Keuze van de UT-Kring

Eric Koller: Koller blijft thuis!

Maandag 24 maart, 12:35 - 13:35, Agora, Vrijhof

€ 5,-

[Fysiek cabaret]

Try-out
Soms gaat alles niet door.
Op de vraag; “Eric, ga je nog een nieuwe voorstelling maken?” Was Kollers antwoord
kort en resoluut; “Ik blijf lekker thuis.” Zijn impresariaat vond dit een briljant idee.
Een half jaar later was een volle tournee van ‘Koller blijft thuis!’ geboekt...

Fotografie Koller Creative

Hoewel Koller het eens een jaar rustig aan wilde doen, zich had willen beramen op andere plannen, z’n koffers had
willen pakken, de noorderzon had willen omhelzen, ziet het ernaar uit dat hij toch op tournee zal moeten. Of hij er zin
in heeft? Nee, totaal niet!
Maar cancellen is niet Kollers stijl. Dus heeft hij zijn huiskamer in de bus geladen en verwelkomt hij je graag, bij hem
thuis, in ons theater.
Je vergezelt Koller deze hilarische middag vol absurde momenten waarin hij zijn plannen probeert door te zetten.
Koller blijft thuis!
Eric Koller speelde al meerdere keren bij Broodje Cultuur en won in 2013 de Broodje Cultuur Publieksprijs.
Social media reacties
:-) zoooo gelachen!!! Niet goed na te vertellen.
Geen idee wie hij was. Vind zelf niet iets snel grappig, maar dit was echt geweldig!!! Pijn in mijn buik en zere ogen van
de doorgelopen mascara, wat een leuke idioot!
Heerlijk om weer eens een goede show te zien!!
Lichaamsbeheersing en mimiek verdienen diep respect!
Knotsgekke mafkees!
Keuze van... UT-Kring
Deze voorstelling is de keuze van de UT-Kring!
Alle leden van deze vereniging betalen slechts 5 euro.
Heeft jouw vereniging al een voorstelling gekozen om met korting naar toe te gaan?
Maak een keuze en/of neem voor meer informatie contact op met Tineke Grootenboer.
Thuisprintkorting
Niet meer in de rij, altijd op tijd voor een voorstelling en ook nog eens een euro minder betalen? Dat kan als je thuis
alvast je kaartje print!
Klik & betaal met iDeal.
Meer informatie
Prijzen en combinatietarieven
Reserveren

