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 SPECIALS Beste lezers,

Alle kerstdiners zijn op en de vuur-
pijlen zijn de lucht in geschoten. 
Een jaar is weer voorbij.

Een jaar waarin weer nieuwe verhalen gebo-

ren zijn, nieuwe verhalen die verteld kunnen 

worden op ons Ook van Jou Winternachten 

Verhalen Festival. Dit jaar hebben we het over 

‘Niets is gewoon’. Ik kijk er erg naar uit en ook 

de voorstelling ‘The Bright Side of Life’ (reprise) 

is zeker het bezoeken waard. Ik mocht deze 

indrukwekkende vertelling al ergens anders 

zien en was diep onder de indruk van het 

verhaal van deze nieuwkomer. 

Maar als u liever zingt dan vertelt, is er ruimte 

op onze zondag tijdens de ‘Meezingmiddag.’ 

Een middag van onze gastprogrammeurs

Jeanette Gelauff en Loes Hartman van het 

meezingkoor ‘Oude Hollandse Nieuwe’. 

Het belooft een muzikaal feestje te worden!

Maar ook in onze ArtLabs zullen we de komen-

de maanden niet stil zitten. De Art Kids Club 

gaat weer van start op de woensdagmiddagen 

en in combinatie met een fi lmbezoek kunnen 

kinderen samen met een kunstenaar aan de 

slag in de prachtige kunstlokalen van Theater 

& Filmhuis Dakota.

Kortom, je denkt dat de december drukte voor-

bij is, de eerste maanden van 2020 zitten weer 

bomvol mooie middagen, ontroerende avonden 

en creatieve momenten! 

Maarten Bakker

Directeur Theater en Filmhuis Dakota

OPEN MIC NIGHT IN DAKOTA

Singer-songwriters, rappers, muzikanten, 

zangers/zangeressen, zanggroepjes, iedereen 

is welkom op de Open Mic Night van Dakota! 

In samenwerking met Rockit Music Produc-

tions kun jij je talent laten zien: de Huisband is 

werkelijk fantastisch en speelt alles! En als je 

het podium alleen voor jezelf wilt om je muziek 

te maken, dan kan dat natuurlijk ook. 

Laat zien wat je kunt en meld je aan via:

www.theaterdakota.nl of stuur een mail naar: 

nandita@theaterdakota.nl. 

VERWACHT IN MAART 2020

WO 11  Solo Stories – Doet Sneeuw Pijn / 

Theater

VR 27  Muhammad – Ikarai / ProJazz / 

Muziek

ZO 29  Joke Bruijs FT. Musica Extrema – 

Café du Monde

Theater / Muziek
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THEATER DAKOTA 
IS GROTER DAN JE 
DENKT!

KROKUS KABAAL IN DAKOTA

Het allerleukste theater- en kunstfestival voor 

kinderen in de voorjaarsvakantie komt er weer aan! 

Van zo 23 t/m vrij 28 februari hebben we een leuk 

programma vol met (gratis) activiteiten, kidsvoorstel-

lingen - en fi lms. Voor een lage prijs en speciaal voor 

kinderen van 0 t/m 12 jaar. Thema dit jaar: ‘Beest in 

de stad’. Dus bereid je maar voor op een beestachtig 

goede vakantie! Hou www.theaterdakota.nl in de 

gaten voor het gehele programma.

RAINBOW MOVIE NIGHT IN DAKOTA

De Rainbow Movie Night van Theater & Filmhuis 

Dakota is een avond waarin seksuele diversiteit cen-

traal staat. In samenwerking met Arti Film vertonen 

we bijna elke eerste maandag van de maand om 

(20.00 uur) een Rainbow fi lm. Geniet van de beste en 

mooiste fi lms! Check www.theaterdakota.nl voor de 

eerstvolgende Rainbow Movie Night! 

FILMS JANUARI & FEBRUARI 2020 

Ad Astra (12)

The Farewell (12)

Apocalypse Now (12)

Amazing Grace (12)

Bubul Can Sing (16)

Judy (12)

KINDERFILMS JANUARI & FEBRUARI

Buurman & Buurman experimenteren erop los (AL)

Shaun het schaap: het ruimteschaap (AL)

Frozen 2 (6+)

Mees Kees (AL)

Geniet van de beste fi lms in Dakota!

   FILFILM 
*

 FILM 
*

 FILM 
*

 FILM 
*

 FILM 
*

 FILM 
*

Fragment uit ‘Frozen 2’

 Bright Richards & New Dutch Connection / foto: Roel van Berckelaer
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Open Mic Night in Dakota

Fragment uit ‘Amazing Grace’

ZUIDLARENSTRAAT 57 / T 070 326 5509 / WWW.THEATERDAKOTA.NL

JAN / FEB
2020

 Joke Bruijs FT. Musica Extrema

ER ZIT MUZIEK IN
IN DAKOTA



JANUARI

ZA 11 / 20.00

A STATE OF HARMONY – 
MET TAVENU HET 
NIEUWE JAAR IN!

Harmonievereniging Tavenu uit 

Loosduinen keert terug naar 

Dakota! Tavenu opent het nieuwe 

jaar op muzikale wijze met tradi-

tionele harmoniewerken, moderne 

muziek en bekende klassiekers 

die bij een nieuwjaarsconcert niet 

mogen missen. 

Muziek / €15

ZO 12 / 14.00

STICHTING SIA PROJECTS – 
LADJWANTIE

Een grappig en ontroerend verhaal 

met een aangrijpend maatschap-

pelijk thema: het leed van de vrouw 

doet er namelijk niet toe, want de 

eer van de man staat voorop! 

Geschreven en geregisseerd door 

de talentvolle Siska Bhairosingh. 

Aanrader!

Theater / Kaartverkoop via: 

siska.bhairosingh@hotmail.com

ZA 18 / 20.15 

BRIGHT RICHARDS EN NEW 
DUTCH CONNECTIONS – 
THE BRIGHT SIDE OF LIFE 
(REPRISE) 

Aangrijpende voorstelling met live-

muziek over vluchten en opnieuw 

beginnen en over Bright, een 

beroemde acteur in Liberia. Te zien 

voor een speciale prijs tijdens 

het Ook van Jou - Winternachten 

Verhalen Festival in Dakota.

Theater / Muziek / €3

ZA 18 & ZO 19 / 11.00 & 12.00  

DAKOTA’S WINTERNACHTEN
VERHALEN FESTIVAL – 
OOK VAN JOU 

Het weekend van 18 en 19 januari 

staat weer geheel in het teken van 

verhalen. Verhalen vertellen en 

verhalen delen. Het thema van dit 

jaar is: ‘Niets is gewoon’. 

Uiteraard zijn er dit weekend ook 

lekkere hapjes, bijzondere ontmoe-

tingen met schrijvers en een boel 

gezelligheid. Wees welkom en 

check www.theaterdakota.nl 

voor het gehele programma.

Festival / Gratis toegang 

 

ZA 25 / 20.15 

MEYER & CHAUFAUD – 
SOUL #3

Verrassende dansvoorstelling 

waarbij de dansers een vergroot-

glas leggen op de dynamiek van 

het gezamenlijk maken van een 

voorstelling.

Dans / €15

 

ZO 26 / 14.30 

GAST IN DAKOTA – 
MEEZINGMIDDAG

Het meezingkoor Oude Hollandse 

Nieuwe is Gast in Dakota! 

Maar liefst 60 koorleden zingen de 

mooiste, leukste, oude en nieuwe 

Nederlandstalige liedjes.

Muziek / €7,50  

 

WO 29 / 11.15 

ORKEST MORGENSTOND – 
MUZIKALE VOORLEES-
DAGEN (2 T/M 4 JAAR)

Een bijzonder Ukkieconcert voor 

kinderen vanaf 18 maanden t/m 4 

jaar. In het kader van de Nationale 

Voorleesdagen creëren zij een 

muzikale vertelvoorstelling voor 

scholen in de buurt. Voor één keer 

spelen ze ‘m ook in ons theater. 

Dus kom en laat je betoveren

door een spannend verhaal en 

prachtige muziek!

Kindertheater / Muziek / €6

DO 30 / 14.00

GOUWE OUWEN OP
VOLLE TOER – 
JUBILEUMVOORSTELLING

Een fantastische jubileumvoorstel-

ling door Gouwe Ouwen op Volle 

Toeren en een feest der herken-

ning voor de muziekliefhebbers van 

Andre Rieu, Hazes en de Toppers.

Muziek / €7

VR 31 / 20.15  

BODIL DE LA PARRA – 
HET VERBRANDE HUIS

In ‘Het Verbrande Huis wekt de la 

Parra het huis en haar bijzondere 

Surinaamse familie tot leven. 

Een persoonlijk familieverhaal dat 

onderdeel uitmaakt van de Neder-

lands-Surinaamse geschiedenis.

Theater / €17  

HET
ZUIDELIJK
TONEEL

ANDERMANS
VEREN LIVE

Fotocredits: 

Roel van Berckelaer / Michiel Voet / Bas Hermsen 

FEBRUARI

ZA 1 / 20.00

RAOEL FATEHMOHAMED – 
STERKER DAN 1

Gloednieuwe show van Fateh-

mohamed. Kom ook een avond 

lachen in Dakota met deze veel-

zijdige comedian!

Cabaret / €16 excl. drankje 

DO 6 / 20.15   

HET ZUIDELIJK TONEEL – 
ACHTIEN (16+)

Geïnspireerd op de verhalen van 

jonge vluchtelingen, minder- én 

meerjarig, legaal én illegaal, maakt 

regisseur Bram Jansen een voor-

stelling over de donkere kant van 

het 18e verjaardagsfeest van 

gevluchte jonge mensen in Europa.

Theater / €15 

 

ZA 8 / 20.15

FRAPPANT COMEDY   

We gaan weer Frappanten! Farbod 

Moghaddam, host, bedenker en 

opper-Frappanter heeft weer een 

vers programma voor ons in petto. 

Kom ook een avond smullen van de 

vette line-up en jokes in Dakota!

Cabaret / €16 

ZO 9 / 14.30

ANDERMANS VEREN LIVE – 
HOE GOED WIL JE
HET HEBBEN
(JUBILEUMVOORSTELLING)

Dit seizoen vieren ze hun tienjarig 

bestaan en dit doen ze volgens hun 

succesvolle formule; vakmanschap 

en muzikaliteit, frisse arrangemen-

ten, schitterende duetten en schier 

onmogelijke a capella partijen. 

Muziek / €18

WO 12 / 14.30 

MENEER MONSTER –
OVER EEN KLEINE MOL DIE 
WILT WETEN WIE ER OP ZIJN 
KOP HEEFT GEPOEPT (2+) 

Een hilarische voorstelling voor 

de kleintjes.

Kindertheater / €6  

ZA 15 / 20.15   

THE COSMIC CARNAVAL – 
FLEETWOOD MAC

De Nederlandse band The Cosmic 

Carnival vertelt in ‘Fleetwood Mac: 

The Incredible Story’ het indruk-

wekkende verhaal van Fleetwood 

Mac van A tot Z. Aanrader!

Muziek / €20

VR 21 / 20.15

SJORS VAN DER PANNE – 
ALTIJD ZO GEGAAN

Tijdens deze nieuwe tour zullen 

Sjors en zijn vaste muzikanten

het publiek verrassen met 

de nodige humor, persoonlijke 

anekdotes, maar bovenal met

véél nieuw werk.

Muziek / €19 

DADA:TADA!

PEUTERPROGRAMMA
VOOR DE ALLERKLEINSTEN!

Prijs is per persoon,

exclusief drankje.

JANUARI 
 

VRIJDAG 10

Peuterdans / 2+ / €5   

VRIJDAG 17

Muziek voor Ukkies / 1+ / €5 

VRIJDAG 24  

Babyconcert / 0 t/m 24 mnd / €5   

Peuterdans / 2+ / €5   

VRIJDAG 31 

Eend! Wat is er aan de hand? / 

2+ / €6 

  

FEBRUARI 
 

VRIJDAG 7   

Peuterdans / 2+ / €5 

VRIJDAG 14

Muziek voor Ukkies / 1+ / €5 

VRIJDAG 21  

Babyconcert / 0 t/m 24 mnd / €5   

Peuterdans / 2+ / €5   
SJORS VAN
DER PANNE

BRIGHT RICHARDS 
EN NEW DUTCH 
CONNECTIONS

FRAPPANT
COMEDY  

GOUWE OUWEN
OP VOLLE TOER

STICHTING
SIA PROJECTS

DRANKJE

BIJ JE KAARTJE

IN DAKOTA

De kaartprijs is inclusief één drankje

(mits dit op de website wordt weergeven)

in de pauze (behalve fi lms, kindervoor-

stellingen en verhuringen). Als er

geen pauze is, krijgt u het drankje

na de voorstelling. 

ORKEST
MORGENSTOND


