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SPETTERENDE ROCK-‘N-ROLLSHOW MET MUZIEK UIT DE FIFTIES 
 
Op 2 april wordt u in DE KOM teruggeschoten in de tijd naar de gloriedagen van de rock-‘n-
roll, toen vetkuiven en petticoats het modebeeld bepaalden en de songs van Elvis Presley, 
Jerry Lee Lewis, Buddy Holly en Roy Orbison de hele dag op de radio te horen waren. 
Tijdens de ouderwets goede show ‘Rockin’ On Heaven’s Door’ brengt een aantal Britse 
zangers/acteurs een spetterende hommage aan de helden uit de fifties, aangejaagd door 
een liveband. WWW.WERELDTHEATER.COM 

 
woensdag 2 april | 20.15 | rang 1 € 29,00 | rang 2 € 27,00 | loge € 33,00 | Rabobankzaal | 
www.dekom.nl 
 
 
LACHEN OM LIEFDE EN OVERSPEL BIJ TONEELSTUK ‘LIEFDE HALF OM HALF’  
 
De hysterische capriolen rondom overspel in het toneelstuk ‘Liefde Half om Half’ krijgen u 
gegarandeerd aan het lachen. Deze pittige relatiekomedie van de Britse auteur Alan 
Ayckbourn is 3 april in DE KOM te zien en wordt gespeeld door een fraaie cast met onder 
anderen Lone van Roosendaal, Rick Engelkes en Kees Boot. Het stuk draait om drie stellen, 
waarvan twee koppels het derde duo gebruiken als alibi voor hun scheve schaats. “Prettig 
gestoorde relatiecrisis,” schrijft De Telegraaf over het klassieke blijspel. De stukken van 
Ayckbourn zijn geestig, intelligent, vermakelijk en soms confronterend. Zijn zedenschetsen 
geven een mooi tijdsbeeld en hij weet in al zijn stukken herkenbare personages op te 
voeren. Een avond Ayckbourn is dan ook altijd meeslepend én diepgravend. 
WWW.REP.NU/LIEFDEHALFOMHALF  
  
donderdag 3 april | 20.15 | rang 1 € 27,50 | rang 2 € 25,50 | loge € 31,50 | Rabobankzaal 
| www.dekom.nl 
 
 
NIEUWEGEINSE KIM VAN ZEBEN MET CABARETPROGRAMMA IN DE KOM 
 
Cabaretière Kim van Zeben groeide op in Nieuwegein en is nu eindelijk met een 
avondvullende voorstelling te zien in haar voormalige thuisstad. Op 3 april speelt zij 
‘Syndroom van Zeben’ in DE KOM en haar Nieuwegeinse jeugd zal zeker aan bod komen. 
Ze groeide op in de Doorslag, zat op het Anna van Rijn College, voetbalde bij Geinoord en 
had drumles bij DE KOM. Later studeerde Kim aan de kleinkunstacademie in Amsterdam en 
de afgelopen tien jaar speelde zij in diverse theaterstukken en musicals, wat haar al twee 
keer een nominatie voor een Johnny Kraaijkamp Musicalaward opleverde.  
 
wervelwind 
Tijdens een voorstelling van wervelwind Kim is er geen mogelijkheid om even rustig op adem 
te komen. Zij dendert met ongekende turbulentie en muzikaliteit over de vlakke vloer van de 
kleine zaal en schakelt razendsnel tussen typetjes en onderwerpen. Limburgers, 
Marokkanen, boeren, stripfiguren en zelfs dieren: allemaal strijden ze in Kim om aandacht en 
allemaal willen ze het hoogste woord. De pers typeerde haar als “verrassend anders.” 
WWW.KIMVANZEBEN.NL 
 
donderdag 3 april | 20.30 | € 19,00 | kleine zaal | www.dekom.n 



HARRY SACKSIONI LAAT SNAREN DANSEN TIJDENS INTIEM GITAARCONCERT 
 
Gitaarfenomeen Harry Sacksioni was al vaak te gast bij DE KOM, maar op 4 april treedt hij 
voor het eerst op in de kleine zaal. Tijdens een intiem concert laat hij zijn snaren letterlijk 
dansen met bluesy, subtiel en opzwepend nieuw repertoire. Ook speelt hij wat van zijn 
vroegere werk, waaronder ‘Vensters’, ‘Elixer’ en ‘Walk Over’. En popliefhebber als hij is, 
speelt hij in een aantal eigenzinnige arrangementen highlights van zijn helden zoals The 
Beatles, Stevie Wonder, Queen en U2 en een superswingende versie van Glenn Millers ‘In 
the Mood’. Sacksioni kan als geen ander verhalen vertellen met zijn gitaar, waarbij het 
publiek ademloos luistert. Zijn onnavolgbare techniek wekt de indruk dat er iemand in de 
coulissen mee staat te spelen, maar hij doet het toch echt in zijn eentje. 
WWW.HARRYSACKSIONI.NL 
 
vrijdag 4 april | 20.30 | € 20,00 | kleine zaal | www.dekom.nl 
 
 
KENNISMAKINGSLES ‘MUZIEKFEEST VOOR KLEUTERS’ BIJ DE KOM 
 
Alle kleuters die wel van een muzikaal feestje houden zijn vrijdagmiddag 11 april welkom bij 
de open les van de cursus ‘muziekfeest’. In deze nieuwe cursus die binnenkort van start gaat 
laat docent Margit Klaver de kinderen op een speelse manier kennismaken met muziek. 
Kleuters van vier en vijf jaar kunnen tijdens de les naar hartenlust zingen, dansen en met 
instrumentjes spelen. Elke les is een muzikaal feest waarbij het draait om het beleven van de 
muziek. Kleuters kunnen de korte kennismakingsles op 11 april gratis bijwonen om te 
proberen of de cursus wat voor hen is. WWW.DEKOM.NL 
 
Zie voor meer informatie www.dekom.nl of neem contact op met het kunstencentrum 
via 030 604 38 92 of kunstencentrum@dekom.nl. 
 
 


