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Beste lezer,

U hebt het programmaboekje van het seizoen 2019-2020 
van Cardo Theater mogen ontvangen. Wij zijn er voor het 
23ste seizoen opnieuw in geslaagd u een vernieuwend en 
veelzijdig programma te bieden. 
 
Cardo gaat met de tijd mee. Dat kunt u zien aan ons nieuwe 
programma. Wat is trend, wat is helemaal in en uniek 
voor de regio? En waarmee kunnen wij werelden blijven 
samenbrengen? Het programma voor het nieuwe seizoen 
biedt daarvoor werkelijk alle mogelijkheden.  
 
Enkele highlights uit het programma voor het komende 
seizoen: Tributes zijn helemaal hot en daarom hebben wij 
voor u de beste in huis gehaald: Killer Queen en Abba Fever. 
Daarnaast mag cabaret met onder andere Kees van Amstel, 
Martijn Koning en de laatste voorstelling van de Enge Buren 
niet ontbreken. En verder ruim baan voor Nederlandstalig 
met het Cardo Piratenfestijn en Heel Cardo zingt Hazes. 
 
Cardo Theater is geen doorsnee theater maar een theater 
waar mensen met en zonder beperking bij elkaar komen om 
samen te genieten van een bont en gevarieerd programma. 
Wij zien u graag in Cardo Theater want nog steeds geldt: 
Cardo je kan het niet missen!

Eric Tonn, directeur Cardo Theater

UNIEK, VEELZIJDIG EN 

VERRASSEND!

JE KAN HET NIET
MISSEN

CARDOTHEATER.NL



Sterker in de samenleving.
Powered by Pluryn

“  En in de pauze
koop ik ook zo’n
megabak popcorn.”

Marcel gaat graag uit met zijn vrienden. De ene 
keer naar Cardo en dan weer naar de bioscoop. 
In de pauze koopt hij dan een megabak popcorn. 
Dat beslist hij zelf. Bij training begeleid wonen 
van Pluryn heeft hij geleerd verstandig met 
geld om te gaan. Want het blijft zijn geld. 
Marcel doet mee.

www.pluryn.nl

19065PLU-ADV Cardo 128x185.indd   1 06-06-19   15:08



 data- en telecom netwerken 

onderhoud

adviezen

Langekerkstraat 39, 6851BM Huissen, T 026-3258451, info@vdlnetwerken.nl

Flavius zorgt ervoor dat u in elke situatie de beste mogelijke verzekering achter de hand heeft. Onze 
betrokken adviseurs helpen u bij het samenstellen van een verzekeringspakket dat voordelig én compleet 
is. Zo kunt u gerust genieten van een topavond.

Flavus 1, 6541 LJ Nijmegen • t. [024] 642 19 11 • f. [024] 641 93 60 • e. info@fl avius.nl • www.fl avius.nl

Assurantiën • Hypotheken • Financial Planning • Employee Benefi ts • Financieringen • Pensioenen

Daar kunt u blind op vertrouwen.

Flavius. Goed verzekerd 
genieten van een topavond!
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Met twee Golden Globes en vier Oscars voor de film 
Bohemian Rhapsody, een tournee door Noord-Amerika 
en een musical, blijft Queen de wereld boeien. Nu het 28 
jaar geleden is dat zanger Freddie Mercury overleed werd 
daarmee niet het einde van Queen ingeluid. Sterker nog, de 
Nummer 1 Live Rock Band Aller Tijden is levendiger dan 
ooit. 

Killer Queen, uitgeroepen tot World-wide Best Tribute Band, 
toert dan ook als tribute van Queen over de hele wereld 
met de grootste successen van de Britse popband. In een 
anderhalf uur durende show wordt er in een razend tempo 
van kostuums gewisseld en worden er zowel nummers 
uit de jaren zeventig als tachtig ten gehore gebracht. 
Bovendien is de gelijkenis tussen zanger Patrick Myers 
en Freddie Mercury ronduit beangstigend te noemen. De 
flamboyante ster die tijdens zijn live-optredens de show 
wist te stelen met zijn excentrieke verschijning lijkt opnieuw 
tot leven te zijn gebracht. Dit alles maakt van Killer Queen 
de meest toonaangevende Queen look-alike en sound-alike 
tribute bands ooit. 

WOENSDAG 
25 SEPTEMBER 2019 

AANVANG 20.30 UUR 
PRIJS 19,50

staconcert

KILLER  

QUEEN 

LIVE IN CARDO! 
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Nederland viert in 2019 de onsterfelijkheid van Rembrandt. 
Het Rijksmuseum toont voor het eerst al zijn werken. 
Andere musea organiseren speciale tentoonstellingen 
rond de beroemde Hollandse meester en het hele jaar zijn 
er tv-programma’s over Rembrandt. Er is maar één Johan, 
en er is maar één Rembrandt. Weinigen schoppen het zo 
ver dat alleen het noemen van hun voornaam voldoende 
is. Rembrandt van Rijn kreeg het voor elkaar en is dé 
legende uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. Hij liet 
500 schilderijen na, leidde meer dan veertig leerlingen 
op, van wie een aantal zeer bekend werd, zoals Govert 
Flinck, Gerard Dou en Ferdinand Bol. Oud-Flairck gitarist 
Hans Visser en de Russische top-accordeoniste en 
zangeres Irena Filippova brengen een muzikale ode aan 
De Gouden Eeuw, het tijdperk waarin Nederland cultureel, 
wetenschappelijk en politiek-economisch de wereld 
domineerde. 

DONDERDAG 
31 OKTOBER 2019 

AANVANG 20.00 UUR 
PRIJS 15,00 

zitvoorstelling

HANS VISSER  

REMBRANDT & 

DE GOUDEN EEUW
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VRIJDAG 
15 NOVEMBER 2019 
AANVANG 20.30 UUR 
PRIJS 15,00 
staconcert

Het internationale ensemble CaboCubaJazz mengt op 
onnavolgbare wijze de melancholie van de Kaapverdische 
eilanden met opzwepende Cubaanse rumba en salsa, 
geheel in de avontuurlijke geest van de hedendaagse jazz. 
De band presenteert Pablo Martínez, een toonaangevende 
jonge Spaanse trombonist, klassiek onderlegd, uitmuntend 
in jazz en met roots in de flamenco. Hij won vele prijzen en 
maakt naam met zijn eigen Pablo Martínez Flamenco-Jazz 
Band.
 
CaboCubaJazz wordt geleid door meesterpercussionist 
Nils Fischer, bekend van Timbazo, de Cubop City Big Band 
en Nueva Manteca, en pianist Carlos Matos, ambassadeur 
van de Kaapverdische muziek in Europa. De musici, onder 
wie zangeres Dina Medina, zijn afkomstig uit onder meer 
Cuba, Venezuela en Kaapverdië. Na razend enthousiaste 
reacties op hun albums Rikeza y Valor en Corason Africano 
volgden succesvolle optredens op onder meer het Havana 
Jazz Festival en North Sea Jazz.

CABOCUBAJAZZ SWEET SALSA NIGHT



Alle stoelen aan de kant... Sinterklaas is in het land! 
Sinterklaas heeft dit jaar een groot probleem met één 
pakje. In een afwisselende interactieve sinterklaasshow 
zal presentator Winfried Ballhaus zowel kinderen 
als volwassenen meenemen met het oer-Hollandse 
kinderfeest.  Al snel zal Sinterklaas plaatsnemen op een 
prachtige troon die op het podium staat. Samen met 
Winfried zal Sinterklaas zelf een spelshow leiden met een 
hoog feestgehalte en een goed gevulde zak cadeautjes 
meenemen die de kids kunnen winnen.
 
Aan het einde van de show deelt Sinterklaas natuurlijk 
cadeautjes uit. Maar dit jaar is er één cadeautje zonder 
naam. Van wie is dit? Hoe kan dat nou? Winfried en 
Sinterklaas zullen tot slot van de show een spel spelen 
met de hele zaal. Iedereen die aanwezig is moet meedoen 
om erachter te komen van wie dit cadeautje is. En met 
iedereen bedoelen we dan ook echt iedereen! Na afloop is 
er natuurlijk een meet & greet met Winfried Ballhaus en de 
Goedheiligman.

WOENSDAG 
20 NOVEMBER 2019 
AANVANG 15.00 UUR 
PRIJS 7,50 
zitvoorstelling
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CABOCUBAJAZZ SWEET SALSA NIGHT

SINTERKLAAS  CADEAU ZONDER NAAM



In Best of Ireland hoor je zowel populaire traditionele 
folksongs en hun verhalen, als songs van huidige Ierse 
artiesten. Want ook in de huidige Ierse muziek zijn hun 
roots terug te horen. Ierse artiesten verkochten wereldwijd 
vele miljoenen albums en hebben ook in ons land een 
bijzonder trouwe schare fans. 

Twee bijzondere Ierse topvocalisten komen over uit Ierland 
en brengen samen met hun uitgebreide band, met natuurlijk 
de traditionele banjo en viool, een gevarieerd twee uur 
durend programma dat speciaal voor de decembermaand 
in het teken staat van de naderende kerst. Met passie en 
energie gebracht, het plezier straalt eraf!

Met songs van onder andere The Dubliners, Dolores Keane, 
Van Morrison, The Pogues, U2, The Corrs, Johnny Logan, 
maar ook Ed Sheeran en Snow Patrol.

DONDERDAG 
19 DECEMBER 2019 

AANVANG 20.00 UUR 
PRIJS 17,50 

zitvoorstelling

12
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Na een uiterst succesvolle en oergezellige 
eerste editie van het Cardo Piratenfestijn begin 

dit jaar, keert het feest het komende seizoen 
terug naar het Groesbeekse.

Ook dit jaar wordt er weer een blik grote namen 
uit de wereld van het Nederlandse levenslied 

opengetrokken. Naast Jannes en Stef Ekkel, die 
vorig jaar de zaal al op z’n kop zetten, komen 

vaderlands muziekicoon Corry Konings, de 
sympathieke allround zanger Django Wagner 

en jong talent Mart Hoogkamer langs om een 
moppie te zingen tijdens het avondvullende 

muziekprogramma. 

Ook dit jaar zal de avond op geheel eigen wijze 
aan elkaar worden gepraat door presentator 

Willie Oosterhuis. 

DONDERDAG 
16 JANUARI 2020 
AANVANG 20.30 UUR 
PRIJS 17,50 
staconcert
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Na 2.893 optredens, 7 avondvullende shows, 243 liedjes, 
28 dansjes, 156 persiflages, 114 briljante acts, 73 totaal 
mislukte acts, 1 vuurspuwnummer, 633 pizza’s (calzone), 
1 hit, 16 vechtpartijen, 4 scheidingen, 103 instrumenten, 
5 transportbusjes, 43.056 keelsnoepjes, 1.412.354 man 
publiek, 5 x Lowlands, 34 wetenschappelijke theorieën, 27 
benefietoptredens, 283 gebroken snaren, 
296 gitaarsolo’s, 0 bassolo’s, 8 drumvellen en 2.567 overige 
(niet nader te omschrijven onzin) is het mooi geweest en 
begint Enge Buren aan het allerlaatste theaterseizoen, 
daarna is het voorgoed BASTA!
Uit het immense repertoire van dit unieke trio wordt een 
geheel nieuw programma samengesteld! Meer dan 25 jaar 
hilarische, maffe, gekke, absurdistische, gevoelige, kritische 
liedjes en acts levert een schat aan materiaal op om uit te 
putten. 
Alles kan, omdat het publiek mede de avond bepaalt! Er 
zal dus geen show hetzelfde zijn. De afscheidstournee 
vol anekdotes, onthullingen en verhalen over ruim 25 jaar 
succesvol toeren langs allerlei theaters, podia, festivals en 
feesten, is slechts 1 seizoen te zien en daarmee BASTA!

DONDERDAG 
30 JANUARI 2020 

AANVANG 20.00 UUR 
PRIJS 16,50 

zitvoorstelling
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Laat je verrassen door het enthousiasme van zanger/
tv-presentator Joris Linssen en zijn muzikale vrienden. 
Al meer dan tien jaar zetten ze elke theaterzaal in vuur 
en vlam met hun aanstekelijke en hartstochtelijke tot 
Nederlandstalige liedjes bewerkte Mexicaanse muziek.

Afgelopen theaterseizoen stond dit vijftal al in Cardo 
Theater met hun hartverscheurende én hilarische 
voorstelling Serenade. Deze avond was een daverend 
succes en we zijn dan ook blij dat we ze dit seizoen 
wederom mogen verwelkomen. 

Raken en geraakt worden, daar draait alles om.  
En dat doen deze topmuzikanten vol overgave met hun 
opzwepende liedjes, prachtige ballades, ontroerende 
levensverhalen, gevoelige teksten en loepzuivere 
samenzang. Een theaterconcert vol interactie, energie  
en ontroering. Recht in het hart. 

VRIJDAG 
7 FEBRUARI 2020 
AANVANG 20.00 UUR 
PRIJS 17,50 
zitvoorstelling
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RAAK!



Martijn Koning heeft gelukkig energie te veel. Waar 
anderen even uitpuffen, stroopt hij zijn mouwen 
alweer op: op naar het volgende avontuur. Hij heeft 
geheid de hoogste grapdichtheid-garantie: 80 
minuten pure stand-up comedy. 
Zijn hoofd staat niet stil; als een pinball machine 
vuurt hij zijn grappen en zeer komische observaties 
op zijn publiek af. Hij probeert het heus; stil staan, 
stil zitten, mond even dicht. Maar man, wat is dat 
moeilijk. Zelfs met vissen is hij gestopt.

MARTIJN KONING  

KONING VAN  

DE TOEKOMST

WOENSDAG 
12 FEBRUARI 2020 
AANVANG 20.00 UUR 
PRIJS 17,50 
zitvoorstelling
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Voel het ritme van de allernieuwste show van The Magic of 
Jeans: Heartbeat. Een theaterconcert met de hits van toen 
in een nieuw, hip jasje en met de hits van nu; je kunt niet 
meer stil blijven zitten! 
Een geheel nieuwe cast neemt je mee op een muzikaal 
avontuur. Hele generaties groeiden op met JEANS en 
is het niet geweldig dat de fans van het eerste uur nu 
hun kinderen en zelfs kleinkinderen meenemen naar de 
voorstellingen?

The Magic of Jeans is een feest voor jong & oud! Mis het 
niet en maak het mee: het ritme van deze All Singing & 
Dancing Extravaganza. Feel the rhythm of your heart, feel 
the Heartbeat of The Magic of Jeans!

DINSDAG 
18 FEBRUARI 2020 

AANVANG 20.30 UUR 
PRIJS 12,50  

staconcert 

JEANS  
HEARTBEAT
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CARDO ZOEKT 
VRIJWILLGERSOnmisbaar  

Vrijwilligers zijn voor veel 

organisaties onmisbaar. Dat geldt 

zeker ook voor Cardo Theater. 

Cardo kan een beroep doen op een 

groep vrijwilligers die aanwezig 

is tijdens de theateravonden en 

bij bijeenkomsten, congressen 

en seminars. Cardo Theater is 

altijd op zoek naar aanvulling 

op het corps dus is iedereen die 

vrijwilligerswerkzaamheden zou 

willen/kunnen doen welkom te 

reageren op deze oproep. 

 Wat wordt er van je verlangd?

Cardo Theater zoekt enthousiaste, 

gedreven vrijwilligers (m/v) die zich 

aangesproken voelen door wat 

Cardo biedt, zowel in teamverband 

als zelfstandig kunnen werken en die 

minimaal 8 van alle voorstellingen 

kunnen bijwonen. Je komt officieel 

in dienst bij Pluryn en je moet een 

verklaring omtrent gedrag kunnen 

overleggen. Vrijwilligers die naast 

de avonduren ook overdag tijd vrij 

kunnen maken genieten de voorkeur. 

Interesse? Kijk bij Nieuws op  

www.cardotheater.nl.

Wat biedt Cardo?Werken bij Cardo Theater als vrijwilliger 

is leuk, verrassend, gezellig en 
inspirerend. Je werkt in een groot 
team van vrijwilligers met en zonder 
beperkingen. Met ongeveer 15 
voorstellingen met muziek, cabaret, 
musical, dans en even zo veel 
grote bijeenkomsten is er genoeg 
te beleven in het theater. Je wordt 
uiteraard begeleid tijdens de diverse 
werkzaamheden, er is een kerstpakket 

en een jaarlijks uitje, je krijgt een reis- 
en onkostenvergoeding.
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                          “Ik werk nu één seizoen 
                           als vrijwilliger bij Cardo 
                            Theater en het bevalt me 
                             uitstekend. Het werk is 
                              heel afwisselend 
                               waardoor ik iedere 
                               keer met veel 
plezier kom werken. Het publiek is 
zeer gevarieerd en iedereen heeft het 
tijdens een voorstelling erg naar zijn zin. 
Daarnaast maak ik deel uit van een heel 
leuk team. Het voelt echt als een clubje 
waar je bij hoort!”
Monique , persoonlijk begeleider

“In de afgelopen 10 jaar 
dat ik als vrijwilliger bij 
Cardo werk, heb ik al heel 
wat voorstellingen en 
evenementen meegemaakt 
en ben ik met de meest 
uiteenlopende mensen 
in contact gekomen, 
wat ik erg leuk vind! Het 
saamhorigheidsgevoel is 
elke keer weer erg groot. De 
variatie van het werk geeft 
mij veel plezier. 
Marco, tuinman



De Loco Loco Discoshow is al jaren een begrip in het 
feestcircuit. Op festivals als Zwarte Cross, Pinkpop, 
Lowlands, Paaspop, Concert at Sea, Vierdaagsefeesten 
Nijmegen en Terschellings Oerol brachten zij het publiek in 
een abnormale feestelijke extase. 

Deze dj’s gaan verder waar anderen stoppen, want wat 
moet een dj met korfbalbekers en bladblazers? De Loco’s 
schakelen moeiteloos tussen ouderwetse gezelligheid 
en moderne hits. Disco, new wave, rock en onvervalste 
meezingers, maar ook vette partyknallers en dansplaten 
van de 90’s tot nu. Onder leiding van MC Stevie Starlight 
presenteren ze in hoog tempo tussen de muziek door 
vermakelijke interactieve spelletjes, waaronder de 
inmiddels wereldberoemde Sambaballen wedstrijd en 
de Vlaggenzwaai competitie. Het publiek kan hiermee 
sportprijzen winnen of zo’n handgeslagen Loco Loco 
gouden medaille. Zinvol? Nee, maar wel erg leuk! 

Deze mannen zijn al jaren de ongekroonde koningen van 
het onbezonnen dansfeest en weten elke keer het publiek 
weer te verrassen met nieuwe onderdelen en nieuwe 
muziek in hun show. De voetjes gaan dus gegarandeerd 
van de vloer! Kortom, alles Loco?

VRIJDAG 
6 MAART 2020 

AANVANG 20.30 UUR 
PRIJS 15,00 

staconcert

LOCO LOCO  
DISCOSHOW  
DANCE  
DANCE  
DANCE
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“In de afgelopen 10 jaar 
dat ik als vrijwilliger bij 
Cardo werk, heb ik al heel 
wat voorstellingen en 
evenementen meegemaakt 
en ben ik met de meest 
uiteenlopende mensen 
in contact gekomen, 
wat ik erg leuk vind! Het 
saamhorigheidsgevoel is 
elke keer weer erg groot. De 
variatie van het werk geeft 
mij veel plezier. 
Marco, tuinman



20 Samen werken aan een duurzame toekomst

ARN is een zeer innovatief bedrijf dat uit diverse soorten afvalstoffen 
grondstoffen en duurzame energie produceert.
Daartoe heeft zij beschikking over moderne installaties en zeer 
gemotiveerd en deskundig personeel.

200 miljoen kWh-equivalenten warmte
en/of 190.000 MWh elektriciteit

Per jaar accepteert ARN 570.000 ton afval

40.000 ton wordt vergist

290.000 ton wordt verbrand

230.000 ton wordt elders gerecycled

538 uur lezen met led-verlichting

Door 10 kg afval te verbranden kun je:

2,5 miljoen m3 groen gas voor bussen

16.000 ton compost

2.500 ton CO2

of 50 km rijden in een elektrische auto

10.000 ton wordt gestort op de stortplaats

of internetten!
2 maanden lang, 3 uur per dag

energie en grondstoffen

ARNadvCardo2018.indd   1 04-06-18   15:40
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De rock-‘n-roll van Elvis en Chuck Berry had in de fifties een 
enorme impact op de jeugd in de Verenigde Staten én in 
Europa. In Liverpool maakten vier jonge gasten hun versie van 
deze vurige en rebelse muziek. Toen The Beatles in de sixties 
Amerika veroverden, veroorzaakten zij een revolutie; The British 
Invasion. Zij en andere Engelse bands verrasten de VS met hun 
sound, hun looks en hun brutaliteit. Iets wat niet onopgemerkt 
bleef bij jonge Amerikaanse muzikanten. Rock-‘n-roll was voor 
altijd veranderd.

De vijf energieke muzikanten van The Bentleys creëren de 
sound, sfeer en swing die je mee terug nemen naar die tijd. Ze 
zingen en spelen rhythm-and-blues van Ray Charles, rock-‘n-roll 
van Jerry Lee Lewis, beatmuziek van The Beatles, rock van The 
Rolling Stones, maar ook de Amerikaanse antwoorden daarop, 
zoals The Monkees en Creedence Clearwater Revival. 
Ondersteund door sappige verhalen en vrolijke entr’actes 
brengen zij een ode aan deze muziek; de soundtrack van een 
opkomende jeugdcultuur. Een muzikale roadtrip. Wanneer je 
ook geboren bent: de muziek uit de fifties en sixties is een 
feest der herkenning.

WOENSDAG 
18 MAART 2020 

AANVANG 20.30 UUR 
PRIJS 17,50

staconcert

THE BENTLEYS  

TO LIVERPOOL AND BACK

22



Als je je ogen dichtdoet dan 
is hij het gewoon… 

Jason Boumans muzikale 
reis begon al op zijn zevende 
toen hij toetsen begon te 
leren spelen aan de muziek-
school. Daarnaast maakte 
deze multi-instrumentalist 
zich ook de basgitaar, gitaar 
en drums eigen en speelde hij 
in verschillende bands.

Na jaren als geluidstechnicus gewerkt te hebben, won 
Jason Bouman in 2013 het SBS6 televisieprogramma 
Bloed, Zweet en Tranen. Met het nummer Kleine Jongen 
van André Hazes zorgde hij ervoor dat de jury direct 
overtuigd was van zijn zangkwaliteiten. Deze nieuwkomer 
is inmiddels een blijver. In maart 2014 bracht hij zijn 
album Zomaar Ineens uit. Na grote optredens in het Ziggo 
Dome, Gelredome en op pleinfeesten van AVROTROS, 
stond Jason in maart 2015 zelfs in Ahoy. 

Al twee generaties Hazes brengen met hun hits 
gezelligheid en verbroedering teweeg. Als de 
zevenkoppige band De Vlieger of Zij Gelooft In Mij 
inzet, gaat het dak eraf. En wedden dat je heel hard 
meezingt tijdens Leef? Zeker is: dit wordt een gigantisch 
meezingfestijn! Alleen meedeinen mag uiteraard ook! 

DONDERDAG 
9 APRIL 2020 
AANVANG 20.30 UUR 
PRIJS 17,50
staconcert

HEEL CARDO ZINGT HAZES 

MET JASON BOUMAN
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Het Gelders Opera en Operette Gezelschap bestaat 
al meer dan 60 jaar en heeft zicht ontwikkeld van een 
traditioneel operagezelschap tot een vernieuwend 
muziektheaterkoor van deze tijd. Kenmerkend voor het 
GOOG is het omvangrijke en gevarieerde opera- operette- 
en musicalrepertoire. Hoewel de leden van dit Gelderse 
gezelschap uit Gelderland komen, trekt de hoge artistieke 
kwaliteit ook leden uit andere provincies. Vele bekende 
operasterren werkten samen met het GOOG. Het koor heeft 
een aantal talentvolle solisten dat als Vocaal Ensemble 
GOOG regelmatig en met groot succes eigen concerten 
geeft. 

De keuze van het repertoire vol aria’s en prachtige 
koorwerken is afwisselend en divers, waarbij het 
uitgangspunt is om bij concerten zoveel mogelijk uit te 
gaan van de wensen van het publiek. De medewerking 
van Marco Bakker geeft een grote meerwaarde aan dit 
klassieke concert. Je zou niet zeggen dat de bekende 
bariton in de 80 is. Hij is aan zijn tweede jeugd bezig en 
zingt mooier dan ooit. Optreden met zo’n grote naam is 
het GOOG wel bekend. Het gezelschap heeft al diverse 
concerten met Marco Bakker gegeven en daarbij alle grote 
theaters in Nederland aangedaan.

ZONDAG 
19 APRIL 2020 
AANVANG 14.00 UUR 
PRIJS 17,50  
zitvoorstelling

GOOG EN  

MARCO BAKKER  
VOORJAARSCONCERT
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Het leven is net een zwembad. En Kees van Amstel zwemt 
niet. Hij staat maar een beetje bang langs de kant… toe 
te kijken hoe anderen het hoofd proberen boven water te 
houden. Althans, dat zegt zijn therapeut.
Dan kun je twee dingen doen: langs de kant blijven staan 
of vol het leven induiken. Kees koos de derde optie: hij 
zocht een nieuwe therapeut. En hij maakte een nieuw 
cabaretprogramma. Met verhalen. En grappen. Veel 
grappen.  

Kees van Amstel is een comedian met een flinke staat van 
dienst. Hij is lid van het beroemde gezelschap Comedytrain, 
heeft een wekelijkse column in De Nieuws BV op NPO 
Radio 1, schreef voor het Correspondents’ Dinner (speech 
Mark Rutte), maakte cabaret voor Spijkers met Koppen en 
is tevens één van de breinen achter het programma Dit Was 
Het Nieuws. Tegenwoordig is hij ook verbonden aan het 
satirische NPO programma Klikbeet.

DONDERDAG 
14 MEI 2020 
AANVANG 20.00 UURR 
PRIJS 16,50
zitvoorstelling

KEES VAN AMSTEL 

EEN BANG JONGETJE  

DAT HELE ENGE  

DINGEN DOET
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Abba Fever: een ABBA-tribute act van wereldklasse! Met 
twee fantastische zangeressen als Agnetha en Frida en 6 
rasmuzikanten als swingende liveband, zorgt Abba Fever 
voor een levensechte seventies-sfeer op ieder podium.
Al meer dan 40 jaar lang trekt de muziek van ABBA 
mensen van alle leeftijden over de hele wereld de 
dansvloer op. Bij een show van Abba Fever is het dan ook 
een garantie dat iedereen regelrecht wordt teruggevoerd 
naar de seventies en weer ouderwets uit z’n dak gaat! 
Dancing Queen, Mamma Mia en Waterloo: geen enkele 
ABBA-tophit wordt overgeslagen en ook de echte ABBA-
fans worden verrast met enkele vergeten, maar prachtige 
albumtracks. Abba Fever onderscheidt zich door de 
prachtige, handgemaakte kostuums en de sfeervolle 
podiumsetting. 
De adembenemende stemmen van deze Agnetha & 
Frida zijn niet te onderscheiden van de echte ABBA-
zangeressen. Dit alles maakt een show van Abba Fever tot 
een onvergetelijke meezingavond. Abba Fever is dan ook 
niet voor niets de beste ABBA-tribute van Europa.

DONDERDAG 
28 MEI 2020 

AANVANG 20.30 UUR 
PRIJS 17,50 

staconcert

ABBA FEVER  

LIVE IN CONCERT
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CARDO 
VIP

CLUB
ABBA FEVER  

LIVE IN CONCERT

Donaties en giften zijn voor Stichting Cardo 
onmisbaar. Door de steun van sponsoren, zakelijke 
of privé-relaties die Cardo een warm hart toedragen 
kunnen wij bestaan. 

Word daarom lid van de Cardo VIP-Club! Voor 
slechts € 75,- per jaar krijgt u als Cardo VIP 
allerlei privileges. U krijgt vier tickets en vier 
consumptiebonnen die u kunt verdelen over 
voorstellingen naar keuze.

Daarnaast krijgt u een parkeerkaart voor deze 
voorstellingen, tot twee weken voor aanvang 
gegarandeerd plaats en een gereserveerde stoel 
bij een zitvoorstelling. Via de Cardo VIP-Club 
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het 
laatste nieuws. Eens per jaar verloten wij onder de 
leden van de VIP-Club twee toegangskaarten voor 
exclusieve relatie- en sponsor bijeenkomsten van 
Cardo. 

Meer informatie over het aanmelden voor de  
Cardo VIP Club vindt u op www.cardotheater.nl
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www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

Of het nu gaat om cabaret, dans of muziek. Eén ding is zeker. Het leven wordt er

een stuk kleuriger van. De Rabobank hecht veel waarde aan cultuur. Niet alleen

op landelijk niveau; we dragen ook lokaal ons steentje bij.

Rabobank Rijk van Nijmegen steunt Stichting Cardo

door lokaal
een steentje
bij te dragen.

Cultuur
toegankelijk

maken



Rijkaart Elektrotechniek B.V. Arnhem

Wij zijn 
op zoek naar 

nieuwe
collega’s
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Cardo Artiestenbureau biedt talent met 
een beperking een podium. Daarom zijn 
wij doorlopend op zoek naar nieuw talent. 
Mensen die op een podium thuis horen en 
mogelijk een steun in de rug nodig hebben 
om hun dromen te realiseren. Ook in het 
afgelopen jaar is er weer nieuw talent 
toegetreden tot ons artiestenbureau.

In het afgelopen jaar heeft Cardo 
Artiestenbureau veel optredens voor zijn 
rekening genomen; tijdens recepties, feesten, 
diners en andere evenementen. Kijk op www.
cardotheater.nl voor alle informatie over 
onze talenten en de mogelijkheden die Cardo 
Artiestenbureau u biedt of bel: 088 779 20 94.

CARDO  

ARTIESTENBUREAU

JAHMAL

MARINDA  

WIJNEN
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Een goed doel steunen geeft voldoening en zeker wanneer je er 
een leuke avond voor terug krijgt! 
 
Cardo Theater kenmerkt zich door een unieke, originele vorm 
van verantwoord maatschappelijk ondernemen. Het bestaan van 
Cardo wordt onder meer mogelijk gemaakt door een groep van 
bijna honderd bedrijven en de inzet van veertig enthousiaste 
vrijwilligers. Als tegenprestatie ontvangen deze bedrijven onder 
meer tickets en consumptiebonnen voor alle voorstellingen.   
 
Gewoon doen! Dat is in twee woorden de filosofie waarmee 
Cardo ruim twintig jaar geleden van start ging. Dat is ook de 
filosofie van de sponsoren van Cardo. 
 
Jaarlijks organiseert Cardo een business borrel. Tijdens deze 
bijeenkomst en theateravonden heeft u als ondernemer alle 
gelegenheid om naast managers van Pluryn de andere leden 
van de bedrijvengroep te ontmoeten en om de onderlinge 
zakelijke contacten te versterken. Cardo Theater biedt ook een 
aantal kijkjes in de keuken van Pluryn. Begeleiders verzorgen 
dan bijvoorbeeld een rondleiding op een locatie waar zij met 
veel passie over hun werkzaamheden vertellen of bewoners 
laten zien hoe zij wonen en werken op een woongroep. 
 
Afvalenergiecentrale ARN BV uit Nijmegen ondersteunt ons 
gedachtegoed en heeft zich opnieuw voor twee jaar verbonden 
als hoofdsponsor aan Cardo Theater.

Stichting Pluryn/Cardo is aangemerkt als ´Algemeen Nut 
Beogende Instelling´ (ANBI), waardoor een gift (onder 
voorwaarden) aftrekbaar is.  
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STEUN CARDO THEATER!

 WORD SPONSOR!



 
Voor meer informatie: Jolanda Aalders 
*  jaalders@pluryn.nl  
(	088 779 20 92
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Cardo Theater heeft tevens de mogelijkheid om 
in het theater uw evenement te organiseren. Het 
geeft u de gelegenheid om uw betrokkenheid in 
de regio en de doelstellingen van Cardo kenbaar 
te maken. Cardo kan bijvoorbeeld een sportdag, 
teambuildingsevent, personeelsfeest of congres 
verzorgen; voor medewerkers, zakelijke relaties 
of potentiële klanten. Met live-muziek, lunch, 
diner, alles is mogelijk. U kunt gebruik maken 
van de vele faciliteiten op en rond het terrein 
midden in de bossen en er is voldoende gratis 
parkeerruimte. Vele bedrijven maakten al eerder 
van deze mogelijkheid gebruik.

CARDO THEATER DE IDEALE PLEK VOOR ELK EVENEMENT





Aanvangstijden
Cardo Theater kent (tenzij anders vermeld) twee aanvangstijden van 
de avondvoorstellingen. Zitvoorstellingen beginnen om 20.00 uur, 
staconcerten om 20.30 uur. De zaal opent een half uur voor aanvang. 

Groepsreserveringen
Als er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn, kunnen groepen 
van meer dan 20 personen met korting tickets bestellen. Voor meer 
informatie mailt u naar: cardo@pluryn.nl of belt u naar 088 779 20 94. 

Zit- en rolstoelplaatsen
Uiteraard is Cardo Theater toegankelijk voor mensen met een beperking. 
Bij een staconcert zijn wij -in verband met de brandweervoorschriften- 
verplicht ons te houden aan een vooraf vastgesteld aantal rolstoel- en 
zitplaatsen. Indien u bij een staconcert gebruik wenst te maken van een 
rolstoel- of zitplaats, dient u daarom in het bezit te zijn van de daarvoor 
bestemde speciale tickets. 

Vrije zitplaatsen
Bij zitvoorstellingen zijn de stoelen niet genummerd. U kunt zelf een 
plaats uitkiezen in de zaal. Als u graag vooraan wilt zitten, adviseren wij u 
op tijd aanwezig te zijn. Want ook bij ons geldt: “Wie het eerst komt…” 

Blijf nog even hangen!
Bij Cardo staat de ontmoeting voorop. Na afloop van elke activiteit is er 
volop de gelegenheid om nog wat te drinken in het café of bij mooi weer 
op het terras. Wij nodigen u van harte uit voor een bijzondere ontmoeting! 
Onze vrijwilligers staan gastvrij voor u klaar. Op diverse momenten in het 
seizoen zullen wij u ook dit seizoen weer verrassen met activiteiten voor 
en na de voorstelling van en met bijzondere mensen. 

Parkeren en bereikbaarheid
Cardo theater bevindt zich op het terrein van Pluryn locatie Werkenrode 
aan de Nijmeegsebaan 9 in Groesbeek. Dit is de doorgaande weg 
tussen Groesbeek en Nijmegen. Als u het terrein oprijdt, volgt u 
de bewegwijzering naar Cardo. Op het terrein is voldoende gratis 
parkeergelegenheid. Volg de aanwijzingen van de parkeerbegeleiders op. 
Cardo is per openbaar vervoer vanuit Nijmegen en Groesbeek bereikbaar 
per bus. U neemt daarvoor lijn 5 en stapt uit bij halte Werkenrode. 
Voor meer informatie over reizen per openbaar vervoer kijkt u op 
www.9292ov.nl of belt u naar 0900-9292. 
Kijk voor een routebeschrijving op www.cardotheater.nl en klik op contact. 

Consumptiemunten
Consumpties zijn uitsluitend verkrijgbaar met consumptiemunten. Deze 
zijn voor € 2,50 verkrijgbaar in de hal. Pinbetaling is mogelijk. 
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Bij Driestroom weten we als 
geen ander hoe belangrijk vrijetijds-

besteding is. Doen wat je leuk vindt en 
waar je op dat moment zin in hebt. Het 

geeft een gevoel van participatie en integratie 
binnen de maatschappij. Vandaar dat onze loca-

ties zich midden in de samenleving bevinden, 
zodat we, naast onze professionals, vrijwilligers 
en mantelzorgers, gebruik kunnen maken van 
de kracht van de wijk én de burger. Want of 
we nu op zoek zijn naar het alledaagse geluk 

of die bijzondere belevenis, het gaat ons 
uiteindelijk om één ding:  
IEDEREEN DOET MEE!  

Wat betekent alledaags geluk voor jou?
www.driestroom.nl

DRIESTROOM WENST 
STICHTING CARDO VEEL 
PLEZIER EN SUCCES MET 
HUN THEATERVOORSTELLINGEN
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VRIENDEN VAN CARDO

Alsec Schoonmaakbedrijf
Ambachtsplein
Apotheek Groesbeek
Avodesch
BAM Bouw en Techniek - Regio Oost
Banketbakkerij-Chocolaterie  
 Looijenga BV
Bikewerk
Bink, de heer en mevrouw
BliXem  
 Eetcafé | Cadeauwinkel | Catering
BliXem Internet BV
Bloesem Theehuis
Broer van den Boom Fotografie
Brood op de Plank
Buurtmarkt Breedeweg
CleanLease
Coffyn koffiehuis en branderij
COOLBRAND creatieve communicatie
De Witgoedpartner
Driestroom
Evenementen Begeleiding Nijmegen
Flavius Assurantiën en Financiën
Fotografie Robin Zeilmaker
Gijs Kroes Fotografie
Groesbeek Werkt!
Hagemans Verf
Hans De Echte Bakker
Henk Scholten Volvo Nijmegen
Hestia Makelaars en Taxateurs
Hét Gemeente Nieuws
Hezelburcht BV
Hoge van Gerven Notarissen

iPM Partners BV
Jacobs Thuis & Interieur
Konings & Meeuwissen 
 accountants en adviseurs
Kuijpers
Mediadeal
Meneer Vos lunchcafé| 
 vergaderaccommodatie
Mevrouw G. van Rijswijk-van Soest
MJFP Financiële Planning
Multi Media Team Pluryn
Nezzo print en creatie
Nijmegen Bruist
Perfect Light Nederland vof
Poelmann van den Broek advocaten
REA College Pluryn
Rijkaart Elektrotechniek BV
Rutolux Groesbeek BV
Schekman Elektrotechniek BV
Sevenaere Schoonmaak & Diensten
Statie
Taxi Peerenboom VOF
Taxi van der Wielen
Toolbarshop 
Toonen Reizen
Topic Berg en Dal
Uijt den Boogaard reclame
UTS Verkroost Nijmegen BV
Van Aarle de Laat
Van Kessel Groep
VerheesPlus Reclame
Wave Totaal Bouw
Weemen | Web| Print | Promo
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U kunt via de website www.cardotheater.nl rechtstreeks 
tickets kopen. De ticketverkoop wordt online afgehandeld door 
Paylogic. Als u online tickets koopt, krijgt u deze per e-mail 
toegestuurd. Vergeet niet uw ticket te printen en mee te nemen. 
Bij de ingang van ons theater wordt het ticket gescand. Heeft 
u problemen bij online koop, neem dan contact op met de 
klantenservice van Paylogic. U vindt een link op onze website 
onder Informatie/Tickets. Raadzaam is ook te kijken of de mail 
niet in uw spambox terecht komt. 

Ticketprijs 
Onze gepubliceerde ticketprijzen zijn inclusief alle bijkomende 
kosten. U betaalt geen service- of administratiekosten. De prijs 
die u in het programmaboekje ziet is de prijs die u betaalt. 

Bij niet uitverkochte voorstellingen kunt u ’s avonds aan de 
kassa vóór aanvang eveneens nog tickets kopen. Pinbetaling is 
mogelijk.
 
Algemene informatie over Cardo Theater
Informatie over de ticketverkoop en de beschikbaarheid kunt u 
vinden op www.cardotheater.nl. U kunt ook contact opnemen 
met de Cardo infolijn 088 779 20 94 (maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 10.00 - 15.00 uur).

Disclaimer
Cardo heeft dit programmaboekje met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Voor alle aangekondigde voorstellingen en concerten geldt de beperking: 
wijzigingen voorbehouden. Stichting Cardo aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten, prijswijzigingen, annuleringen, 
wijzigingen in het programma of wijziging in speeldatum. Stichting Cardo 
verklaart de algemene voorwaarden voor ticketverkoop van de VSCD van 
toepassing. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.vscd.nl

TICKET VERKOOP

Colofon
Grafisch ontwerp:  
Stijl3
Druk:  
Weemen Web | Print | Promo
Oplage:  
3.000 exemplaren
Fotografie: 
Paul Grefkens, Broer van den 
Boom, Robin Zeilmaker, Gijs 
Kroes, Jesaja Hizkia Credits 
VIVA, Studio Loerijzer, Corbino, 
Vanessa Wessels, Edwin Smits, 
Dennis Boxem, Chantal Tak, 
Simone Peerdeman 
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Cultuur
vinden wij
uit de kunst.

Dirkzwager deelt meer dan alleen kennis.

We willen meer zijn dan een goede juridische en �scale

dienstverlener.Wij geloven dat je moet investeren in de

omgeving waar je woont en werkt en daarom nemen wij graag

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze ziet u

terug in de sponsoring en partnerschappen die Dirkzwager

heeft met verschillendeculturele instellingen waaronder

Toneelgroep Oostpool, Het Gelders Orkest en Introdans. Meer

weten over hoe Dirkzwager cultureel kennis deelt? Kijk op

www.dirkzwager.nl
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A: NIJMEEGSEBAAN 9, 6561 KE GROESBEEK
T: 088 - 779 20 94
E: CARDO@PLURYN.NL
W: CARDOTHEATER.NL

CARDO THEATER IS EEN ONDERDEEL VAN PLURYN

SPONSORS

SUBSPONSORS

HOOFDSPONSOR

•  Aannemersbedrijf P. Kaal BV •  Diabolo ICT BV

•  Dirkzwager legal & tax  •  Uit Nijmegen

•  ING       •  Paylogic

•  Rabobank    •  Stijl3

•  Stretchtent huren   •  VDL Netwerken 

•  Personeelsvereniging NXP Semiconductors 

•  Personeelsvereniging Radboud
 
   


