Programma Sociëteit Cortegaerdt najaar – 2020/2021

Beste leden,
In deze flyer treft u de voorstellingen aan voor het najaar van het seizoen 2019 - 2020 die wij in samenwerking met de Zwolse
theaters geselecteerd hebben voor de avonden van de Cortegaerdt. We zijn blij dat we een paar mooie voorstellingen hebben
kunnen reserveren, natuurlijk allemaal veilig en op 1,5 meter afstand. Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken blijft het
programma “onder voorbehoud”. In de loop van het seizoen wordt dit programma aangevuld voor het voorja en met andere
culturele activiteiten waaronder ook weer een tweede editie van de Cortegaerdt Young Talent avond en hopelijk een uitje!
Wij houden u op de hoogte van aanvullingen in het programma.

Plien en Bianca
En nu dan?

wo 23 september – Theater de Spiegel 17:30 uur – inclusief diner
In En nu dan? wacht er een onvergetelijke stoet aan typeringen en nemen de dames u
weer een avond mee in hun unieke mix van hartverscheurende humor en ontroerende
hilariteit. Stel je voor: gefrustreerde kabouters, een enorme sprong in het diepe, giraffen
in het theater, ‘Changing of the Guard’ en een kanon. Mix dat met turboverkledingen en
een majestueus decor en je krijgt een avondje onvervalst lachen met Plien & Bianca

Nationale Reisopera

jongtalentproductie Magelone & Peter
za 7 november – Theater de Spiegel 17:30 uur - inclusief diner
Magelone en Peter zijn al jaren bij elkaar. Ze gaan iedere zomervakantie naar dezelfde
camping, met hun knalgele caravan. Ze staan altijd op precies dezelfde plek, bij die
ene palmboom. Peter is heel tevreden met hun voorspelbare en veilige leventje; dat is
toch waar ware liefde over gaat? Maar de ingesleten sleur knaagt aan Magelone en
haar irritatie groeit met de dag. Steeds weer diezelfde man, diezelfde muziek en
diezelfde aardappels schillen! Ze wordt verleid door haar herinneringen aan een
hartstochtelijke vakantieliefde, jaren geleden. Dan neemt ze een besluit: dit is niet wat
ze wil. Ze wil eruit!

Scapino Ballet
The great bean

Do 3 december – Theater de Spiegel – 18:30 uur – inclusief diner
Vaudeville, variété en de magie van het circus: het zijn de
inspiratiebronnen voor Ed Wubbes successtuk The Great Bean dat zich
afspeelt zich af in de ‘roaring twenties’,
De opkomst van Hollywood, jazz en dansstijlen als tapdans en charlesto
vormen het decor voor theatrale dans, circusacrobaten, goochelacts en
een mysterieuze clown. The Great Bean laat een opwindende wereld
zien, vol glitter en glamour, maar ook met donkere kanten en verborgen
tragiek. De muziek draagt in belangrijke mate bij aan de broeierige
sfeer, van swingende gipsy jazz, de mystieke Peer Gynt suite tot de
ontroerende songs van Billie Holiday.

