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GA JIJ DIT
JAAR OOK
WEER MET
ONS MEE?

IN TIJDEN VAN ONRUST EN CRISIS 
MOETEN WE VOORAL OOK BLIJVEN 
LACHEN EN ONTSPANNEN! DAT IS 
PRECIES WAT WE BIJ THEATER EN 
FILMHUIS DAKOTA GAAN BRENGEN 
DE KOMENDE MAANDEN. MUZIEK,
COMEDY EN VOORSTELLINGEN 
WAAR JE BIJ KAN WEGDROMEN! 
VOORSTELLINGEN WAAR JE JE 
BUURVROUW OF JE SCHOONMOEDER 
PRIMA MEE NAARTOE KAN NEMEN. 

MAARTEN
BAKKER

Bij Dakota betrekken we graag iedereen bij 
onze prachtige plek. En hoe doe je dat beter 
dan dat je iemand meeneemt. We willen 
iedereen dan ook uitdagen om naar deze 
heerlijke momenten iemand mee te nemen die 
anders wellicht alleen thuis blijft zitten. Daag 
jezelf uit, pak je adresboekje erbij en zoek die 
persoon op die het wel kan gebruiken om een 
keer meegenomen te worden. 

Neem je schoonmoeder bijvoorbeeld mee naar 
de voorstelling Moederdag van Willie Wartaal 
of houdt ze misschien meer van De Mattheus 

Passie van Jan Rot? Die leuke buurman kan je 
best meenemen naar Tijdloos Genot van Thjum 
Arts of Festival de Verbinding. En voor de buurt-
kinderen die het theater nog nooit van binnen 
hebben gezien hebben we De Kleine IJsbeer,  
De Wondertuin en in elke vakantie heel veel 
leuke doe-activiteiten. 

Kortom je kan er niet onderuit, kom naar 
Dakota en neem vooral iemand MEE! 

Maarten Bakker 
Directeur Theater & Filmhuis Dakota



JANUARI
WO 4 T/M VR 6 /
OOK VAN JOU 
FESTIVAL 

ZA 14 /
TINDERELLA –
NILGÜN YERLI
TRY-OUT

ZO 15 /
OH OH DEN HAAG – 
THEATER VAN DE 
KLUCHT 

ZA 21 /
OP VOLLE KRACHT – 
FEMKE VERNIJ

VR 27 /
EUS –  
THEATER RAST

FEBRUARI
ZA 4 /
THE LEGENDS OF 
CLASSIC COUNTRY 
MUSIC –
LEAVING FOR
NASHVILLE

ZO 5 /
MEEZINGMIDDAG – 
MEEZINGKOOR ‘OUDE 
HOLLANDSE NIEUWE’ 

ZO 12 /
STOP DE TIJD – 
MARTIN FONDSE 
EN MARGRIET 
SJOERDSMA

 

ZO 19 /
ZING MEE MET 
LOES & LOES – 
LOES HARTMAN & 
LOES VAN DER STAP-
VAN CROONENBURG

MAART
DI 8 T/M ZA 11 /
VROUWENDAGEN

VR 10 /
TOEN WAS GELUK… – 
THE BLUEBETTES

ZA 18 /
HAPPY IN HOLLAND – 
VIA RUDOLPHI 
PRODUCTIES /  
THEATER BELLEVUE / 
ROSE STORIES

VR 24 /
MOEDERDAG – 
WILLIE WARTAAL

ZA 25 /
VIVE LA CHANSON! – 
BRITTA MARIA , 
MAURITS FONDSE & 
OLEG FATEEV

ZO 26 /
DE MATTHEUS 
PASSIE – 
SHARON KIPS,  
JOB HUBATKA &  
MUSICA EXTREMA

APRIL
ZA 15 /
GARNALEN
VERHALEN – 
HOTEL MODERN & 
ARTHUR SAUER 

DO 20 /
DE TEMPEL – 
FIRMA MES /
NIC BRUCKMAN 
PROJECTEN

ZO 23 /
ZUS VAN MIJN ZUS – 
VIA RUDOLPHI
PRODUCTIES

VR 28 /
TIJDLOOS GENOT – 
THJUM ARTS

MEI
DO 4 /
PROGRAMMA
DODENHERDENKING

DO 11 /
DEZE IS NOG BETER! – 
ANNICK BOER 

ZA 13 /
GRANM’MA – 
WENSLEY PIQUÉ / 
ROSE STORIES

ZO 21 /
DE ZUS VAN FRIDA 
KAHLO – ENSEMBLE 
SEA-SESSION / 
SERVAES NELISSEN / 
PIETER KRAMER 

VR 26 /
BROOS –
FRED DELFGAAUW 

ZA 27 /
FESTIVAL DE
VERBINDING

JUNI
VR 16 /
JE MOEDER! –  
HOUSE OF FEMMES

JULI
ZA 1 /
KETI KOTI

ZA 8 T/M ZA 15 /
OOK VAN JOU 
FESTIVAL 

KASSA:  
070 326 55 09 /  
KASSA@THEATER-
DAKOTA.NL

ZUIDLARENSTRAAT 57 
THEATERDAKOTA.NL

AGENDA THEATERVOORSTELLINGEN JANUARI T/M JULI 2023



JANUARI
VR 13 / PEUTERDANS &  
BABYCONCERTJES

VR 20 / UKKIECONCERT

ZO 22 / WAT IS ER MIS  
MET MIJN VIS? (3+) – 
TG KRIJT 

VR 27 / PEUTERDANS

FEBRUARI
VR 3 / DE KONING BAKT 
EEN HUIS (2+) –
DE WITTE POMP

VR 10 / PEUTERDANS & 
BABYCONCERTJES

VR 17 / UKKIECONCERT

VR 24 / PEUTERDANS

ZA 25 FEB T/M DO 2 MRT / 
FESTIVAL KROKUS KABAAL

MAART
ZA 25 FEB T/M DO 2 MRT / 
FESTIVAL KROKUS KABAAL

VR 3 / UKKIECONCERT

VR 10 / PEUTERDANS & 
BABYCONCERTJES

VR 17 / DE KLEINE IJSBEER 
(2+) – THEATER STOF

ZO 19 / VIER (4+) –  
DE DANSERS

VR 24 / PEUTERDANS

VR 31 / UKKIECONCERT

APRIL
ZO 2 / SOEP (4+) –  
 IJSBEERINC.

VR 7 / PEUTERDANS & 
BABYCONCERTJES

VR 14 / DE WONDERTUIN (1+) –  
THEATER STOF

VR 21 / UKKIECONCERT

VR 28 / PEUTERDANS

ZA 29 APR T/M DO 4 MEI 
MEIVAKANTIE IN DAKOTA – 
VRIJ IN MEI

MEI
ZA 29 APR T/M DO 4 MEI 
MEIVAKANTIE IN DAKOTA –
VRIJ IN MEI

VR 12 / PEUTERDANS & 
BABYCONCERTJES

VR 19 / VROLIJKE 
VRIJDAG VERRASSINGS-
VOORSTELLING

 
ZO 21 / DE ZUS VAN
FRIDA KAHLO (10+) – 
ENSEMBLE SEA-SESSION / 
SERVAES NELISSEN /  
PIETER KRAMER 

 
VR 26 / UKKIECONCERT

JUNI
VR 2 / PEUTERDANS

VR 9 / BABYCONCERTJES

VR 16 / DIEP IN ZEE (2+) – 
DAGMAR CHITTKA &
RAUHER ENGEL

VR 23 / UKKIECONCERT

VR 30 / PEUTERDANS

JULI
VR 7 / UKKIECONCERT

KASSA:  
070 326 55 09 / 
KASSA@THEATERDAKOTA.NL

AGENDA KIDS
KOM OP DAKOTA’S VROLIJKE VRIJDAG 
SWINGEN, SPRINGEN, DANSEN EN GENIETEN 
VAN BABYCONCERTJES, PEUTERDANS OF 
UKKIECONCERTEN. 

OOK HEBBEN WIJ VROLIJKE VRIJDAG VOOR- 
STELLINGEN EN SUPERZONDAGEN WAARBIJ 
JE NAAR DE MOOISTE KINDER- OF JEUGD- 
VOORSTELLINGEN KUNT.

VR
SUPER



BRENG

MEE
JE VADER / M

OEDER / TANTE / O
OM / 

OMA / O
PA / BUURMAN / BUURVROUW / 

KLASGENOOTJE / S
PORTMAATJE / 

HULP / H
ELD / BEST FRIEND FOREVER / 

OF WIE JE DAN OOK MAAR WILT, W
ANT 

IEDEREEN IS WELKOM BIJ THEATER 

EN FILMHUIS DAKOTA!

KASSA:  
070 326 55 09 /  
KASSA@THEATERDAKOTA.NL

ZUIDLARENSTRAAT 57, DEN HAAG 
THEATERDAKOTA.NL



Tijdens het Ook van Jou ‘Frisse Start’ festival 
openen we het jaar 2023 feestelijk. Drie dagen 
lang geven wij de ‘sleutel’ aan onze meeden-
kers en gastprogrammeurs. 

Op woensdag 4 januari openen wij het jaar met 
de mooiste films in onze filmzaal. Het programma 
daarvan bepaal jij! Houd onze website en 
socials in de gaten voor polls waaruit je je 
lievelingsfilm kan kiezen. Op donderdag 5 
januari organiseert gastprogrammeur Siska 
van Sia Projects een interactieve talkshow.  
In de pauze kan je genieten van mooie muziek, 
lekkere hapjes en drankjes. Op vrijdag 6 januari 

geeft de band Shagun een spetterend concert 
in onze theaterzaal. Samen met gastmuzikan-
ten nemen ze je mee in de mooiste Bolly-
wood-muziek.
 
Start het theater- en filmseizoen fris bij Dakota 
en neem iemand mee! Het is namelijk altijd 
leuk om iemand mee te nemen, helemaal als 
degene anders niet zo snel naar het theater  
of naar de film gaat.

T/M 64
– J A N –

WO
T/M
VR

MEEMAAKPROGRAMMA
OOK VAN JOU FESTIVAL

WO 4 T/M VR 6 JAN



– J A N –
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Babyconcertjes (0 t/m 24 maanden)
Babyconcertjes is een serie concerten met 
klassieke muziek van een kwaliteit die je hoort in 
een concertzaal, maar met een groot verschil: 
je baby is van harte welkom! In een ontspannen 
en vriendelijke sfeer kunnen zowel ouders als 
baby’s genieten van prachtige muziek. Tijdens de 
concerten kunnen de kleintjes rondkruipen of 
zich op schoot verwonderen. Het geeft niet als 
ze niet stil kunnen zijn. Kom en ontmoet andere 
ouders en baby’s, en geniet van speciaal voor 
jou en je baby geselecteerde kamermuziek.

Peuterdans (2+)
Springen, swingen en vrij bewegen!
Samen met je kind dansen, springen en swingen 
op muziek? Kom naar Peuterdans met juf Zaddik, 
voor jongens en meisjes tot 6 jaar met een 
begeleider. Plezier maken staat voorop en 
daarnaast is er aandacht voor de fantasie en 
belevingswereld van kinderen. Hun motoriek, 
samenspel en ritmegevoel wordt geprikkeld.

Babyconcertjes: 9.30 & 10.45 uur / Peuterdans: 10.00 uur
€6,- p.p. / Ooievaarspas €3,- p.p. /  
Let op: ouders moeten ook een kaartje kopen

HET IS TIJD VOOR DE 
VROLIJKE VRIJDAG!
BABYCONCERTJES & PEUTERDANS

VR



– J A N –
14 ZA

TINDERELLA
NILGÜN YERLI

TRY-OUT

Nilgun Yerli is weer terug! in Nederland en  
in het Theater. Sinds Carré 2005 is er veel 
gebeurd in het leven van Nilgün Yerli en  
in de Wereld. Haar Ongewone Leven.  
Ze emigreert naar Istanbul, New York & 
London, nergens voelt ze zich zo thuis als in 
Amsterdam en komt weer terug... het liefst 
in het Theater. 

Inmiddels 50 jaar...
Getrouwd, moeder, gescheiden, werkeloos, 
geen echtgenoot, geen baan, geen roots, niets 
dat verbindt... Wat doe je dan? Je klamt je vast 
aan je herinneringen maar die doen verdriet 

want alles is vergaan... Kommer en Kwel? 
Welnee...  

Ze zoekt in Tinderella naar de ‘Grote Liefde’  
en daarmee zichzelf. In de voorstelling komen 
we uiteindelijk in het gewone leven terecht, 
want daar is ALLES – je moet het alleen zien, 
léren zien. Je moet durven het gewone, buiten- 
gewoon te maken. Het zijn de keuzes die ons 
nergens of ergens heen brengen.

CABARET
20.15 uur / €20,- / Ooievaarspas: €10,- / Incl. drankje



OH OH DEN HAAG 
THEATER VAN DE KLUCHT

John (Bas Muijs) maakt snel carrière in 
politiek Den Haag. Een overwinning in de 
aankomende verkiezingen kan de ambitieuze 
politicus en begeerlijke vrijgezel dan ook 
bijna niet ontgaan. Als studente Emma (Sabine 
Beens) bij hem aanklopt, behoorlijk zwanger 
en noodgedwongen opzoek naar onderdak 
helpt John met tegenzin. Vanaf dat moment 
lijkt alles wat hij zorgvuldig heeft opgebouwd 
langzaam af te brokkelen…

De twee vliegen elkaar constant in de haren 
maar blijken ook niet zonder elkaar te kunnen. 
Geruchten over een mogelijke relatie via de 

roddelpers doen de peilingen kelderen. Toeval? 
Of weet Patrick (Arijan van Bavel), de jaloerse 
assistent van John daar meer van?

Een doldwaze komedie vol Haagse intriges, 
achterkamertjespolitiek en herkenbare 
draaikonterij!

15
– J A N –

ZO

THEATER
14.30 uur / €20,- / Ooievaarspas: €10,- / Incl. drankje

BINNENKORTOP VR 20 JANUkkieconcert
10.00 uur / €6,- p.p.

Ooievaarspas €3,- p.p.

VR



OP VOLLE KRACHT
FEMKE VERNIJ

Na 15 jaar toeren met ‘De Meiden van LOS’, 
gaat Femke Vernij de strijd aan met de grillen 
van Moeder Aarde. Want als je leven in een 
storm belandt, ga dan op volle kracht vooruit; 
in drama liggen kansen, in drama ligt de voor-
uitgang. Pak het drama!
 
Op volle kracht is de solovoorstelling van Femke 
Vernij waarin, opgezweept door weer en wind, 
een hartstochtelijke ode wordt gebracht aan de 
stem ‘puur zang’, leven en dood elkaar proberen 
te beminnen, borsten niet meer zijn wat ze 
waren, citaten je helpen de realiteit te 
begrijpen en onnodige ballast overboord gaat. 

Een eigentijds (on)zinnige, fysiek stoere, 
verrassende, kwetsbare, intelligente cabaret-
voorstelling vol verwarring, bizar confronterende 
verhalen en een pakkend eenvoudige muzikale 
diversiteit. Met als doel; inspireren voordat het 
te laat is! 

En dit alles dan weer geïnspireerd op een 
moeder die door fysieke klachten totaal iets 
anders ging doen in haar leven...

– J A N –

CABARET
20.15 uur / €15,- / Ooievaarspas: €7,50 / Incl. drankje

21 ZA



Meneertje heeft een oogje op Buurvrouw. Hij 
zoekt al jaren naar de juiste manier om het 
haar te zeggen. Tot ze op een ochtend aanbelt. 

Ze vraagt of Meneertje op haar vis wil passen. 
Zenuwachtig pakt hij de kom aan... Maar wan- 
neer Buurvrouw weg is, zwemt vis geen 
millimeter meer. Hij eet niets en zijn gouden 
sluierstaart is dof. Zou vis ziek zijn? Er zit nog 
maar één ding op. Meneertje moet het aan vis 
zelf vragen. Hij neemt een aanloop en... duikt in 
de kom!

In de magische fabel Wat is er mis met mijn 
vis? komt een mens in de wereld van een vis. 
Samen zoeken ze naar een woordenloze taal. 
Spelenderwijs ontstaat er een bijzondere 
vriendschap. Zal het Meneertje lukken om 
erachter te komen wat er mis is met vis?  
En kan vis hem helpen zijn gevoel voor Buur- 
vrouw te uiten?

Een voorstelling over elkaar begrijpen, emoties 
en vriendschap voor groot en klein.

22
– J A N –

ZO

JEUGDTHEATER
14.30 uur / €8,50 / Ooievaarspas: €4,25

SUPERZONDAG:  
WAT IS ER MIS MET MIJN VIS?
TG KRIJT

3+SUPER



EUS 
THEATER RAST

EUS vertelt het verhaal van Eus, zoon van een 
gastarbeider. Eus is nergens thuis, leeft 
constant op gespannen voet met zijn norse 
vader, raakt bevriend met kampers, komt 
terecht in een gevalletje eerwraak en trekt op 
strooptocht door Europa. 

Hij leeft van dag tot dag, denkt alleen maar aan 
meisjes scoren en beledigt iedereen. Eus 
probeert uit zijn lage sociale klasse te 
ontsnappen maar worstelt met de druk van zijn 
familie en de maatschappij.

EUS is gebaseerd op het gelijknamige en 
populaire boek van Özcan Akyol: columnist, 
radio- en televisiemaker maar bovenal 
schrijver.

Een tragikomische muzikale voorstelling,  
geregisseerd door Celil Toksöz, vol kleurrijke 
personages.

– J A N –

THEATER
20.15 uur / €20,- / Ooievaarspas: €10,- / Incl. drankje

27 VR
ÓÓK OPVR 27 JANPeuterdans10.00 uur / €6,- p.p.Ooievaarspas €3,- p.p.

VR



VR

– F E B –

VR

De koning bakt een huis is een kleine, 
poëtische voorstelling over jezelf durven zijn. 
Over je verstoppen en tóch tevoorschijn komen. 

Blootpad is een verlegen dier en altijd thuis.  
Hij draait potten en vazen van klei, die hij in zijn 
kelder onder zijn huisje opgraaft. Nooit komt hij 
buiten de deur. Op een dag krijgt hij een brief. 
Olifant is jarig en Blootpad mag op zijn feestje 
komen. Deze brief maakt Blootpad heel onrustig 
en hij gooit hem weg.

Het feest is in volle gang, alle dieren zingen. 
Totdat Olifant ontdekt dat Blootpad er niet is. 

Hij dendert naar het huis van Blootpad: 
”Waarom ben je niet op mijn feest?” Blootpad 
stottert: “Ik voel me zo bloot.” Olifant heeft 
medelijden met hem, pakt de klei en begint te 
kneden.

Gebaseerd op het kinderboek De koning bakt 
een huis van illustratrice Annemarie van 
Haeringen.

JEUGDTHEATER
10.00 uur / €7,50 / Ooievaarspas: €3,75

3

2+

VROLIJKE VRIJDAG: 
DE KONING BAKT EEN HUIS
DE WITTE POMP



– F E B –
4 ZA

THE LEGENDS OF 
CLASSIC COUNTRY MUSIC
LEAVING FOR NASHVILLE

Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, 
Merle Haggard, Buck Owens, George Jones, 
The Legends of Classic Countrymusic, luister 
naar de muziek en de verhalen.

In een spectaculair theaterconcert neemt 
Leaving for Nashville je mee naar de tijd van de 
Classic Countrymuziek. Afgewisseld met Ruud 
Hermans in de rol van Verteller (winnaar van 
The Voice Senior en country-grootheid in 
Nederland) kan je heerlijk achteroverleunend 
genieten van mooie anekdotes uit de levens 
van deze country legends.

Hoe klonken ze écht, deze countrynummers? 
Met een authentieke bezetting gaan de 
muzikanten van Leaving for Nashville terug 
naar de muzikale oorsprong. Naar Nashville, 
de bakermat van de countrymuziek, waar het 
allemaal begon. En geloof ons maar, dat wordt 
genieten!

MUZIEKTHEATER
20.15 uur / €17,50 / Ooievaarspas: €8,75 / Incl. drankje



– F E B –
5 ZO

MEEZINGMIDDAG
MEEZINGKOOR ‘OUDE HOLLANDSE NIEUWE’  
MET DIRIGENT LOES HARTMAN

Na een uitverkocht concert is het tijd voor 
nog een feestje! Er is weer een meezingmid-
dag met het geweldige Meezingkoor ‘Oude 
Hollandse Nieuwe’.

Het koor bestaat al ruim tien jaar en telt 55 
leden, onder begeleiding van een muziekband 
en twee accordeonisten zingen zij het dak eraf.  
Regelmatig treden zij op in bejaardentehuizen en 
op festivals. Het koor zingt gezellige Hollandse 
meezingers zoals liedjes van Boudewijn de 
Groot, Gerard Joling en John de Bever. 
Bij sommige liedjes wordt een act uitgevoerd. 
Daar staat het koor om bekend, laat u verrassen.

Benieuwd naar het koor? Kom allen naar 
Theater Dakota en vergeet niet je feestmuts  
op te zetten en je keel te smeren, want we 
gaan er een mooi feestje van maken.  
De koorleden hebben er in ieder geval zin in, 
wij hopen u ook! 

MUZIEKTHEATER
14.30 uur / €7,50 / Ooievaarspas: €3,75 / Incl. drankje



– F E B –
10 VR

Babyconcertjes (0 t/m 24 maanden)
Babyconcertjes is een serie concerten met 
klassieke muziek van een kwaliteit die je hoort in 
een concertzaal, maar met een groot verschil: 
je baby is van harte welkom! In een ontspannen 
en vriendelijke sfeer kunnen zowel ouders als 
baby’s genieten van prachtige muziek. Tijdens de 
concerten kunnen de kleintjes rondkruipen of 
zich op schoot verwonderen. Het geeft niet als 
ze niet stil kunnen zijn. Kom en ontmoet andere 
ouders en baby’s, en geniet van speciaal voor 
jou en je baby geselecteerde kamermuziek.

Peuterdans (2+)
Springen, swingen en vrij bewegen!
Samen met je kind dansen, springen en swingen 
op muziek? Kom naar Peuterdans met juf Zaddik, 
voor jongens en meisjes tot 6 jaar met een 
begeleider. Plezier maken staat voorop en 
daarnaast is er aandacht voor de fantasie en 
belevingswereld van kinderen. Hun motoriek, 
samenspel en ritmegevoel wordt geprikkeld.

Babyconcertjes: 9.30 & 10.45 uur / Peuterdans: 10.00 uur
€6,- p.p. / Ooievaarspas €3,- p.p. /  
Let op: ouders moeten ook een kaartje kopen

HET IS TIJD VOOR DE 
VROLIJKE VRIJDAG!
BABYCONCERTJES & PEUTERDANS

VR



STOP DE TIJD
MARTIN FONDSE & MARGRIET SJOERDSMA

Moeten we de race tegen de klok willen 
winnen?

Topmusici Margriet Sjoerdsma, Martin Fondse 
en Matangi Quartet maken samen met 
dichteres Vrouwkje Tuinman en visual artist 
Udo Prinsen een epische collagevoorstelling 
over de wens om de wereld en de tijd naar 
onze hand te zetten.

Stop de tijd neemt je mee op reis door een 
beschouwende caleidoscoop aan melodieën, 
ritmes en geluiden. De songs bewegen zich 
van klein en intiem naar groots, orkestraal en 

episch. Een combinatie van het alledaagse met 
het onwaarschijnlijke en absurde. Er zijn songs 
gezongen vanuit wanhoop, overgave of juist 
euforie. De teksten van Vrouwkje Tuinman 
vormen een brug tussen het persoonlijke en 
het universele. 

Zo nu en dan bevriezen deze topmusici de tijd. 
In ieder einde zit een nieuw begin.

– F E B –
12 Z0

MUZIEKTHEATER
14.30 uur / €18,- / Ooievaarspas: €9,- / Incl. drankje

BINNENKORTOP VR 17 FEBUkkieconcert
10.00 uur / €6,- p.p.

Ooievaarspas €3,- p.p.

VR



– F E B –
19 ZO

ZING MEE MET LOES & LOES 
LOES HARTMAN & 
LOES VAN DER STAP-VAN CROONENBURG

Een gevarieerd programma met mooie 
ontroerende liedjes, operette, opera maar ook 
meezingers en komische acts.

Loes Hartman is dirigent van het koor ‘Oude 
Hollandse Nieuwe’. Dit succesvolle koor 
bestaat al tien jaar. Loes is zeer muzikaal en 
zeer actief. Zij organiseert vele optredens en is 
met haar koor regelmatig te vinden in Dakota 
en bij korenfestivals.

Loes van der Stap-van Croonenburg zong veer- 
tien jaar de hoofdrol bij operettegezelschap 
Odes. Zij heeft veel geleerd van haar levens-

partner Willy Caron en heeft samen met hem 
het ‘WillyCaronMuziektheater’ opgericht. 
Na zijn overlijden is zij nog negen jaar dirigent 
van dit koor geweest. Nu werkt zij o.a. met 
dameskoor ‘Happy Together’ en ouderenkoor 
‘De Vrolijke Noot’. 

Loes en Loes zijn begonnen in coronatijd, toen 
ze met hun koren nergens meer binnenkwamen. 
Dat bleek zo’n succes dat ze, naast hun koren, 
blijven optreden als duo.    

MUZIEKTHEATER
14.30 uur / €7,50 / Ooievaarspas: €3,75 / Incl. drankje



T/M 3
– M R T –

24
VR

T/M
VR

VR 24 FEB T/M VR 3 MRT

VR 24 FEB

PEUTERDANS (2+)
Springen, swingen en vrij bewegen! Samen 
met je kind dansen, springen en swingen op 
muziek? Kom naar Peuterdans met juf Zaddik!

10.00 uur / €6,- p.p. / Ooievaarspas €3,- p.p. 
Let op: ouders moeten ook een kaartje kopen

VR 3 MRT

UKKIECONCERT (1+)
Tijdens de Ukkieconcerten gaan we zingen, 
spelen en bewegen. Peuters vinden muziek 
fantastisch en voor ieder ukkie is er wel een 
stukkie. 

10.00 uur / €6,- p.p. / Ooievaarspas €3,- p.p. 
Let op: ouders moeten ook een kaartje kopen

ZA 25 FEB T/M DO 2 MRT

KROKUS KABAAL
FESTIVAL
Thema: (Wat is) Raar?!

Raar?! Wat is dat eigenlijk? Zijn we niet alle-
maal een beetje raar? En is het niet eigenlijk 
gewoon heel erg leuk om ook een beetje raar 
te mogen zijn? 

Ontdek het tijdens Krokus Kabaal; het leukste 
theater- en kunstfestival voor kinderen van 
0-12 jaar. Van 25 februari tot en met 5 maart 
2023 kun je bij Theater en Filmhuis Dakota 
meedoen aan voorstellingen, workshops en 
andere activiteiten! Kom en doe lekker Raar!
Houd de website in de gaten voor programma 
en info!



TOEN WAS GELUK...
THE BLUEBETTES

Toen was geluk... is het nieuwe liedjespro-
gramma van The Bluebettes en staat bol van 
de nostalgie met de mooiste liedjes uit de 
jaren ’40 t/m de jaren ’60. Heerlijk om bij weg 
te dromen, zachtjes mee te neuriën of uit volle 
borst mee te zingen. 

Zowel Nederlandstalig als Engelstalig 
repertoire: van Toen Was Geluk Heel Gewoon 
tot het mooiste van Annie M.G. Schmidt/Harry 
Bannink en van de vrolijke rock-‘n-roll van  
The Beatles tot de mierzoete meerstemmigheid 
van The Everly Brothers.

Toen was geluk... wordt gebracht met een 
flinke portie humor, enthousiasme, interactie 
en gezelligheid. Zak weg in het rode pluche en 
laat de herinneringen maar bovenkomen!

– M R T –

MUZIEKTHEATER
20.15 uur / €22.- / Ooievaarspas: €11 / Incl. drankje

10 VR

ÓÓK  OP  W O 8 T/M 1 1  MRT:  DAME S OPGE LE T! 
Deze week staat in het teken van de vrouw bij Dakota, 
met als afsluiter op za 11 maart de Vrouwendag! 
Dit wordt een groot event voor vrouwen en meisjes, 
supergezellig en vol activiteiten. Houd onze website in 
de gaten voor meer info.

ÓÓK OP VR 10 MRTPeuterdans & Babyconcertjes

VR



– M R T –
17 VR

Lars, de kleine ijsbeer, woont met zijn vader in 
een grote witte wereld van sneeuw en ijs. 
Hier voelt hij zich veilig en thuis. Die avond 
staat er een scherpe wind en de golven zijn 
woest. Zijn ijsschots breekt af en de zee 
neemt hem mee. Alles is opeens anders. 
Van vreemde groene planten tot bijzondere 
dieren en geluiden. Maar... hoe komt hij weer 
thuis? En... wat is thuis eigenlijk?

De kleine ijsbeer is de fantasierijke vertolking 
van ‘Een ijsbeer in de tropen’. Een ontroerend 
verhaal over vriendschap, je thuis voelen, het 
durven toetreden tot het onbekende, en de on- 

gelofelijke kracht en schoonheid van de natuur. 
In een woordloze, muzikale en beeldende 
vertelling komt het verhaal van Lars op 
spectaculaire manier tot leven. 
De handgemaakte stoffen decorstukken en 
poppen prikkelen iedereen om met Lars mee te 
gaan in een groots avontuur! 

Naar het prentenboek van Hans de Beer.

JEUGDTHEATER
10.00 uur / €7,50 / Ooievaarspas: €3,75

2+

VROLIJKE VRIJDAG: 
DE KLEINE IJSBEER
THEATER STOF

VR



Voor Chinees-Indisch restaurant Hong Kong is 
het doek gevallen. Het tijdperk is over. Weg is 
het eerste Hollandse uiteten, de eerste afhaal. 

Nooit meer babi pangang, foe yong hai of tjap 
tjoy op zondagavond. Maar wat is er gebeurd 
met de eeuwig glimlachende, zwijgende vrouw 
die je witte bakjes meegaf vanachter de 
toonbank? En met haar lieve dochtertje, dat er 
altijd vrolijk kroepoek stond in te pakken?

Regisseur Char Li Chung en schrijvers Sun Li 
en Tjyying Liu zijn restaurantkinderen van het 
eerste uur. Happy in Holland is een ontwapenend 

en ontroerend relaas, vol luchtige botsingen 
tussen moeder en dochter, op de brokstukken 
van een Chinees-Indisch restaurant.

– M R T –

THEATER
20.15 uur / €18,- / Ooievaarspas: €9,- / Incl. drankje

18

HAPPY IN HOLLAND
VIA RUDOLPHI PRODUCTIES / THEATER BELLEVUE / 
ROSE STORIES

ZA



Het begint in het donker, onder de grond. 
Koud, kaal en stil. Kom nou, schiet op, we 
willen beginnen. We staan op springen.  
We willen groeien, bloeien, leven, geven, 
dromen en uiteindelijk uitgeput terug thuis- 
komen. En dan nog eens. En nog eens. En...

Drie performers maken een reis door de 
jaargetijden. Van de onderaardse stilte in de 
winter naar het wonder van nieuw leven in de 
lente; van zomerse vrijheid en verdwaasdheid 
naar herfstige romantiek en nostalgie. Vanuit 
de muziek, beweging en een decor dat keer op 
keer verandert, groeit een wonderlijk verhaal 

over vriendschap en verandering, afscheid 
nemen en terugkeren. VIER viert de seizoenen, 
speciaal voor hele jonge mensen.

19
– M R T –

ZO

GENRE: JEUGDTHEATER
14.30 uur / €8,50 / Ooievaarspas: €4,25

SUPERZONDAG: 
VIER
DE DANSERS

4+

SUPER



MOEDERDAG 
WILLIE WARTAAL

– M R T –

De veelzijdige rapper Willie Wartaal maakt 
onderdeel uit van De Jeugd Van Tegenwoordig, 
die doorbraken in 2005 met hun debuutsingle 
‘Watskeburt?!’. Inmiddels is hij niet meer weg 
te denken uit het muzikale landschap.  
Naast rapper is Willie dj, presentator, acteur, 
songwriter én vader.

Na 17 jaar alle festivals plat te hebben gespeeld, 
clubs, popzalen en stadions te hebben uit- 
verkocht, duikt Willie Wartaal voor het eerst 
het theater in, met zijn eigen show Moederdag. 
Een programma gevuld met grappige en 
serieuze verhalen over zijn leven, muziek, zijn 

moeilijke jeugd, het hebben van een drugs- 
verslaafde moeder en de levenslessen die hij 
daaruit gehaald heeft.

24VR

THEATER
20.15 uur / €22,- / Ooievaarspas: €11,- / Incl. drankje

ÓÓK OPVR 24 MRTPeuterdans10.00 uur / €6,- p.p.
Ooievaarspas €3,- p.p.

VR



Chansons zijn in Nederland populair! 
Zangeres Britta Maria en pianist Maurits 
Fondse brengen al vele jaren, samen met 
accordeon-virtuoos Oleg Fateev het chanson 
naar de theaters met programma’s als 
Aznavour Mon Amour, Serge Gainsbourg 
Forever en Chansons van Schoonheid en 
Troost.

Een avond vol ontroerende en opzwepende 
Franse Chansons van grote Franse zangers als 
Aznavour, Brel, Gréco, Gainsbourg, Barbara, 
Yves Montand, Piaf, Zaz, Julien Clerc e.a. 
Aangevuld met zelfgeschreven Franse chansons, 

die u meevoeren naar de lichtstad Parijs en  
die de Franse ziel blootleggen. Liederen vol 
weemoed, maar ook levensvreugde... over het 
leven in al haar facetten, de liefde, de hoop maar 
ook de pijn en de teleurstelling. Met tussen 
de chansons door bijzondere verhalen achter 
de liedjes en anekdotes over de grote Franse 
chansonniers. 

– M R T –
25ZA

VIVE LA CHANSON!
BRITTA MARIA, MAURITS FONDSE & OLEG FATEEV

MUZIEKTHEATER
20.15 uur / €20,- / Ooievaarspas: €10,- / Incl. drankje



– M R T –
26ZO

DE MATTHEUS PASSIE 
SHARON KIPS, JOB HUBATKA & MUSICA EXTREMA

Een Nederlandse hertaling van Jan Rot

Een van de grootste muziekwerken van de 
klassieke muziek: de Mattheus Passie, over 
het lijden en sterven van Jezus, vertolkt in een 
gedurfde en verfrissende bewerking. Een 
unieke uitvoering waarin klassieke muziek en 
Latijns-Amerikaanse muziek elkaar ontmoeten.

Theatermaker Jan Rot maakte de Nederland-
se hertaling, waarin op indrukwekkende wijze 
het verhaal wordt verteld. Rik Hoogendoorn 
neemt de rol van verteller op zich, na het 
overlijden van Jan Rot. Meerdere kranten 

waaronder Trouw waren lovend, het is ‘een 
vrije vertaling waar Rot zelf in kan geloven’.

De populaire zangeres Sharon Kips en bariton 
Job Hubatka nemen de beroemde recitatieven 
en aria’s van het lijdens- en sterfverhaal voor 
hun rekening. Kips verwierf bekendheid als 
winnaar van het RTL 4-programma X Factor. 
Bariton Job Hubatka soleerde eerder in 
opera’s van Salieri, Donizetti en Rossini in 
binnen- en buitenland.

MUZIEKTHEATER
14.30 uur / €22,- / Ooievaarspas: €11,- / Incl. drankje

BINNENKORTOP VR 31 MRTUkkieconcert
10.00 uur / €6,- p.p.

Ooievaarspas €3,- p.p.

VR



‘Wij gaan soep maken!!!’ 
Maar hoe doen we dat? Volgens oma’s recept? 
En waar komen de ingrediënten uit die prutte- 
lende soep eigenlijk vandaan?

Met de verhalen van oma gaan broer en zus op 
reis. Ze maken een tocht met bootjes van uien, 
een vliegende knoflook als luchtballon en 
rijden met een tractor door een bos van 
broccoli. Landschappen uit alle uithoeken van 
de wereld komen op camerabeelden tevoor-
schijn. Zullen ze er in slagen alle ingrediënten 
voor de soep te verzamelen? Kom je kijken en 
proeven?

SOEP! (4+) is een beeldende voorstelling over 
de oorsprong van ons eten, met een grote 
dosis humor en een snufje peper en zout.

– A P R –

JEUGDTHEATER
14.30 uur / €8,50 / Ooievaarspas: €4,25

2 ZO

BINNENKORTOP VR 7 APRPeuterdans & Babyconcertjes

VR

SUPERZONDAG: 
SOEP!
IJSBEERINC.

4+

SUPER



– A P R –
14 VR

In de wondertuin groeit en beweegt alles mee 
op het ritme van de natuur. Vogels vliegen over, 
een rups knabbelt aan een blaadje, een plantje 
steekt voor het eerst zijn hoofd voorzichtig 
boven de grond. 

Maar wanneer de tuinvrouw op een warme 
dag de tuin bewatert, gebeurt er iets wonder-
lijks. Wat eerst groot groeide, groeit nu reus- 
achtig. Wat eerst zachtjes bewoog op de wind, 
lijkt nu te dansen. Wat eerst een stille geuren-
de bloem was, verandert opeens in een 
brullende zonnebloem...

Een beeldende, muzikale voorstelling over de 
groei – en veranderkracht in de natuur. Beleef 
de magie van je eigen tuin!

Spelen in het decor
Kinderen kunnen na afloop in het decor spelen, 
de ritselende lianen voelen, bloemen planten 
en water geven. Ze wanen zich in een grote 
tuin en en mogen ontdekken en verwonderen. 
De decorstukken zijn met de hand gemaakt van 
veelal gerecyclede stoffen. 

JEUGDTHEATER
10.00 uur / €7,50 / Ooievaarspas: €3,75

1+

VROLIJKE VRIJDAG: 
DE WONDERTUIN
THEATER STOF

VR



Driehonderd garnalen spelen ploeterende 
mensjes in een komedie over de mensheid.  
Ze sporten, bedrijven wetenschap, streven, 
leven, beminnen en raken buiten zinnen. 

Garnalen Verhalen is een caleidoscopisch 
portret vol beduidende en onbeduidende 
momenten uit een mensenleven: geboorte, 
dood en het verwoede gescharrel ertussenin. 

Minutieus uitgewerkte maquettes, mini-came-
ra’s, subtiel poppenspel en slimme video- 
projecties, dat zijn de ingrediënten waarmee 
Hotel Modern de afgelopen decennia naam 

heeft gemaakt. Het gezelschap won vele 
prijzen en speelt haar voorstellingen over de 
hele wereld.

“ Een even unieke als universele 
voorstelling.” AD 

“ Lachen, ontroerd raken en je tegelijkertijd 
verbazen over de prachtige manier 
waarop het is gemaakt.” de Volkskrant 

– A P R –
15 ZA

THEATER
20.15 uur / €20,- / Ooievaarspas: €10,- / Incl. drankje

GARNALEN VERHALEN
HOTEL MODERN & ARTHUR SAUER 



DE TEMPEL 
FIRMA MES & NIC BRUCKMAN PROJECTEN

VS, 1978. In navolging van pastoor Jim Jones 
trekt de links radicale sekte Peoples Temple 
zich terug in de jungle. Ze komen er samen  
om de wereld te verbeteren maar komen 
gaandeweg tot het besluit om samen de wereld 
te verlaten. 922 mensen plegen collectief 
zelfmoord door een beker vergiftigde aanmaak- 
limonade te drinken. 

Met livemuziek word je meegezogen in een 
opbeurende kerkdienst van pastoor Jim en 
word je zelf onderdeel van de dienst, het 
verhaal en de tempel. 

Gebaseerd op interviews en duizenden uren 
audio-opnames vertellen Nic Bruckman en 
Firma MES dit nog steeds actuele verhaal.  
Ook vandaag verliezen steeds grotere groepen 
het vertrouwen in het systeem. Wat als niet 
meer meedoen de enige uitweg lijkt? En dan is 
er ineens iemand die je helemaal lijkt te 
snappen. Je helemaal lijkt te zien. Hoe ver zou 
jij gaan om je daar aan vast te blijven houden?

– A P R –
20DO

THEATER
20.15 uur / €18,- / Ooievaarspas: €9,- / Incl. drankje

BINNENKORTOP VR 21 APRUkkieconcert
10.00 uur / €6,- p.p.

Ooievaarspas €3,- p.p.

VR



ZUS VAN MIJN ZUS
VIA RUDOLPHI PRODUCTIES

Twee topactrices, Ariane Schluter en Marisa 
van Eyle, brengen een vrolijke, muzikale ode 
aan hun dierbare doden.

Twee zussen, beiden ouder dan ze willen 
toegeven, treffen elkaar voor het eerst sinds 
jaren weer. Het graf van hun vijftig jaar 
geleden overleden zusje zal worden geruimd. 
Tenzij de grafrechten worden verlengd. 
Ineens staan ze voor de praktische keuze: 
‘Wat doen we met Coosje?’

Ze mijmeren wat over hun vroegste herinnerin-
gen aan ‘ons kleine zusje’, maar al snel volgen 

de verhalen over alle andere dierbaren die ze 
verloren: ooms, tantes, vader, moeder, 
collegae, idolen, ex-vriendjes, etc. Ze nodigen 
de dood, als onlosmakelijk deel van het leven, 
uit aan tafel. Ontelbare anekdotes, gedachten 
en emoties buitelen over elkaar heen.
 
Zus van mijn zus is een lofzang op het leven en 
een ode aan onze doden. Een levendige trip 
down memory lane.

– A P R –
23ZO

THEATER
14.30 uur / €20,- / Ooievaarspas: €10,- / Incl. drankje



TIJDLOOS GENOT
THJUM ARTS

“ What you see is what you get! Een authentieke 
gast met doordachte humor.” 

“ Thjum speelt in zijn voorstelling ‘Tijdloos 
Genot‘ een anti-held en dat doet hij met 
verve. Met zijn intelligente grappen kiest hij 
de route van het understatement. Arts brengt 
een droogkomische performance.” 
Dit schrijven anderen over hem, dan zal het 
wel zo zijn. 

In 2012 besloot Thjum mee te doen aan de jaar- 
lijkse talentenjacht van school met zijn eigen 
geschreven theatermonoloog. Het was een 
poging tot verbinden met zijn schoolgenoten, 

maar tot zijn grote verbazing moest iedereen 
lachen en bleek wat hij deed ‘comedy’ te 
heten. Hij won de tweede prijs: een bon voor 
de Free Record Shop.

In 2018 doet hij mee aan het Amsterdams 
Studenten Cabaret festival en wint daar de 
Jury- en Publieksprijs. Niet veel later is hij ook 
finalist bij het Leids Cabaret festival en in 2021 
wint hij de Jury- en Publiekprijs bij Cabaret- 
festival Cameretten.

– A P R –
28VR

CABARET
20.15 uur / €15,- / Ooievaarspas: €7,50 / Incl. drankje

ÓÓK OPVR 28 APRPeuterdans10.00 uur / €6,- p.p.
Ooievaarspas €3,- p.p.

VR



T/M 4
– M E I –

29

VRIJ IN MEI
MEIVAKANTIE IN DAKOTA

In de meivakantie zijn alle kids vrij van 
school en is het tijd om leuke dingen te doen! 
Echte MEEmakers en MEEdoeners zijn bij 
Dakota op hun plek. Dus ga niet op vakantie 
maar kom lekker naar Theater en Filmhuis 
Dakota voor toffe activiteiten. 

Wat is er dan zoal te doen?! In onze filmzaal 
draaien de hele vakantie spetterende films, in 
onze Artlabs zijn workshops en in onze 
theaterzaal kun je een voorstelling bezoeken.

Wat we precies allemaal gaan doen blijft nog 
even een verrassing maar houd de website van 
Theater & Filmhuis Dakota in de gaten om te 
zien wat het gaat worden.

ZA 29 APR T/M DO 4 MEI

ÓÓK OPDO 4 MEI:PROGRAMMADODEN-HERDENKING
ZA

T/M
DO



– M E I –
11 DO

DEZE IS NOG BETER!
ANNICK BOER

Annick Boer is bij het grote publiek bekend 
van haar vele typetjes in Kopspijkers, Kan- 
niewaarzijn en de TV-Kantine. Volgens de 
Volkskrant smaakte haar eerste cabaret- 
voorstelling naar meer en dat vond Annick 
zelf ook. Deze tweede voorstelling is geheel 
van eigen hand met wederom livemuziek van 
Jean Louis van Dam!

Over haar vorige voorstelling, Dat is goed gelukt, 
werd gezegd ‘Annick kan van een alledaags 
verhaal magisch theater maken’. 
Dat gaat ze ook nu weer doen. Komische 
conferences vol zelfspot en prachtige liedjes 

zullen garant staan voor een heerlijke avond 
cabaret. Haar eerste voorstelling was goed 
gelukt, maar deze wordt nog beter!

 
“ Ze kan geestig vertellen en heel mooi 
zingen.” de Volkskrant

 
“ Haar kleinkunst-solo geeft ze 
indrukwekkend vorm.” AD

CABARET
20.15 uur / 22,- / Ooievaarspas: €11,- / Incl. drankje

BINNENKORT OP VR 12 MRTPeuterdans & Babyconcertjes

VR



GRANM’MA
WENSLEY PIQUÉ & ROSE STORIES

“ Jongen, wanneer ga ik je vader zien? Want 
ik wacht, ik wil naar ‘huis’. Maar voordat ik 
ga wil ik nog één keer mijn enige zoon zien.”

Deze woorden hoorde theatermaker Wensley 
Piqué dagelijks toen hij zijn oma bezocht in 
Suriname. Het inspireerde hem tot de intieme 
poppenvoorstelling Granm’ma (oma in het 
Sranantongo).

Buiten hoor je de tijd verstrijken, maar de 
slaapkamer van Granm’ma is een tijdloos 
universum. Herinneringen aan haar man, kind 
en kleinkinderen vullen de verder zo lege 

ruimte met een warme gloed. Een gloed waarin 
zij moederziel alleen haar laatste dagen slijt. 
Wanneer van tijd tot tijd de stilte wordt door- 
broken met de muziek, weet stille granm’ma je 
nog altijd met een subtiele lach te verleiden. 
Granm’ma leeft, ook al wil ze naar ‘huis’.

“ Ik zag hoe een hele zaal vergat dat oma 
een pop was. In handen van Piqué (…) 
kreeg ze de hele zaal doodstil.” 
Theaterkrant 

13
– M E I –

ZA

THEATER 
20.15 uur / €18,- / Ooievaarspas: €9,-



10+

– M E I –
21 ZO

MEXICO, MEXIIIIHIIIICOOO!!!
In Mexico zijn de mensen niet bang voor de 
doden. Integendeel, het zijn geliefden waar 
elk jaar weer een groot feest voor wordt 
georganiseerd. Op de begraafplaatsen zijn de 
graven versierd met bloemen en kaarsen, en 
overal wordt er voor en met de doden gedanst 
op opzwepende Mexicaanse muziek.

De voorstelling is een muzikale mozaïekvertel-
ling over een muziekensemble en haar bevlogen 
artistieke leider. Over zijn Mexicaanse roots. 
Over zijn inspiratie en verbeeldingskracht die 
zo groot is dat hij transformeert in Frida Kahlo 

en Conlon Nancarrow. Over zijn fantasieën, zijn 
reis naar Mexico en het hiernamaals. Over de 
Dia de los Muertos. 

Ensemble SeaSession en Servaes Nelissen 
brengen in deze nieuwe variétévoorstelling 
verhalen, liederen en heel veel doorgedraaide 
en fantastische Mexicaanse muziek. Met 
negen muzikanten, twintig instrumenten, een 
op hol geslagen pianola, reusachtige poppen 
en dertig dansende skeletten.

FAMILIEVOORSTELLING
14.30 UUR / €12,50 / Ooievaarspas: €6,25

 DE ZUS VAN FRIDA KAHLO
ENSEMBLE SEASESSION,  
SERVAES NELISSEN & PIETER KRAMER



– M E I –
26VR

BROOS
FRED DELFGAAUW

Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn. 
Fred Delfgaauw heeft een half jaar meegelo-
pen in een zorginstelling. In deze periode heeft 
hij prachtige aangrijpende verhalen van 
bewoners verzameld die zijn aangekomen bij 
hun laatste halte. Ze vertellen hoe ze naar de 
wereld kijken en de wereld naar hen.  
Geweldig mooie en kleurrijke personages die 
vertellen over hun leven.  
 
Humor en ontroering. Verbazing en openhartig-
heid. Overleven. Vallen en opstaan. Loslaten. 
Zin en onzin.

Hun verhalen maken voel- en zichtbaar wat  
‘de zorg’ in Nederland voor ze betekent.  
Gezien vanuit de bewoners maar ook vanuit  
de zorg zelf.  Broos is een theatrale ode aan 
deze oude mensen en hun levenskracht.  
Een eerbetoon ook aan degenen die hen, 
onvermoeibaar en vaak ondergewaardeerd,  
de zorg bieden die ze nodig hebben. 

THEATER
20.15 uur / €20,- / Ooievaarspas: €10,- / Incl. drankje

ÓÓK OPVR 26 MEIUkkieconcert
10.00 uur / €6,- p.p.

Ooievaarspas €3,- p.p.

VR



FESTIVAL 
DE VERBINDING
STICHTING AL MASAR

Op zaterdag 27 mei 2023 organiseert Stichting 
Al Masar: Vijfde Editie Festival de Verbinding 
Al Masar 2023 in Theater Dakota in Den Haag. 

Stichting Al Masar zal een prachtig programma 
samenstellen om de samenhorigheid, cohesie 
en participatie in Den Haag en erbuiten te 
vieren. Het programma bestaat uit muziek, 
dans en cabaret. En er zijn natuurlijk weer 
verschillende lekkere hapjes, een boeken-
markt, verschillende informatietafels en een 
henna-workshop.

27
– M E I –

FESTIVAL
Inloop vanaf 17.00 uur / 
Houd voor meer info theaterdakota.nl in de gaten.

ZA



& 9
– J U N –

2 VR

HET IS TIJD VOOR DE 
VROLIJKE VRIJDAG!
BABYCONCERTJES & PEUTERDANS

VR

2 JUN
Peuterdans (2+)
Springen, swingen en vrij bewegen!
Samen met je kind dansen, springen en swingen 
op muziek? Kom naar Peuterdans met juf Zaddik, 
voor jongens en meisjes tot 6 jaar met een 
begeleider. Plezier maken staat voorop en 
daarnaast is er aandacht voor de fantasie en 
belevingswereld van kinderen. Hun motoriek, 
samenspel en ritmegevoel wordt geprikkeld.

9 JUN
Babyconcertjes (0 t/m 24 maanden)
Babyconcertjes is een serie concerten met 
klassieke muziek van een kwaliteit die je hoort in 
een concertzaal, maar met een groot verschil: 
je baby is van harte welkom! In een ontspannen 
en vriendelijke sfeer kunnen zowel ouders als 
baby’s genieten van prachtige muziek. Tijdens de 
concerten kunnen de kleintjes rondkruipen of 
zich op schoot verwonderen. Het geeft niet als 
ze niet stil kunnen zijn. Kom en ontmoet andere 
ouders en baby’s, en geniet van speciaal voor 
jou en je baby geselecteerde kamermuziek.

Babyconcertjes: 9.30 & 10.45 uur / Peuterdans: 10.00 uur
€6,- p.p. / Ooievaarspas €3,- p.p. /  
Let op: ouders moeten ook een kaartje kopen



– J U N –
16 VR

VROLIJKE VRIJDAG VOORSTELLING

DIEP IN ZEE (2+) – DAGMAR CHITTKA & RAUHER ENGEL

“ Ik laat me zakken in het zachte koele water 
en duik onder in de golven tot ik in een 
magische onderwaterwereld van de zee 
beland. Hier is het zo stil en alles vertraagt...  
Vissen, planten en bizarre onderwaterwezens 
verschijnen voor mijn ogen, op afstand zie ik 
fluorescerend licht. Wat ligt er nog allemaal 
verborgen in de diepte van de oceaan?”

In de voorstelling Diep in Zee neemt Dagmar 
Chittka iedereen vanaf 2 jaar. De kinderen 
beleven de voorstelling echt mee; ze voelen 
mee en doen ook mee. Diep in Zee prikkelt hen 
om hun zintuigen open te stellen en om onder 
water op ontdekkingsreis te gaan.

HOUSE OF FEMMES

JE MOEDER! 

Een speciale comedy-avond voor vrouwen 
alleen (en jonge meiden van 14+)! Omdat het 
ook wel eens leuk is om een keer onderdeel 
te zijn van de meerderheid. 

Kom je onderdompelen in het gevoel dat je 
veilig bent en dat je er mag zijn! Een beetje 
zoals een witte man van middelbare leeftijd 
zich altijd voelt. Fahima Ettaher en Hanina 
Ajarai presenteren een avond van de lach en 
het woord. Ze hebben sketches, stand-up 
comedy en storytelling. Het thema: je moeder! 
Maak je geen zorgen, we maken grappen 
maar niet ten koste van een ander. En alles is 
family-friendly!

VR

THEATER
19.00 uur / €5,- / Ooievaarspas: €2,50

JEUGDTHEATER
10.00 uur / €7,50 / Ooievaarspas: €3,75

16



& 30
– J U N –

23 VR

HET IS TIJD VOOR DE 
VROLIJKE VRIJDAG!
UKKIECONCERT & PEUTERDANS

VR

23 JUN
Ukkieconcert (1+)
Tijdens de Ukkieconcerten gaan we zingen, 
spelen en bewegen. Kinderen leren en 
ontdekken nieuwe woorden, verhalen en 
bewegingen. Je gelooft je oren niet! Peuters 
vinden muziek fantastisch en voor ieder ukkie 
is er wel een stukkie. Het wordt een heerlijke 
vrijdagochtend, waarbij de allerkleinsten zich 
helemaal kunnen uitleven en ouders kunnen 
zien wat muziek en bewegen met hun kinderen 
doet.

30 JUN
Peuterdans (2+)
Springen, swingen en vrij bewegen!
Samen met je kind dansen, springen en swingen 
op muziek? Kom naar Peuterdans met juf Zaddik, 
voor jongens en meisjes tot 6 jaar met een 
begeleider. Plezier maken staat voorop en 
daarnaast is er aandacht voor de fantasie en 
belevingswereld van kinderen. Hun motoriek, 
samenspel en ritmegevoel wordt geprikkeld.

Ukkieconcert & Peuterdans: 10.00 uur
€6,- p.p. / Ooievaarspas €3,- p.p. /  
Let op: ouders moeten ook een kaartje kopen



T/M 15
– J U L –

1
ZA

T/M
ZA

ZA 1 T/M ZA 15 JUL

ZA 1 JUL

KETI KOTI
Bij Dakota vieren we op 1 juli Keti Koti, van 
oorsprong een Surinaamse feestdag, om de 
afschaffing van de slavernij te vieren. Deze 
dag hebben we een mooi programma, houd 
voor meer info onze website in de gaten.

7 JULI

UKKIECONCERT (1+)
Tijdens de Ukkieconcerten gaan we zingen, 
spelen en bewegen. Peuters vinden muziek 
fantastisch en voor ieder ukkie is er wel een 
stukkie. 

10.00 uur / €6,- p.p. / Ooievaarspas €3,- p.p. 
Let op: ouders moeten ook een kaartje kopen

ZA 8 T/M ZA 15 JUL

OOK VAN JOU
FESTIVAL
Het theaterseizoen zit er helaas bijna op, 
maar bij Dakota feesten we nog even door 
met het Ook Van Jou Festival. Het wordt een 
week om nooit te vergeten, met films, theater, 
eten en drinken, gezelligheid met de buren 
en nog veel meer! Schrijf deze data alvast in 
je agenda, want we gaan de bloemetjes bui-
tenzetten en de zomervakantie goed starten. 
Met jou, voor jou, en Ook Van Jou. En neem 
gezellig iemand Mee! 



NEEMMEE IS HET THEATERSEIZOEN 

VOORBIJ? GOOI MIJ NIET 

WEG, MAAR BLIJF ME

GEBRUIKEN ALS NOTITIE-

BLOK EN NEEM ME  

OVERAL MEE NAARTOE!



FILMZAAL

Ben je weleens in onze gezellige filmzaal 
geweest? We draaien goede films voor jong  
en oud. In samenwerking met het Filmhuis  
Den Haag programmeren we de nieuwste, 
mooiste, spannendste, ontroerendste en soms 
ook heftige of experimentele films. 

Ervaar een onvergetelijk moment in het donker 
op onze zachte paarse stoelen. Maak de belevenis 
compleet met een drankje uit ons café Zuid57. 

Elke woensdag- en zaterdagmiddag, en soms op 
zondag, draaien we een kinderfilm. Ook hebben 
we extra kinderfilms in de vakanties. Zo kun 
je heerlijk wegdromen en vier je jouw vakantie  
bij Dakota. 

Wil je weten wanneer onze films draaien? 
De filmagenda vind je op onze website en 
tweewekelijks in de Posthoorn. Heb je een 
Cinevillepas? Bij Dakota kijk je onbeperkt films 
met jouw Cinevillepas. Dat is echt genieten! 

KIJK
MEE!



MEEMAAKPROGRAMMA’S

De wijk als podium
Dakota is er voor en door de bewoners van 
Escamp. Met De wijk als podium brengen wij 
kunst en cultuur de wijken in en organiseren 
lokaal verschillende culturele activiteiten voor 
en met bewoners. De ene keer sluiten wij aan 
bij activiteiten in de buurt, de andere keer 
organiseren wij zelf buurtfeesten in binnentuinen 
of kunstzinnige workshops in o.a. de buurtkamers. 

Ook geven wij met De wijk als podium talenten 
uit Zuidwest een podium door ze in te zetten 
tijdens de activiteiten die worden georganiseerd. 
Dat kan een muzikant/zanger zijn maar een ook 
een kunstenaar die een workshop geeft. 

De bewoners van Moerwijk vertellen het 
verhaal van Esmoreit
In de zomer van 2023 organiseert De wijk als 
podium samen met buurtbewoner Neeltje Dijkstra 
een modern toneelstuk op het Esmoreitplein 
in Moerwijk. Het middeleeuws verhaal over 
liefde, macht en botsingen tussen verschillende 
culturen, wordt vertaald naar het heden. 
Het toneelstuk wordt gemaakt door en voor 
bewoners uit Moerwijk, onder muzikale leiding 
van buurtbewoner Freek Elbers. 

Neem contact met ons op!
Mochten jullie als bewoners van Zuidwest toffe 
ideeën hebben voor leuke activiteiten op locatie 
in de wijk. Neem dan contact op met Sujatha via: 
06 81 74 24 90 of sujatha@theaterdakota.nl.

IN DEWIJK

MAAK
MEE!



MEEPROGRAMMEREN

We zoeken bewoners uit het stadsdeel  
Escamp die zelf een avond of middag willen 
programmeren! 

Ideeën kunnen zijn: een artiest of groep die je 
graag in het theater wilt zien of graag de kans 
geeft om een voorstelling te spelen. Of misschien 
wil je zelf optreden? Het kan ook zijn dat je een 
thema-voorstelling wilt organiseren, bijvoorbeeld 
een dansavond, een literaire middag of een voor-
stelling met Wereldmuziek uit alle windstreken. 
Alles mag!

Iedereen uit Escamp, van jong tot oud: doe mee 
en lever je idee in! Er is geen opleiding of ervaring 
voor nodig. Wat we vragen is een goed plan, 
groot enthousiasme en jouw creativiteit.  

Onder begeleiding van onze collega’s van 
programmering, productie, techniek en de 
floormanagers zorgen we ervoor dat jouw 
programma een succes wordt in Dakota! 

Neem contact met ons op! 
Stuur jouw plan zo snel mogelijk naar:
chelsea@theaterdakota.nl en wie weet staat 
jouw idee binnenkort op het podium!

BIJDAKOTA

MAAK
MEE!

PROGRAMMEURS

GEZOCHT!



ARTLABS

Dakota heeft niet alleen een fantastische 
theater- en filmzaal, we hebben nog veel meer 
ruimtes in ons prachtige pand. Zo ook de Artlabs: 
meerdere ruim opgezette lokalen om te kunnen 
edelsmeden, beeldhouwen, keramieken, 
schilderen en te werken met glas. En zijn er een 
aantal spiegelzalen om zelf theater & dans te 
ontdekken. 

Voor zowel beginners als gevorderden zijn 
er mogelijkheden om verschillende vormen 
van beeldende kunst te ontdekken, bij diverse 
cursussen. 

Heb je bijvoorbeeld al langer de droom om zelf  
je eigen ‘blingbling’ te ontwerpen en maken?  
Of loop je rond met plannen om Escamp te

verfraaien met zelfontworpen straatmeubilair?  
Wil je graag jouw teken- of schilderskills 
verbeteren? Dan ben je bij de ArtLabs aan het 
juiste adres. 

Ben jij als kunstenaar of docent al een tijd op 
zoek naar een ruimte om te werken, een cursus 
te beginnen of om met een groep leerlingen aan 
de slag te gaan? Ook dat is mogelijk in Dakota’s 
ArtLabs. Bekijk alle mogelijkheden op:
theaterdakota.nl. 

DOE
MEE!

KUNSTENAARS

GEZOCHT!



ZUID57

EET
MEE!
Maak je theater- of filmbezoek helemaal 
compleet met een hapje of drankje uit het 
café-restaurant van Dakota: ZUID57.

Ons café heeft een fijne, gezellige en open sfeer 
en je kunt er lekker lunchen of dineren.  
Loop vooral binnen voor een coffee to go,  
vergader of ontspan met een heerlijke tosti in 
het café, of drink bij zonnig weer een drankje  
op ons terras. 

Kom je gezellig eten voor een voorstelling?  
Reserveer dan even bij de kassa voordat je 
komt. We kijken naar je uit!

THEATERTE HUUR!Wil je een ruimte huren? Ook dat kan bij 
Dakota. Met ons uitgebreide aanbod is de 
perfecte ruimte zo geregeld! 

We hebben een prachtige theaterzaal,  
een gloednieuwe filmzaal en een ruime, 
multifunctionele studio in een fraai op- 
geknapt pand. Geschikt voor onder meer  
een symposium, congres, vergadering  
of workshop. Daarnaast heeft Theater 
Dakota de beschikking over diverse work- 
shopruimtes. Ook catering is mogelijk! Bekijk theaterdakota.nl voor meer info. 

& HUUR



KASSA

Kaarten kopen
Heb je een leuke voorstelling gezien en wil je 
jouw tickets bestellen? Kaartjes kun je makkelijk 
bestellen via theaterdakota.nl.

Wil je liever even bellen? Dat kan ook. De kassa 
is geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 
tot 20.00 uur. Op zondag is de kassa open vanaf 
een uur voor de aanvang van de voorstelling of 
film. We zijn bereikbaar via: 070 326 55 09.

Kortingspassen
Bij Theater en Filmhuis Dakota kun je 
terecht met diverse kortingspassen. 

Ga lekker naar de film met je Cinevillepas. 
Met jouw Ooievaarspas krijg je 50% korting 
op films, (de meeste) theatervoorstellingen en 

onze eigen workshops. Sinds dit seizoen hebben 
we ook de Meeneempas, hiermee kun je een 
speciaal iemand Meenemen. Ook hebben we 
regelmatig leuke acties met de vakantiepas, 
want ook jouw vakantie vier je bij Dakota, houd 
voor alle info onze website in de gaten!

KASSA: 070 326 55 09
ZUIDLARENSTRAAT 57
WWW.THEATERDAKOTA.NL

NEEM
MEE!

Vrijwilliger worden? Wil jij onderdeel uitmaken van deze bruisende plek?Bij Dakota zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Doe mee! #OokvanJou 

Fotocredits: zie theaterdakota.nl bij de voorstellingen. 



MEE
NEEM
BOEKJE

VOOR ALLES 
WAT JE NIET WILT
VERGETEN MEE
TE NEMEN

LO

MEE
NEEM
BOEKJE




