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YOUP VAN 'T HEK

MARJOLIJN VAN KOOTEN

CHRISTEL DE LAAT

LET'S MAKE COMEDY

FABIAN FRANCISCUS

ERIK KRIKKE & 7EVEN BRIDGES

ADAM

MENEER MONSTER 

FLORIS KORTIE & VERA KOOPER

LENNON & MCCARTNEY

JOSHUA AARON

SCRUM

RAPALJE

AIMEE FRAIJ

CASH

ROB SCHEEPERS

YVONNE KEULS

DJ ANDRÉ

THE ANTONY SINGERS ONZEKERE TIJDEN

SUPERJUFFIE 

ANNE & LISA

MOUNTAIN DANCERS ALVERNA

COMPAGNIE TIURI

70'S UNPLUGGED

JOAN ELLEN

REMY EVERS & THJUM ARTS

GLODI LUGUNGU SUPERNOVA

JOOSEN & DE JAGER

CO TRUM

DISOBEDIENCE

MOORDMYSTERIE

DRUK

ROCK4

NILS KRAKE & VANESSA THUYNS

MILÉNE VAN DER SMISSEN

STENT PRODUCTIES 

DEFANO HOLWIJN

DIEDERIK JEKEL

JOCHEM NOOYEN

UPBEATLES

CÉLINE JANSSEN

LUDIQUE

JEROENS CLAN

ABSOLUTELY DRAG & FRIENDS

MIDDAGFILM

JO TOONEN

THEATEROVERVAL

NHUNG DAM

WE GO BACK

ROB & EMIEL

LISA STAAL

TRIO VAN TOEN

HOLLAND DANCE FESTIVAL

WERNER SCHOUTEN

BOER BORIS

De laatste ronde!

Ongestoord

Hoe dan!?

Kwartfinale

Kleine wereld

Keihard opstaan

Cineclub

3 miljoen voetstappen naar Sicilië

To...

Van Houdini tot Copperfield

De wintergruffalo

Het jaar 250 na Beethoven

Two of us

De vreemdeling

The last call

Scotland's Story

No Gravity

The Tribute

Gulzig

Familiegedoe

80's/90's/00's & more

Dis Koffer Us! We blijven flexibel

De toren van geluid

Lonely Pony

 Garde- en Showdans Toernooi 

No bodies

Love the one you're with

From the heart

Comedypact on tour

Ze bedoelen het goed Cineclub

Zwolle aan zee

Co with the flow

Cineclub

Circus, circus!

Cineclub

Back to basic

You've got a friend

Voor mijn part Dolly

Willem junior

LIVE

Orde in de chaos

De Breinjongleur

Familiequiz

Opera voor Dummies

Levenslong

Tere zieltjes

It's all Queens

Cineclub

Di was ut dan

Laat je verrassen 

Schaamteloos open

De 50-er jarenshow

Talent on the move

Klimaatspiegel

Boer Boris is de baas

wo 5 januari

do 20 januari

vr 4 februari

wo 16 maart

wo 6 april

do 17 maart

do 7 april

za 8 januari

wo 26 januari

wo 9 februari

za 25 februari

za 19 maart

za 9 april

vr 22 april

za 7 mei

do 24 maart

zo 10 april

za 23 april

za 11 juni & zo 12 juni

za 29 januari

 do 6 januari

vr 21 januari

za 5 februari

wo 23 februari

wo 12 januari do 13 januari

do 27 januari

za 12 februari

do 10 maart

za 29 januari

do 10 februari

wo 9 maart

vr 25 maart

do 14 april

za 26 maart

vr 15 april

vr 7 januari

za 22 januari

zo 6 februari

vr 24 februari

vr 18 maart

vr 8 april

do 21 april

zo 1 mei

vr 14, za 15 & zo 16 januari

zo 30 januari

vr 18 februari

za 12 maart

vr 1 april

vr 28 januari

zo 13 februari

vr 11 maart

do 31 maart

ma 18 april

do 17 februari

zo 6 maart

De allerlaatste show van Youp is al helemaal
uitverkocht.

Psychiatrisch cabaret vol zwarte humor, mooie
liedjes, relativering en troost.

Op veler verzoek komt deze hilarische
Brabantse cabaretière naar ons theater.

Het allernieuwste stand-up comedy talent in
deze Gelderse comedy-wedstrijd.

Zijn zoektocht naar no-nonsense zelfacceptatie
is hilarisch en onnavolgbaar.

Na het zeer succesvolle Operatie Geslaagd, de
nieuwe theatershow van Erik & zijn band.

Alleen toegankelijk voor leden van de
Cineclub.

De populaire gruffalo in een speciale
wintereditie vol sneeuw. Handschoenen aan!

Hoe de revolutionaire muziek van
Beethoven ons de moderne tijd in loodst.

Job Wijlacker en Dennis Colen nemen je mee
voor een akoestische muzikale reis.

Filmische verhalen in beeld en geluid over
bijzondere ontmoetingen met mensen.

Het glas heffen, zingen en drinken op ieders
gezondheid, slàinte mhath!

Keltische beleving vol passie, gevoelige
ballades en stampende reels.

Veelzijdige multi-instrumentaliste en singer-
songwriter verrast en ontroert.

De bandneemt je mee door de Sun jaren tot aan
zijn laatste masterpieces onder American Records. 

Geen hoofdzonde is Rob vreemd. Rob is
gulzig. Waarom tevreden zijn? Hij wil meer...

De bekende schrijfster vertelt over de  huis-
dieren die in haar leven voorbijgetrokken zijn.

Ga lekker los op de beste danshits met deze
Wijchense party-DJ.

Een muzikale reis in de vertrekhal van het
vliegveld.

Hou facebook en website in de gaten voor
wijzigingen en aanvullingen.

Na de populaire boeken en film nu de
theatershow van Juf Josje, met meet & greet!

Hilarisch en absurd! Nieuwe show van de
winnaars van het Rabo Talenten Concours.

Dit evenement is geschikt voor alle
liefhebbers van garde- en showdans!

11 dansers en 3 muzikanten gaan op zoek naar
wie zij willen en mogen zijn.

Beleef de 70's met de mooiste lovesongs door
deze geweldige band.

Met haar warme stem zingt ze recht je hart in,
aanrader voor muziekliefhebbers.

Twee getalenteerde festivalwinnaars op één
avond, zeer gevarieerd en grappig.

Maak kennis met hét comedytalent van 2020
die vol hilarische verhalen zit.

Alleen toegankelijk voor leden van de
Cineclub.

Absurde, muzikale en stormachtige reeks
scènes van dit nieuwe cabaretduo.

Wervelende show over haar vliegensvlugge
leven in de lucht, bekend van YouTube.

Alleen toegankelijk voor leden van de
Cineclub.

Voor de liefhebbers van escape rooms en
quizzen: los met je team een moord op.

Alleen toegankelijk voor leden van de
Cineclub.

Pure zang in combinatie met vocale
acrobatiek in een intiem a capella-concert.

Smaakvol muzikaal eerbetoon aan de meest
authentieke singer-songwriters ooit.

Theatrale muziekvoorstelling waarbij het
publiek in een razend tempo een spoedcursus
Dolly Parton krijgt.

Energieke jeugdvoorstelling, vol humor, leuke
liedjes en spannende momenten.

De populaire influencer, Youtuber, rapper,
presentator en acteur live on stage.

Het allereerste therapeutische theatercollege
van deze populaire (tv-)wetenschapper.

Magische show vol mind-illusies en
interactieve experimenten voor het hele gezin.

Geweldig uitje voor het hele gezin, een
pubquiz voor alle leeftijden.

Laat op een leuke, luchtige manier zien hoe
eigentijds, sexy en grappig opera is.

De kracht van muziek en liefde weerklinken in
het oeuvre van Robert Long.

Brabants trio met snelle scènes, rauwe liedjes
en scherpe grappen.

De 'sassy yet classy' dragqueens nemen je mee
naar hun uitbundige en kunstzinnige wereld.

Alleen toegankelijk voor leden van de
Cineclub.

Voor de laatste keer vult Jo ons podium met
sketches, conferences en clownerie.

Laat je overal in 't Mozaïek overvallen door
nieuw talent uit onze regio.

Indrukwekkende, eigenzinnige voorstelling
over zoeken naar geluk en het leven.

Laat je meeslepen door de beste hits van live-
band & DJ in dit heerlijke sta-concert.

Waanzinnige show vol wonderlijke gebeurte-
nissen, eert de grootmeesters van de magie. 

Deze ex-escortgirl geeft zich bloot in een
inspirerende theatershow voor vrouwen.

De tijd vliegt in een humoristische show vol
liedjes van weleer, lekker meezingen!

Passie en energie spatten van het podium af in
deze afwisselende dansshow.

Laagdrempelig, verbindend en realistisch:
klimaatissues in een theaterjasje.

In een levensgrote kijkdoos volgen we een dag
uit het leven van de populaire boer.

WWW.MOZAIEKWIJCHEN.NL

3+

5+

8+

4+

Tickets bestellen kan via

MuziekCabaret

Dans Entertainment 

Divers

Film

Staconcert

Muziektheater Toneel

Familie



Sponsoren bedankt!

Word Vriend van Theater 't Mozaïek
en steun onze ambities vanaf €5,- p.m.

talent-
ondersteuning

verdieping
maatschappelijk thema

podium
voor scholen

Kom jij ook lunchen bij
het Cultureel lunchcafé?

ma t/m vrij11:00-14:00

Vergaderen in 't Mozaïek
gastvrij - WIFI - digibord - gratis parkeren - lekkernijen van Driestroom - lunches 

ruimtes voor 2 t/m 30 personen - borrelarrangementen - servicegericht

Kantoorruimte huren?
Diversiteit aan ruimtes beschikbaar voor kantoor, praktijk en ZZP.

Neem contact op met facilitair manager Boudewijn Schemkes
 voor de mogelijkheden. 

boudewijn.schemkes@mozaiekwijchen.nl

AllroundAllround

(024) 645 04 55Campuslaan 6 6602 HX Wijchen
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