamp
Presents

Escamp op het podium van Dakota.
Op welke manier dan ook. Een programma voor en door het stadsdeel.
za 25 / houd de website in de gaten
voor tijd, prijs & programma

Joris Linssen
& Caramba

Ntjam Rosie & Aardvark

Nieuwste theaterconcert ‘Serenade’!

Unieke samenwerking tussen saxofoonkwartet Aardvark en supertalent
Ntjam Rosie. Wereldklasse!

NTjong
Toneelatelier / 7-10

Homelands

zo 26 / 14.30 uur / €17

za 11 / 20.15 uur / €15

Een hele dag (toneel)spelen. Aan het
einde van de dag: een mini-voorstelling waarin de kinderen laten zien
wat ze hebben geleerd en gemaakt.
Elke editie een ander thema.

Sjaak Bral

De moord op
blonde Dolly

Razendknappe, humoristische vertelling over de onopgeloste moord
op de Haagse Blonde Dolly.
zo 12 / 14.30 uur / €14

di 28 / 10.30 – 15.30 uur / €12,50

Sterrenwachter / 2+

Een grappig en hartverwarmend
verhaal over zelf doen, sterren en
koppige stenen.
di 28 / 11.30, 13.30, 15.00 uur / €6

maart
Ukkieconcert/ 2+

Muziek voor peuters. We gaan zingen!
vr 3, 10, 17 & 24 / 9.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Peuterdans / 2+

Dansen, springen en vrij bewegen,
speciaal voor de allerkleinsten.

vr 3, 10, 17 & 24 / 10.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Brammetje
Baas / 7+

Show vol korte (circus)avonturen met
jongleren, goochelen, acrobatiek,
muziek, zang en tekst.
vr 3 / 14.00 uur / €8

PAAZ

Naar het boek van Myrthe van der
Meer. Met: Yora Rienstra.
vr 10 / 20.15 uur / €16

Tango Extremo &
Joris Lutz

Vaudeville

Tango Extremo en Joris duiken in de
nachtclubs uit de jaren ’20 en ’30 in
Berlijn en Parijs, daar waar nachtbrakers en extravaganten elkaar
ontmoeten.
za 11 / 20.15 uur / €17

Flamenco
Amazigh

Ukkieconcert/ 2+

za 18 / 20.15 uur / €18

Peuterdans / 2+

Unieke mix van Marokkaans-Berberse Izran en traditionele Flamenco.

Clybourne
Park

Een satire over ras, gentrificatie en
politieke (in)correctheid.
zo 19 / 14.30 uur / €14

Karsu

za 25 / 20.15 uur / €18

Vaste gaste van Dakota! Topzangeres,
supertalent. Mix van jazz, blues en
etnische invloeden.

Beppe Costa

Vivaldi, Venetië,
Vondelingen

Erg mooi muziektheater over (het
leven van) componist Vivaldi.
zo 26 / 14.30 uur / €17

april
Dakota’s
Lentefeest

We vieren de lente in Dakota met een
kinderprogramma en optredens in
het theater!
za 1 / houd de website in de gaten
voor tijd, prijs & programma

Fernando
Lamareinhas

Een fado voor
mijn vader

Prachtig Fado-programma van grote
ster Fernando.
zo 2 / 14.30 uur / €16

Muziek voor peuters. We gaan zingen!
vr 7, 21 & 28 / 9.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Dansen, springen en vrij bewegen,
speciaal voor de allerkleinsten.
vr 7, 21 & 28 / 10.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

ProJazz:
Big Band Avond

Royal Conservatory & Codarts Big
Band én internationale gastsolist.
za 8 / 20.15 uur / €14

Astrid Seriese &
Erwin van Ligten

Schatten!

De mooiste juweeltjes aan songs!
zo 9 / 14.30 uur / €16

2 Turven Hoog
op Locatie / 1 - 6

De mooiste en beste kindervoorstellingen voor de allerkleinsten. Houd
de website in de gaten voor het
volledige programma.
za 15 / meerdere voorstellingen /
€6 per voorstelling

Orkest Morgenstond

Passieconcert
pasen

Concert vol verhalen en passiemuziek.
zo 16 / 14.30 uur / €10

Firma MES

Rishi

Was Rishi de verkeerde persoon op de
verkeerde plaats, toen hij op Den
Haag HS werd doodgeschoten?
Schrijver Kees Roorda interviewde de
betrokkenen samen met Firma MES.
vr 21 en za 22 / 20.15 uur / €13

LOS Muziektheater

VAST

Bomvol hilariteit, muzikaliteit en fysieke uitspattingen; dat staat wel VAST.
vr 21 / 20.15 uur / €15

Verreck
Zondagmiddag

Muzikale talkshow van Marcel Verreck
& Paul Pleijsier. Grappige grapjes,
mooie liedjes en bijzondere gasten.
zo 23 / 16.00 uur / €10

Dekbed / 4+

Soundos

juni

Messcherpe grappen, zelfspot en
uitgesproken mening. Dát is Soundos!

Ukkieconcert/ 2+

Geboren met
ervaring
za 6 / 20.15 uur / €16

The Bluebettes

Back to mono

De vijf geweldige dames van The
Bluebettes nemen je mee naar de
swinging sixties!
zo 7 / 14.30 uur / €14

di 25 / 14.00 uur / €7

Frappant
Comedy

mei

za 13 / 20.15 uur / voorverkoop
€12,50, kassa €15

Een groots (dans)verhaal voor kleine
mensen. Kom in je pyjama!

NTjong
Toneelatelier / 7- 1o

Een hele dag (toneel)spelen. Aan het
einde van de dag: een mini-voorstelling waarin de kinderen laten zien
wat ze hebben geleerd en gemaakt.
Elke editie een ander thema.

Stand-up comedy! Elke editie een
andere line-up met stand up van de
bovenste plank.

Residentie Orkest

De Vergeten
Droom / 4+

Joes heeft gedroomd. Alleen is hij
vergeten waar de droom over ging.
Samen met de kinderen gaat hij op
zoek naar zijn ‘Vergeten Droom’.

di 2 / 10.30 – 15.30 uur / €12,50

wo 17 / 14.00 uur / €6

Ukkieconcert/ 2+

Lilian Vieira
& band

Muziek voor peuters. We gaan zingen!
vr 5, 12 & 19 / 9.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Peuterdans / 2+

Dansen, springen en vrij bewegen,
speciaal voor de allerkleinsten.
vr 5, 12 & 19 / 10.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Brazilian Samba Night! Het Brazilië
volgens Lilian én geweldige band!
za 20 / 20.15 uur / €16

Bach &
Bleekwater

Een altvioliste (Esther Apituley) en
schoonmaakster (Leny Breederveld)
staan door een planningsfout van het
theater beiden op het podium.
zo 21 / 14.30 uur / €17

Muziek voor peuters. We gaan zingen!
vr 2, 9, 16 & 23 / 9.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Peuterdans / 2+

Dansen, springen en vrij bewegen,
speciaal voor de allerkleinsten.

vr 2, 9, 16 & 23 / 10.30 uur / €5 per kind
(max. 1 ouder p/kind, ouder gratis)

Escamp
Presents

Escamp op het podium van Dakota.
Op welke manier dan ook. Een programma voor en door het stadsdeel.
za 10 / houd de website in de gaten
voor tijd, prijs & programma

Daan Bartels &
Siebe Palmen

Het Amsterdam van
Wim Sonneveld
Kleinkunstverteller Daan Bartels
neemt je mee naar de wereld van
Sonneveld. Siebe Palmen zingt
Wims prachtige repertoire.
Studio / zo 11 / 15.00 uur / €12

Verreck
Zondagmiddag

Muzikale talkshow van Marcel Verreck
& Paul Pleijsier. Grappige grapjes,
mooie liedjes en bijzondere gasten.
zo 11 / 16.00 uur / €10

Tim Akkerman

Vaderdagconcert

Uniek concert van Tim en band!
Ze spelen wat jij wilt horen, speciaal
voor je vader.
zo 18 / 14.30 uur / €16
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Plakrand

Adres
Zuidlarenstraat 57 (hoek Leyweg),
2545 VP Den Haag
Kassa 070 326 5509 /
kassa@theaterdakota.nl
www.theaterdakota.nl
Theater Dakota is toegankelijk voor
mindervaliden. Voor slechthorenden
zijn voorzieningen beschikbaar; het
systeem werkt op FM frequentie.
Parkeren
Parkeren is gratis. Er is gelegenheid
tot parkeren in de Zuidlarenstraat.
Parkeer bij voorkeur op de parkeerplaats achter onze theaterzaal.

Plak de twee zijkanten
hier aan elkaar en
maak het jaar van
Dakota helemaal rond

Hoe smaakt Escamp?

Plakrand

Hoe smaakt Escamp? Een grote foodmarkt, buurtbewon
de lekkerste gerechten, Dakota zorgt voor ‘smakelijke’,
voorstellingen voor jong en oud. Alle smaken van Esca
plek. Bij Kook van jou LIVE: culinaire voorstelling met g
uit Escamp en het verhaal erachter.

Openbaar vervoer
Vanaf station CS: Tram 6 en tram 4
(halte Leyenburg).
Vanaf station HS: Tram 9 en tram 16
(halte Leyweg/Melis Stokelaan).
Vanaf daar 15 minuten lopen
(route door winkelcentrum Leyweg).
Meer OV-mogelijkheden:
www.theaterdakota.nl.

ners koken
, theatrale
amp op één
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De Betovering

Hét kindertheaterfestival van Den Haag, ook in Dakota!
De mooiste voorstellingen (o.a Karsu, Fantastische
Meneer Vos), workshops en een film. Je hoeft je niet te
vervelen in de Herfstvakantie!

Rock Band Florence

Florence brengt oudere muzikanten uit Escamp bij
elkaar. De uitkomst: heerlijke rockmuziek, zomaar
uit het stadsdeel.

Atrako din Chino

Atrako din Chino, een volledig in het Papiaments
gesproken theatervoorstelling over een gijzeling die
ontaardt in een gek, grappig en vooral bizar avontuur.

Flamenco Amazigh

Uniek concert waarin Marokkaans-Berberse Izran en traditionele
Flamenco met elkaar vermengd worden. Acht muzikanten met
Marokkaanse, Duitse, Argentijnse, Jordanese, Spaanse en
Haagse achtergrond op het podium.

De Règahs

In de Bierbar van Sevilla spelen de Règâhs de Spaanse sterren
van de hemel. Samen met twee professionele flamencodanseressen ontvangen zij onverwachte gasten van alle
rangen en standen. Bieâhbâh Sevilla, viva de Règâhs!

Meisje

Drie jonge vr
Marokkaanse
op zoek naar
verhaal met
Naar het boe

es van de Kapsalon

rouwen (de slimme Marokkaanse F’dila, de losbandige
e Souad en de hoogopgeleide Nederlandse Angelique),
succes. De Meisjes van de Kapsalon is een absurdistish
hilarische ondertoon en verrassende wendingen.
ek van Najoua Bijjir.

Ukkieconcert en Peuterdans

Dakota is er ook voor de allerkleinsten, 2+! Elke vrijdagochtend gaan we zingen en spelen tijdens ons Ukkieconcert
en daarna lekker bewegen en dansen bij Peuterdans!

Dakota’s Lentefeest

Jong, fris, nieuw…heerlijk, voorjaar. We vieren de lente!
Samen met iedereen! Het thema lente met inbreng vanuit
verschillende culturen mét een kindermiddag en een mooi,
divers theaterprogramma in de theaterzaal. Vier de lente mee!

Plato was een Spice Girl

Jan Drost, cultuurfilosoof, schrijver en ‘officieel’ gespecialiseerd in de liefde legt onverwachte filosofische gedachten
bloot achter bekende pop- en liefdesliedjes.

PAAZ

Toneelstuk naar het b
Meer over Emma’s (Yo
door de absurde were
Een solovoorstelling v
kant van de psychiatri

boek van Myrthe van der
ora Rienstra) zoektocht
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vol humor, die de donkere
ie niet schuwt.

Tim Akkerman

Dit jaar treedt Tim Akkerman op met
band. Hij speelt op Vaderdag de mooiste
liedjes, speciaal voor alle vaders in en
rondom Den Haag. De bezoekers kiezen
wat Tim speelt.

Dakota om te lachen.

Jörgen Raymann (za 17 sept), Clifton Braam (vr 14 okt), Jetty Mathurin
(zo 23 okt), Rayen Panday (za 29 okt), Nabil (vr 18 nov), Sjaak Bral (zo 4 dec),
Najib Amhali (wo 14 t/m vr 16 dec), Sanne Wallis de Vries (do 19 jan),
Jandino (vr 20 jan), Soundos (za 6 mei) en Frappant Comedy (za 10 dec,
za 18 feb en za 13 mei).
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