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De allereerste seizoenbrochure van Komt het Zien! 
Wie had dit kunnen bedenken, toen ik op 22 december 2014 
als circusdirecteur van Wintercircus Hanson blindentolken 
introduceerde. De eerste voorstelling ooit in Nederland met 
live audiodescriptie.  
 
We kregen reacties als “ik zie geen steek en toch heb ik  
alles gezien” en “ik heb mij even heel erg gelukkig gevoeld”.  
Toen wist ik dat we door moesten gaan! 
 
In acht jaar is het aanbod van live audiodescriptie van  
0 naar bijna 100 voorstellingen per theaterseizoen gegroeid. 
Geweldig dat steeds meer theaters, producenten en 
theatermakers hiervoor open staan. En duizendmaal dank  
aan alle fondsen die vertrouwen in ons hebben en ons 
steunen waardoor dit mogelijk is. 
 

Hooggeëerd 
publiek!
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Hooggeëerd 
publiek!

Met ons Komt het Zien! team zetten we ons vol in voor 
toegankelijkheid. De jaren met de pandemie waren lastig en 
onzeker, maar nu brengen we weer heel veel moois live. 
 
Stuk voor stuk prachtige voorstellingen, allemaal met live 
audiodescriptie en meet & feel inleiding. Van Bert Visscher  
en Plien & Bianca tot De Kersentuin en Hendrik Groen.  
Van Grease en Les Misérables tot de opera Don Quichot.  
En van het Wereldkerstcircus in Carré tot Avifauna.  
Voor iedereen met een visuele beperking, jong en oud. 
 
Biedt jouw favoriete theater nog geen live audiodescriptie? 
Laat het ons weten. Dan bekijken we samen wat er mogelijk is. 
 
Tot ziens in het theater! Arlette Hanson 

directeur Komt het Zien!
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Een paar dagen voor de voorstelling ontvangen blinde en 
slechtziende bezoekers per e-mail een introductie. Deze is 
beschikbaar als digitale tekst en als gesproken audio en bevat 
visuele informatie over de kostuums, het decor en acteurs.  
De voorpret begint dus thuis al! 
 
In het theater is voor de voorstelling een inleiding met  
meet & feel. De blindentolk beschrijft dan het decor en de 
kostuums. Meestal kun je kennismaken met de acteurs en hun 
stemmen. En vaak kun je ook de kostuums en het decor van 
dichtbij bekijken of voelen. 
 
Daarna krijg je een koptelefoon en ga je naar jouw eigen 
plaats in de zaal. De blindentolk zit in een geluidsdichte ruimte 
achter in de zaal en beschrijft tijdens de voorstelling alles wat 
er te zien is. Via de koptelefoon hoor je de tolk. Omdat onze 
koptelefoons jouw oren niet afdekken, blijft het geluid van het 
toneel en de zaal ook goed hoorbaar. 
 
Zo mis je niets!

 

Blindentolken 
in het theater
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Hoe vind ik voorstellingen met blindentolk? 
Op www.komthetzien.nl/agenda vind je altijd een  
actueel overzicht. Volg de Komt het Zien! social media voor 
alle laatste nieuwtjes. En abonneer je op onze nieuwsbrief 
voor een maandelijkse update 
 
Hoe koop ik een kaartje met audiodescriptie?
In de online agenda van Komt het Zien! vind je bij elke 
voorstelling hoe je tickets bestelt en je aanmeldt.  
Dit staat onder het kopje ‘Waar en Wanneer’.
Bij vrijwel alle voorstellingen zijn vooraan plaatsen 
gereserveerd, speciaal voor Komt het Zien! Zit je liever 
ergens anders? Dat kan, want via de koptelefoon kun je de 
blindentolk overal horen. 
 
Hoe laat begint de meet & feel inleiding?
Meestal 1 tot 1,5 uur voor de voorstelling. De juiste tijd staat 
in de voorpretmail die je enkele dagen vooraf van het theater 
krijgt. En ook op de Komt het Zien! website bij de voorstelling. 
 
Wat heb ik nodig om de blindentolk te horen? 
Je krijgt van Komt het Zien! een klein ontvangstkastje en een 
koptelefoontje. Je kunt ook jouw eigen oortjes in het kastje 
prikken. Het volume bepaal je zelf met de volumeknop. 
 
Waarom moet ik mij vooraf aanmelden?
Dan is er een ontvangstkastje gereserveerd en krijg je  
vooraf alle info die je nodig hebt.

Veelgestelde 
vragen
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Kom met je familie naar Avifauna! Een dierenpark met vogels van 
over de hele wereld én heel veel andere mooie dieren. 
 
Spectaculair is de vogeldemonstratie. Hier vliegen de vogels 
dichtbij en zie je ze eten en jagen zoals in de natuur. Ara’s cirkelen 
boven de grote vijver, grote roofvogels duiken om hun prooi te 
vangen en Afrikaanse lepelaars gebruiken hun speciale snavel 
om voedsel te zoeken. Wil je nóg dichterbij? De felgekleurde 
kleine lori’s kun je zelf voeren, terwijl ze op jouw hand zitten 
 
Vier blindentolken zorgen voor live audiodescriptie. In het 
park, bij de voederpraatjes en natuurlijk bij de prachtige 
vogeldemonstratie.Deze familiedag wordt  
mogelijk gemaakt door het Bartiméus Fonds.

zaterdag 22 oktober 2022
Avifauna - Alphen aan den Rijn

Meer info over Avifauna

familie
Avifauna
familie-uitje in dierenpark

https://www.komthetzien.nl/avifauna/
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Waar was je nou Visscher? “Ja sorry hoor! Moest even door 
een pandemie en een winterslaap heen”. En dan toch weer 
het podium op? “Natuurlijk, ik laat u toch niet in de steek om 
vervolgens geruisloos richting Geraniums en Bingo te rollen. 
Met 42 jaar theater in het hoofd kom ik met plezier weer langs 
om met idioterie uw theater op de kop te zetten.”

vrijdag 3 februari 2023 om 20:15
Leeuwarden - Stadsschouwburg De Harmonie
vrijdag 10 februari 2023 om 20:15
Schiedam - Theater aan de Schie
vrijdag 14 april 2023 om 20:00
Eindhoven - Parktheater
woensdag 31 mei 2023 om 20:00
Nijmegen - Stadsschouwburg
dinsdag 3 oktober 2023 om 20:15
Winterswijk - Theater De Storm

Meer info over 
Bert Visscher

cabaret
Bert Visscher
Dat zie je een ander niet doen

https://www.komthetzien.nl/bertvisscher/
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Roald Dahls populairste boek komt tot leven in een spectaculaire 
musical vol prachtige nummers, een oogstrelend decor en 
geestig herkenbare personages. In Charlie and the Chocolate 
Factory bemachtigt Charlie een van de gouden tickets en krijgt 
toegang tot de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka. 
De geheimzinnige chocolademaker maakt van de felbegeerde 
rondleiding een ware beproeving om te bepalen wie zijn 
opvolger wordt. Met Remko Vrijdag als Willy Wonka en anderen.

zondag 9 oktober 2022 om 14:00
Rotterdam - Oude Luxor Theater
zondag 30 oktober 2022 om 14:30
Apeldoorn - Theater Orpheus
zondag 6 november 2022 om 14:30
Alkmaar - TAQA Theater De Vest
zaterdag 10 december 2022 om 14:30
Heerlen - Theater Heerlen
donderdag 29 december 2022 om 14:30
Groningen - Martiniplaza

Meer info over Charlie 
and the Chocolate Factory

familie musical
Charlie and the Chocolate Factory
een onweerstaanbare musical / 8+

https://www.komthetzien.nl/charlie
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Een musical over de muur die hen verdeelt en verbindt.

Op 13 augustus 1961 werden Oost- en West-Berlijn in één nacht 
verdeeld door prikkeldraad. In de nieuwe Nederlandse musical 
‘Checkpoint Charlie’, met liedteksten van Stef Bos, volgen we 
Berlijners die van de ene op de andere dag vrienden en familie, 
kansen en mogelijkheden moeten missen, omdat ze niet meer 
welkom zijn in de andere helft van hun stad.

zaterdag 11 februari 2023 om 20:00
Deventer - Deventer Schouwburg
vrijdag 24 februari 2023 om 20:00 
Assen - De Nieuwe Kolk
zaterdag 4 maart 2023 om 20:00
Roosendaal - Theater De Kring

Meer info over
Checkpoint Charlie

musical
Checkpoint Charlie
met liedteksten van Stef Bos

https://www.komthetzien.nl/checkpointcharlie/
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Diep in het woud ligt een bijzondere plek: Saltu Sensus.  
Een plek waar niet zomaar iedereen belandt. Een plek waar 
iedere zonsopgang wordt gevierd. De acrobatische aardkinderen 
proosten hier dagelijks op het hier en nu met hun circuskunsten. 
Ze vieren de oneindige cyclus van het leven en weten dat verlies 
een nieuw begin betekent en dat na een winterslaap de zon staat 
te popelen om op te komen.

Saltu Sensus wordt gespeeld door de jonge talenten van  
Circus Santelli uit Groningen.

Familie

zondag 18 december 2022 om 15:00
Heerenveen - Posthuis Theater

Meer info over
Circus Santelli

Circus Santelli
Saltu Sensus / 6+

https://www.komthetzien.nl/santelli/
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dinsdag 27 december 2022 om 12:30
Rotterdam - Bibliotheektheater

Ervaar de glamour van december in het centrum van Rotterdam!
 
Aan de Hoogstraat bevindt zich het meest intieme theater van 
Rotterdam. Het Bibliotheektheater is met 177 zitplaatsen de 
perfecte locatie voor de nieuwe show van Dave’s Wintervariété. 
Geniet vanuit de rood pluchen stoel van internationale 
topartiesten. De intieme setting geeft je het gevoel dat je 
er bovenop zit. De compleet nieuwe show is een mix van  
komedie, muziek en indrukwekkende variétéacts uit 
binnen- en buitenland.

Dave is blindentolk bij Komt het Zien! In het Wintervariété staat 
hij zelf op het podium en is Hilbert de tolk.

KerstCircus

Meer info over
Dave’s Wintervariété

circus familie kerst
Dave’s Wintervariété
glamour in Rotterdam

https://www.komthetzien.nl/wintervariete
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dinsdag 2 mei 2023 om 20:15
Groningen - Stadsschouwburg
zaterdag 13 mei 2023 om 20:00
Kerkrade - Theater Kerkrade
dinsdag 16 mei 2023 om 20:00
Utrecht - Stadsschouwburg
donderdag 25 mei 2023 om 20:15
Den Haag - Koninklijke Schouwburg

Anniek Pheifer en Jeroen Spitzenberger spelen de hoofdrollen in 
een bewerking van een van de meest geliefde toneelstukken uit 
het wereldrepertoire: De Kersentuin van Anton Tsjechov. 

In een regie van Michel Sluysmans en met live muziek van  
multi-instrumentalist Beppe Costa brengt een achtkoppig 
ensemble een hedendaagse versie van dit tijdloze verhaal over 
vasthouden aan het verleden, angst voor de toekomst en het 
tragische gevecht met het nu.

Meer info over
De Kersentuin

toneel
De Kersentuin
Toneelgroep Maastricht

https://www.komthetzien.nl/kersentuin/
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Reis mee door de vele werkelijkheden van De vernuftige 
edelman Don Quichot van La Mancha. Een gloednieuwe opera 
naar de beroemde roman van Cervantes, met middeleeuwse 
muziek uit talrijke landen en culturen.

In deze voorstelling is Don Quichot de welvarende eigenaar van 
een internationale holding, met werknemers uit alle hoeken 
van de wereld. Ondanks zijn rijkdom is zijn leven monotoon en 
betekenisloos. Op zoek naar een zinvoller bestaan dagdroomt 
hij over lang vervlogen tijden, waant zich een ridder en ziet de 
mensen om zich heen als dienaars, jonkvrouwen of tovenaars. 
Alle betrokkenen raken verwikkeld in een even wonderbaarlijk 
als ontroerend levensverhaal.

woensdag 22 februari 2023 om 20:00
Den Haag - Koninklijke Schouwburg

Meer info over 
Don Quichot

opera
Don Quichot
Opera2Day

https://www.komthetzien.nl/donquichot/
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Een gefluisterde musical over alles wat ingewikkeld is in het leven.

Dé nieuwe familievoorstelling van Theater Artemis, hetpaleis 
en Het Zuidelijk Toneel onder regie van Jetse Batelaan. In deze 
musical krijgen pech, verdriet, angst, schaamte, jaloezie en 
eenzaamheid allemaal hun eigen spetterende shownummer. 
De spelers dansen en zingen alsof hun leven er vanaf hangt.  
Maar helaas kan niet iedereen mee doen. Aan de zijlijn broeit 
er ook nog wat. Best lastig om uit te leggen wat dat precies 
is. Beetje onduidelijk allemaal. Wat gebeurt er nu? Wordt daar 
stiekem de show gestolen? Houd de dief!

maandag 24 oktober 2022 om 19:30
Den Haag - Koninklijke Schouwburg

Meer info over 
Een leuk avondje uit

musical toneel familie vakantie
Een leuk avondje uit 
Theater Artemis / 8+

Https://www.komthetzien.nl/eenleukavondjeuit/
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Wie het zich in de 17e en 18e eeuw kon permitteren, vierde de 
theatrale uitbundigheid. Ellen ten Damme droomt weg in deze 
frivole vergankelijkheid en houdt hof in Barock. Nederlands 
meest veelzijdige zangeres nodigt je samen met haar 8-koppige 
band uit om toe te treden tot haar hofhouding. Haar nieuwe 
show Barock is een meertalig bal demasqué vol verrassende en 
herkenbare songs.

woensdag 23 november 2022 om 20:15
Den Haag - Koninklijke Schouwburg
donderdag 15 december 2022 om 20:15
Veldhoven - Theater De Schalm
vrijdag 31 maart 2023 om 20:15
Winterswijk - Theater De Storm
vrijdag 9 juni 2023 om 20:30
Amsterdam - DeLaMar Theater

Meer info over 
Ellen ten Damme

muziek show
Ellen ten Damme
Barock

https://www.komthetzien.nl/EllenTenDamme/
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Een beestachtig leuke familievoorstelling! HNTjong maakt 
van Godfried Bomans’ klassieke kinderboek een spetterende 
familievoorstelling vol dans en muziek.

Erik Pinksterblom is een fantasierijk jongetje dat verlangt 
naar iets bijzonders. Op een avond belandt hij in een parallel 
universum waarin de insecten verdacht veel op mensen lijken. 
Gekrompen tot het formaat van een vlieg beleeft Erik bizarre 
avonturen. Hij ontmoet wespen, danst met de hiphophommel en 
slaapt in een slakken-Airbnb.

vrijdag 30 december 2022 om 15:00
Utrecht - Stadsschouwburg
zaterdag 28 januari 2023 om 19:00
Arnhem - Stadstheater
zondag 5 februari 2023 om 14:30
Groningen - Stadsschouwburg
zaterdag 25 februari 2023 om 14:00
Den Haag - Koninklijke Schouwburg

Meer info over Erik of 
het klein Insectenboek

familie 
Erik of het klein insectenboek
HNTjong

https://www.komthetzien.nl/erikofhetkleininsectenboek/
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De allereerste modeshow met live audiodescriptie door  
een blindentolk!

In de spetterende fashionshow ‘Creativiteit kent geen beperking 
2.0’ draait alles om de prachtige handgemaakte tassen van 
ontwerpster Annemarie Nodelijk.

zaterdag 29 oktober 2022
Rotterdam 

Meer info over 
Fashionshow Annies

mode show
Fashionshow van Annies
met tassen van Annemarie Nodelijk

https://www.komthetzien.nl/annies
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Gracieuze dansers en elegante sprongen? Nee! Heftrucks, 
spanbanden en voorhamers? Ja! In deze robuuste voorstelling 
van Zirkus FahrAwaY doen zeven artiesten heel wat stof 
opwaaien. Ongewoon maar ontzettend leuk circus: spectaculair, 
absurd en poëtisch met pakkende, pulserende livemuziek.  
Het publiek wordt meegenomen naar verlaten landweggetjes, 
industrieparken en een nabije toekomst. Het uitzicht verandert 
elke minuut. Deze plezante machine is op stoom en niet meer te 
stoppen. Kom aan boord!

Leuk weetje: alle muziekinstrumenten zijn zelf gebouwd.

zaterdag 29 oktober 2022 om 16:30
Tilburg - circustent in Spoorpark

Meer info over
Festival Circolo

circus familie vakantie 
Festival Circolo
Zirkus FahrAwaY met Ballett

https://www.komthetzien.nl/circolo/
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Om de 45ste verjaardag van Grease te vieren, komt er een 
nieuwe versie van deze feelgood musical! Grease vertelt het 
verhaal van de tieners Danny en Sandy, die na een wervelende 
zomerromance onverwachts worden herenigd als Sandy voor 
haar laatste schooljaar naar Rydell High overstapt. Danny blijkt al 
snel niet de lieve jongen van tijdens de zomer te zijn, maar vooral 
stoer te willen overkomen. Een danswedstrijd moet de twee 
geliefden weer samen brengen, maar voor hoe lang?
 
Het wordt een feest voor jong en oud met een cast van 
24 talenten, een live orkest en natuurlijk alle hits.

zondag 19 maart 2023 om 14:00
Amsterdam - DeLaMar Theater
vrijdag 26 mei 2023 om 20:00
Emmen - Atlas Theater
zondag 25 juni 2023 om 14:00
Rotterdam - Nieuwe Luxor Theater

Meer info over Grease

musical
Grease
Let’s go together!

https://www.komthetzien.nl/grease/
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donderdag 12 januari 2023 om 20:15
Veldhoven - Theater De Schalm
vrijdag 17 februari 2023 om 20:15
Hardenberg - Theater de Voorveghter
zaterdag 15 april 2023 om 20:15
Arnhem - Stadstheater

Hendrik Groen is terug! Voor de laatste keer komt de meest 
geliefde bejaarde van Nederland naar het theater. Hendrik moet 
constateren dat hij steeds vergeetachtiger wordt. Hij besluit in 
deze ontroerende komedie opnieuw een dagboek bij te houden 
om grip te houden op het leven. Dat zorgt voor grappige én 
aangrijpende momenten.

Meer info over
Hendrik Groen

toneel
Hendrik Groen
Opgewekt naar de eindstreep

https://www.komthetzien.nl/HendrikGroen/
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“Piste vrij en laat de show beginnen!” in het kleurrijke 
tentencomplex in het Volkspark in Enschede. Een kleine greep 
uit wat in de piste te bewonderen zal zijn: spannende trapeze 
in de nok van de tent, acrobatiek op reusachtige autobanden, 
een bekroonde duiven-act met liefde en passie gedresseerd, 
antipode oftewel jongleren met de voeten, clownerie door een 
getalenteerde en vindingrijke grappenmaker én als spectaculaire 
finale een duo op het ‘rad des doods’.

zaterdag 7 januari 2023 om 15:00
Enschede - circustent in het Volkspark

Meer info over 
Kerstcircus Enschede

circus familie vakantie
Kerstcircus Enschede
circus in een grote circustent

https://www.komthetzien.nl/KerstcircusEnschede/
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Kruimeltje is een echte feel-good familiemusical gebaseerd op de 
bekende klassieker van Chris van Abcoude. Een hartverwarmend 
verhaal over een jongetje, dat samen met zijn vriendinnetje 
Keesie op zoek gaat naar zijn familie en zijn plek in de wereld. 
Laat je verwonderen door een musical vol vriendschap, avontuur, 
leuke liedjes en het volgen van je dromen.

zondag 16 oktober 2022 om 13:30
Eindhoven - Parktheater
zaterdag 10 december 2022 om 19:00
Veenendaal - Theater Lampegiet
vrijdag 23 december 2022 om 19:00
Vlaardingen - Stadsgehoorzaal

Meer info over Kruimeltje

familie musical
Kruimeltje 
hartverwarmende familiemusical / 6+

https://www.komthetzien.nl/kruimeltje/
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Les Misérables is dé legendarische musical over vriendschap, 
vrijheid en liefde. Volg Jean Valjean, die er alles aan doet om zijn 
verleden achter zich te laten en uit handen te blijven van Javert. 
Ervaar de vrijheidsstrijd van de studenten op de barricades tegen 
armoede en ongelijkheid en droom mee met de liefde tussen 
Marius en Cosette. Dit is de musical die je beleefd móet hebben!

met: Milan van Waardenburg, René van Kooten,  
Freek Bartels, Vajèn van den Bosch, Ellen Pieters en vele anderen.

zondag 30 april 2023 om 14:30
Apeldoorn - Theater Orpheus
zondag 14 mei 2023 om 14:00
Groningen - Martiniplaza
zondag 9 juli 2023 om 14:00
Amsterdam - Koninklijk Theater Carré
zondag 24 september 2023 om 14:00
Eindhoven - Parktheater

Meer info over 
Les Misérables

musical
Les Misérables
de legende is terug!

https://www.komthetzien.nl/LesMiserables/
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Wegens groot succes: extra voorstellingen met blindentolk in het 
nieuwe theaterseizoen!

Plien & Bianca zijn niet meer weg te denken aan de top van de 
Nederlandse komedie. In En nu dan? wacht er een stoet aan 
meesterlijke typetjes en nemen de dames je weer mee in hun 
unieke mix van hartverscheurende humor en ontroerende 
hilariteit. Mix dat met turboverkledingen, sublieme timing en 
een majestueus decor en je krijgt een avondje onvervalst lachen 
met Plien & Bianca.

woensdag 23 november 2022 om 20:00
Roosendaal - Theater De Kring
woensdag 8 maart 2023 om 20:15
Leeuwarden - Stadsschouwburg De Harmonie

Meer info over
Plien & Bianca

cabaret show
Plien & Bianca
En nu dan?

https://www.komthetzien.nl/plien-en-bianca/
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Iedereen verlangt naar geborgenheid; naar een eigen plek die je 
thuis mag noemen. Tegelijkertijd hebben we ook behoefte aan 
saamhorigheid, aan gemeenschap, aan buren die we groeten.

In deze komische, muzikale en kritische sitcom van het Friese 
gezelschap Tryater reis je samen met vier personages door de 
tijd. Met hen (her)beleef je de woningnood in de jaren ‘50,  
de uitbundige woonideeën van de jaren ‘70 en de 
individualisering in de jaren ’90. Om uiteindelijk terecht te  
komen in het heden, waar een nieuwe wooncrisis zich aandient. 
Vinden de vier dé woonvorm van morgen?

zaterdag 12 november 2022 om 20:00
Leeuwarden - Siderius Heftrucks

Meer info over Romte

muziek toneel
Romte
Fries gezelschap Tryater

https://www.komthetzien.nl/romte/
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De met acht Tony Awards bekroonde musical Sweeney Todd: 
The demon barber of Fleet Street komt met Simone Kleinsma en 
Hans Peter Janssens in de hoofdrol terug naar Nederland!

Aan de hand van prachtige muziek van musicallegende Stephen 
Sondheim reis je af naar Sweeney Todds duistere wereld. 
Tijdens zijn zoektocht naar wraak maakt deze barbier kennis met 
Mrs Lovett, een weduwe die haar pasteitjes maar niet verkocht 
krijgt. Samen bedenken de twee een moordlustig plan dat al hun 
problemen kan oplossen… Sweeney Todd is een spannende en 
humoristische musical over liefde, obsessie en wraak, vertolkt 
door een negenkoppig orkest en een absolute sterrencast.

zondag 21 mei 2023 om 14:00
Amsterdam - DeLaMar Theater

Meer info over
Sweeney Todd

musical
Sweeney Todd
met Simone Kleinsma en vele anderen

https://www.komthetzien.nl/SweeneyTodd/
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In een oud pension zitten gasten opgesloten door de 
aanhoudende sneeuwval. Dan meldt zich een brigadier van de 
politie, omdat er een moord is gepleegd. Hij vermoedt dat de 
dader zich in het pension schuilhoudt. Alle gasten lijken een 
motief te hebben. De spanning loopt verder op wanneer er 
plotseling een tweede slachtoffer valt. Door de sneeuwstorm kan 
niemand het pension verlaten, maar ook de moordenaar niet!

Met: Willeke van Ammelrooy, Wilbert Gieske, Roos van Erkel, 
Frederik Brom e.a.

woensdag 5 april 2023 om 20:00
Apeldoorn - Theater Orpheus
maandag 10 april 2023 om 15:00
Rotterdam - Oude Luxor Theater
zaterdag 29 april 2023 om 20:15
Alkmaar - TAQA Theater De Vest

Meer info over
The Mousetrap

toneel
The Mousetrap
Agatha Christie’s moordmysterie

https://www.komthetzien.nl/mousetrap/
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Het ultieme musicalfeest voor jong en oud met onweerstaanbare 
muziek, een hartverwarmend verhaal en verrukkelijke humor. 
Speld je corsage op, grijp je danspartner en gooi die jazz hands 
in de lucht, want… het is tijd voor een feestje!

Deze Broadway-musical ontving zes Tony-nominaties en  
won de Drama Desk Award voor beste musical.

Met: Pia Douwes, Dennis Willekens, Joke de Kruijf,  
Wieneke Remmers en vele anderen.

donderdag 3 november 2022 om 20:15
Schiedam - Theater aan de Schie
zaterdag 19 november 2022 om 20:00
Emmen - Atlas Theater
vrijdag 23 december 2022 om 20:00
Nijmegen - Stadsschouwburg
zondag 5 maart 2023 om 20:00
Utrecht - Stadsschouwburg

Meer info over The Prom

musical
The Prom
Broadway musical

https://www.komthetzien.nl/prom
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Het Wereldkerstcircus staat bol van wereldsensaties, 
wereldpremières en wereldrecords. En kan vergeleken worden 
met de grootste circusfestivals ter wereld in Monte Carlo en 
Parijs! Tijdens de voorstelling zijn enkel prijswinnende acts te 
zien, in een speciaal voor Carré samengesteld programma.  
Zoals Oscar Carré het bij zijn eerste première noemde:  
“Met een glorieus programma van tientallen circussterren uit  
de hele wereld!”

Het klassieke circus is van alle tijden en nog altijd  
– ook letterlijk – springlevend.

vrijdag 6 januari 2023 om 12:00
Amsterdam - Koninklijk Theater Carré

Meer info over 
Wereldkerstcircus

familie vakantie
Wereldkerstcircus
Koninklijk Theater Carré

https://www.komthetzien.nl/wereldkerstcircus/
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Harrie woont bij zijn zoon Harrie Jr in huis. Maar hoe slim zoonlief 
ook is in het zakenleven, zondag naïef is hij privé. Zijn arrogante 
secretaresse is vastbesloten Harrie Jr aan de haak te slaan.  
En daar kan ze de kritische ogen van vader Harrie niet bij 
gebruiken. Er is vast wel een dating site voor ouderen om hem 
weg te krijgen.

Met: Jon van Eerd, Joey Schalker, Nandinsdag van Beurden,  
Arie Cupé en Suzanna Pleiter

dinsdag 21 maart 2023 om 20:15
Valkenswaard - Theater De Hofnar
donderdag 23 maart 2023 om 20:00
Assen - De Nieuwe Kolk
zondag 2 april 2023 om 14:30
Amsterdam - DeLaMar Theater

Meer info over 
Zo Vader Zo Zoon

comedy
Zo Vader Zo Zoon
Jon van Eerd als Harrie Vermeulen

https://www.komthetzien.nl/zovaderzozoon/
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Houd de agenda in de gaten, want er  
komt nog veel meer live audiodescriptie!

Oerol - Terschelling

Theaterfestival Boulevard - Den Bosch

Circusstad Festival - Rotterdam

Straattheaterfestival Spoffin - Amersfoort

Bloemencorso - o.a. in Sint Jansklooster

Fruitcorso - Tiel

En nog veel meer!
verwacht in zomer 2023



33

Komt het Zien! THEATER 
Met een visuele beperking naar 
het theater? Dat kan! Met live 
audiodescriptie en meet & feel 
inleiding. Via een koptelefoon hoor je 
de Komt het Zien! blindentolken live 
en mis je niets.

Komt het Zien! PRIVE 
Huur een privé blindentolk! Wil je 
geen detail missen van een bruiloft, 
het afzwemmen of de eindmusical 
op school? Live audiodescriptie kan 
overal. We overleggen graag wat 
mogelijk is. Mail: info@komthetzien.nl

Komt het Zien! LEZING 
Organiseer eens een lezing over 
audiodescriptie. Komt het Zien! 
spreekt regelmatig bij Oogcafé’s en 
andere bijeenkomsten. Informeer 
naar de mogelijkheden!

Hier hoor 
je ons ook!
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Dave van der Wal, Trudy Schambergen, Hilbert Geerling en 
Angelique van Lieshout zijn de blindentolken van  
Komt het Zien! Zij zijn gespecialiseerd in live audiodescriptie. 
Alle tolken hebben een achtergrond in de theaterwereld  
en podiumervaring. 

Hilbert kun je ook tegenkomen als goochelaar,  
regisseur én als leraar op de basisschool.
Dave staat zelf ook op het podium, naait zijn eigen  
kostuums en hoor je bij RTV Rijnmond.
Angelique spreekt al jarenlang luisterboeken in voor  
onder andere Passend Lezen.
Trudy is actrice en theaterregisseur.

Arlette, Paulien en Angelique vormen achter de schermen 
de organisatie die alles mogelijk maakt.

En natuurlijk Hilda, Renilde, Patricia, Sandra, Aafje, 
Titia, Marloes, Natasja, Ingrid, Liesbeth, Leander en anderen. 
Onze vrijwilligers die bij de voorstellingen aanwezig zijn.

wie is wie?



Komt het Zien! wordt in 2022/2023 gesteund door o.a. 
Bartiméus Fonds, LSBS, Stichting Blindenhulp, 
Gemeente Heerenveen, Gemeente Apeldoorn, 
de betrokken theaters en producenten/gezelschappen 
en de donateurs van Komt het Zien!

Dank aan KSBS die deze brochure mogelijk heeft gemaakt

Er is meer te beleven met AD, kijk voor aanbod op  
allesoveraudiodescriptie.nl

Luister ook naar Komt het Zien! op de Webbox. 
Je vindt ons in het hoofdmenu bij Theater.
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e  info@komthetzien.nl
t  0513 650 681
w www.komthetzien.nl

Stichting Komt het Zien!
Postbus 256
8440 AG Heerenveen

Nieuwsbrief
Als eerste op de hoogte zijn van nieuwe voorstellingen en 
leuke nieuwtjes? Abonneer je op de maandelijkse e-mail 
nieuwsbrief! Mail naar info@komthetzien.nl

Achter de 
schermen

Vormgeving: Canned Rainbow 

Fotografie: Avifauna, Roy Beusker, Bas de Brouwer, Henk Claassen, De Filmbrigade, Danny Ellinger, Margot 
de Heide, Victor Meijer, Piet Hein Out, Lesley Pols, Brian van Rensen, Larissa Timmer, Annemieke van der 
Togt, Romy Treebusch, Willem van Walderveen, Bertil van Wieren, Bram Willems e.a.

https://allesoveraudiodescriptie.nl/
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www.komthetzien.nl

“De blindentolk 
heeft even zijn ogen 

aan mij geleend”

Lees deze seizoenbrochure als pdf
www.komthetzien.nl/seizoenbrochure

https://www.komthetzien.nl/
https://www.linkedin.com/company/komt-het-zien
https://www.facebook.com/komthetzien
https://twitter.com/komthetzien 
https://www.instagram.com/komthetzien/
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