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Beste leden, 

 
In deze flyer treft u de voorstellingen aan voor het seizoen 2019 - 2020 die wij in samenwerking met de Zwolse theaters 

geselecteerd hebben voor de avonden van de Cortegaerdt. In de loop van het seizoen wordt dit programma aangevuld met 
andere culturele activiteiten waarbij te denken valt aan een bezoek aan museum de Fundatie, een lezing, een locatievoorstelling 

en natuurlijk een uitje. Het uitje zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020. 
 

Wij houden u op de hoogte van aanvullingen in het programma. 

 
 

 
 

 
 
Erik van Muiswinkel 
Buigt allen mee voor Drs. P 

 

 wo 11 september – Schouwburg Odeon 17:30 uur – inclusief diner  
Erik van Muiswinkel eert een honderdjarige. Heinz Polzer, schreef, naast een reeks 
fascinerende boeken, honderden krankzinnige en muzikaal altijd verrassende liedjes. 
Buigt Allen Mee Voor Drs. P brengt zijn leven, zijn verhalen en zijn werk samen. 

  

 
Jong Talent avond  

(onder voorbehoud) 
 

 wo 16 oktober – inclusief diner – Dutch Golf Hattem    
Speciaal programma voor en door de Cortegaerdt met optredens van  

Jong talent uit Zwolle  
 

 
 

Club Guy & Roni i.s.m. Göteborgsoperans Danskompani & 
Slagwerk Den Haag 
Love 
 

 di 19 november – Theater de Spiegel – 17:30 uur – inclusief diner  
Liefde in al zijn vele verschijningsvormen is één van de belangrijkste 
drijfveren van mensen. LOVE ❤️ is een ontroerend en humoristisch portret 
van liefde in de 21ste eeuw. Het is een portret van liefde in het tijdperk 
van de millenials, van onbeperkte keuze. Een generatie die chronisch lijdt 
aan FOMO (fear of missing out) en faalangst. Geïnspireerd door het werk 
van indie filmmakers als Wes Anderson en Robert Altman, toont LOVE ❤️ 
een verzameling van uiteenlopende romances, in de vorm van een         

                                                                            zoektocht naar de kern van deze eeuwenoude emotie. 
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Pieter Derks  
Voor wat het waard is  
 

 wo 4 maart -  Theater de Spiegel – 17:30 uur – inclusief diner  
Introductie avond nieuwe leden  
Komt dat zien! Pieter Derks gaat afrekenen. Op zijn eigen, vrolijke, nuchtere 
manier. Met de waan van de dag. Met de tijdgeest. Met zichzelf. Met de 
concurrentie. En met alle onzin die ons dagelijks verkocht wordt. Omdat hij dat 
nou eenmaal het allerleukst vindt om te doen: peuteren aan wat we 
vanzelfsprekend vinden. De zaken omdraaien, uitwringen, van alle kanten 
bekijken, en dan op hun plek zetten. Altijd klaar om een paar rake grappen uit  
te delen. Zijn doel? Een vrolijke avond! 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Overige activiteiten  

Jaarlijks Cortegaerdt Uitje 2020 

Mei – juni 2020  

Waar we naar toe gaan weten we nog niet, maar leuk wordt het zeker!!  

 

Concert de Vuurvogel (Onder voorbehoud)  

  do 11 juni 2020 – Theater de Spiegel: de tweede editie van Young Blue United 

Dé Zwolse Night of the Proms met: JSO de Vuurvogel + een groot schoolkoor met leerlingen van ca 5 middelbare scholen in en om 

Zwolle + een ArtEZ-band + solisten. 

  
 

 

Orkest van het Oosten – Gelders orkest 
Nieuwjaarsconcert  
 

  wo 8 januari – Theater de Spiegel – 17:30 uur - inclusief diner 
Een zinderend zingend Nieuwjaarsconcert waarmee het orkest 2020 inluidt. Daarvoor 
treedt de Israëlische sopraan Hila Fahima aan. Zij vult de eerste helft van deze avond 
met de mooiste en meest briljante aria’s uit Italiaanse en Franse opera’s. Na de pauze 
komt Tsjaikovski’s Zwanenmeer over een prins, die verliefd is op een mooi meisje dat 

door een boze tovenaar tot zwaan is omgetoverd. 

 

 
 

Kinky Boots  
Musical  
 

 do 16 april - Theater de Spiegel – 17:30 uur – inclusief diner  
In deze hilarische en ontroerende musical erft Charlie een slechtlopende 
schoenenfabriek. Dan komt Simon op zijn pad. De als bokser opgevoede 
Simon gaat graag door het leven als Lola. Om de fabriek te redden storten 
ze zich op de markt van kinky laarzen voor dames die eigenlijk geen dames 
zijn. Feel-good Broadwayhit met swingende muziek van Cyndi Lauper. 

 


