
Programma Sociëteit Cortegaerdt 2022-2023 
   
 

 

 
 

 
 
Beste leden, 

 
In deze flyer treffen jullie een aantal voorstellingen/activiteiten aan voor het seizoen 2022-2023. Hoe de avonden er precies uit 
gaan zien volgt nog, maar zet de data in ieder geval alvast in de agenda! Wij houden jullie op de hoogte van aanvullingen in het 

programma zodra deze bekend zijn. 
 
 
 
 

 

Beatrice de Graaf 
Geschiedenis: eerste hulp bij ongelukken Historica Beatrice de Graaf leidt 
ons uit de huidige crises 
 

 VR 16 september – schouwburg Odeon – avond  
In dit theatercollege laat Beatrice de Graaf zien hoe eerdere samenlevingen grote 
problemen overwonnen. Juist in tijden waarin alles redeloos, radeloos en reddeloos lijkt, 
ontstaan nieuwe ideeën en baanbrekende innovaties. In een avontuurlijke tocht langs 
grote crises vanaf Napoleon tot nu laat De Graaf zien hoe onbekende geschiedenissen 
ons kunnen inspireren tot grootse daden en geloof in de toekomst. 

De jonge honden: Dineren met dictators 
De grootste tirannen, opgediend in vijf gangen 
  

 do 13 oktober –Theater de Spiegel - avond inclusief diner    
 In Dineren met dictators word je meegenomen in verhalen over dictators, verteld door de 
ogen van hun koks. De kok van Enver Hoxha wist dat hij mensenlevens kon redden door zijn 
baas op te vrolijken met een lekker toetje. De kok van Idi Amin was altijd op zijn hoede, omdat 
zijn leider meedogenloos paranoïde was en in iedereen een mogelijke verrader zag. De kokkin 
van Pol Pot kan nog altijd niet geloven dat haar baas verantwoordelijk was voor zoveel doden. 

 

 
 

   
            
         Sympathy for the Devil! 
 

            Za 12 november– Schouwburg Odeon– Première  
            Sympathy for the Devil is een meedogenloze muziektheatervoorstelling over twee 
            sensationele jonge vrouwen. Dé stijliconen van de swinging sixties en de muzen van  
           de Rolling Stones. Marianne Faithfull en Anita Pallenberg: ze belichamen de   
           vrijheidsdrang van een hele generatie. Maar wat is de prijs van roem en 
          roekeloosheid?  
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Phion  
Nieuwjaar in Oost-Europa met Dvořák & Kodály 
 

  Di 10 januari – avond - Nieuwjaarsconcert Phion  – Theater de Spiegel  
Phion viert dit seizoen Nieuwjaar in Oost-Europa, met een veelheid aan melodieën en composities die reiken van de Oostzee tot 
diep in de Balkan. Feestelijke muziek waarop je zingend en dansend het nieuwe jaar in gaat. Muziek, soms klassiek, soms uit het 
hart van het volk, soms een fascinerende kruisbestuiving tussen volksmuziek en klassieke muziek. Zo liet Dvořák zich in zijn 
Slavische dansen inspireren door Boheemse furianten, polka’s en dumka’s. Liszt is puur Hongaars in zijn beroemde Tweede 
Rapsodie, en de dansen die Kodály uit zijn geboortestad Galanta haalde zijn een schitterende mengeling van Tsjechische en 
Hongaarse volksmelodieën. 
 
 

   Maart Cortegaerdt Young Talent avond  
 Dutch golf Hattem - avond inclusief diner    
 Speciaal programma voor en door de Cortegaerdt met optredens van Jong talent uit Zwolle                                                 
 
 
  
   
 
 
 

 
Ellen ten Damme 
Barock 
  

 Za 8 april - avond - Theater de Spiegel  
Klatergoud en schone schijn. Wie het zich in de 17e en 18e eeuw kon permitteren, vierde de 
theatrale uitbundigheid. Ellen ten Damme droomt weg in frivole vergankelijkheid en houdt hof 
in BAROCK, een performance in het verlengde van haar succes-shows PARIS-
BERLIN en CASABLANCA. Nederlands meest veelzijdige zangeres presenteert een tragédie 
lyrique die verder dan ooit terug in de tijd gaat en toch helemaal van nu is. 
 

 

                                                                  Nederlandse Reisopera  
                                                                  Fidelio 
 

  Do 25 mei - avond - Theater de Spiegel  
Een prachtige nieuwe interpretatie van Beethovens enige opera over tirannie en 
het gevecht om vrijheid. Over sterke karakters, onoverwinnelijke echtelijke 
trouw en hoop. In Fidelio wisselt de vrouwelijke hoofdpersoon, Leonore, van 
identiteit en zet als man ‘Fidelio’ alles op het spel om haar geliefde uit een diepe 
kerker te bevrijden. 
Beethoven schudde de muzikale wereldorde door elkaar, en zijn enige 
opera Fidelio draagt zijn sterke signatuur. De muziek omarmt de diepten van 
wanhoop en extatische hoop van de ziel, en de rollen vereisen buitengewone 
zangstemmen. In de rol van Leonore schittert dan ook de internationaal  
vermaarde Nederlandse sopraan Kelly God. 

 


