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Op loopafstand van station Kampen 
wordt op zaterdag 21 en zondag 22 
december theaterfestival Kerst in Oud 
Kampen gehouden. Als de avond valt, 
verandert de binnenstad in een decor 
waar de bewoners als acteurs optreden en 
waar je als bezoeker de meest wonderlijke 
personages en sprookjesfiguren 
tegenkomt. Kerst in Oud Kampen viert dit 
jaar haar twintigste editie en doet dat met 
een aantal theatrale verrassingen. 
kerstinoudkampen.nl

Huub Stapel is na de succesvolle 
voorstellingen Mannen komen van Mars, 
Vrouwen van Venus en MV2 weer te zien in 
de theaters met de onemanshow Het 
Huwelijk. Stapel filosofeert, zingt en dicht 
als ervaringsdeskundige over het 
huwelijk. Hij behandelt daarbij 
onderwerpen als verleiding, geneugten, 
ergernissen en sleur. Ook bespreekt hij de 
breuk, die in zijn persoonlijke situatie 
onvermijdelijk bleek.  moretheater.nl

THEATERFESTIVAL
IN KAMPEN

HET HUWELIJK
IN DIVERSE STEDEN
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Laat je meevoeren door de crème de la 
crème uit de internationale circuswereld 
tijdens de 35e editie van het 
Wereldkerstcircus (19 december 2019 t/m 
5 januari 2020) in Carré. Producent Henk 
van der Meijden: ‘We zijn niet alleen het 
meest bekroonde Wereldkerstcircus, 
maar bij dit jubileum ook wereldwijd het 
grootste! We zijn dan ook veel meer dan 
een circus alleen. Naast het prijswin-
nende theatrale Royal Circus uit Moskou 
zijn de trapezeartiesten van Tuniziani en 
de Sky Angels letterlijke hoogtepunten 
in het programma.’ stardusttheatre.nl

Van 12 tot en met 23 december staat het 
Lange Voorhout Den Haag in het teken 
van de Royal Christmas Fair. Organisator 
Heino Walbroek: ‘De Royal Christmas 
Fair is méér dan een kerstmarkt. Het 
Lange Voorhout wordt door ruim 
100.000 ledlampjes verlicht en in meer 
dan honderd kersthuisjes vind je 
ambachtelijke producten. Verder zijn er 
kerstkoren,  acteurs die gekleed zijn 
zoals in het Scrooge-tijdperk en er is 
natuurlijk ook een echte Santa.’
royalchristmasfair.nl

KERSTCIRCUS  
IN AMSTERDAM

KERSTFAIR
IN DEN HAAG 
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LICHTJESFESTIVAL
IN AMSTERDAM

QUEEN WILL ROCK YOU!
IN AMSTERDAM, DEN HAAG, 
HENGELO

Bezoek de Amsterdamse grachten deze 
winter in het donker om de indrukwek-
kende lichtkunstwerken van Amsterdam 
Light Festival (28 november 2019 t/m 
19 januari 2020) op hun mooist te zien. 
Thema dit jaar: Disrupt! Directeur 
Frédérique ter Brugge: ‘Met zo’n thema 
moet het festival wel voor de nodige 
opschudding zorgen in de stad! Laat je 
verrassen door de speciaal voor het festival 
gemaakte kunstwerken, de nieuwe route 
rond Artis en onze programmering.’
amsterdamlightfestival.com

Alle grote Queen-hits komen live voorbij 
tijdens rockmusical We Will Rock You 
(23 november 2019 t/m 19 januari 2020). 
In de (hoofd)rol van Killer Queen zie je
de beroemde Amerikaanse zangeres 
Anastacia. Organisator Maxim 
Bezembinder: ‘Anastacia heeft met 
Queen opgetreden, en zorgt er mede voor 
dat deze rockmusical het dichtst bij een 
origineel Queen-concert komt. We Will 
Rock You is een voorstelling met 24 hits 
van de beste rockband aller tijden!’
wewillrockyoumusical.com

Kom in winterse sferen met de uittips van SPOOR. 
Of je nu een bezoek brengt aan een romantische 

kerstmarkt of aan een ijssculpturenfestival, er zijn 
héél veel manieren om van de donkere dagen een 

feestje te maken!

SPECTACULAIRE 
IJSSCULPTUREN
IN ZWOLLE

Uit 550.000 kilo sneeuw en ijs maakten 
veertig internationale ijscarvers 
indrukwekkende beelden. Die zijn te zien 
tijdens het Nederlands IJsbeelden Festival 
(14 december 2019 t/m 1 maart 2020) in 
Zwolle. De werken zijn geïnspireerd op het 
thema ‘R-ijs door de Tijd’. Ze  variëren van 
een dinosaurus en mammoet op ware 
grootte tot een locomotief op rails die de 
Industriële Revolutie symboliseert. Ze zijn 
tot wel zes meter hoog en een groot aantal 
ervan is voorzien van spectaculaire 
lichteffecten, geluid of projecties. 
ijsbeelden.nl
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