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Leo Fuld
ROB VAN DE MEEBERG EN ROSA MEE

Wo Ahin Soll Ich Geh’n?

In de jaren tachtig hoorde je die stem nog wel eens, die zachte, warme tenor 
die wereldberoemd was. Een grote, internationale ster die het Joodse verleden 
liet herleven dat na de oorlog vrijwel uit Nederland was verdwenen. Al als 
16-jarige trok Leo Fuld volle zalen. Eerst als zanger in de Synagoge, later ook 
in theaters en concertzalen. Deze eenvoudige Rotterdamse jongen, geboren in 
een arm gezin, maakte vijf wereldtournees, trad regelmatig op in New York en 
maakte miljoenen platen. Rob van de Meeberg en Rosa Mee laten deze unieke 
zanger, die we nooit mogen vergeten, herleven in een muzikaal eerbetoon. 
Pianist, arrangeur Bert Stoots heeft de muzikale leiding.
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THEATER OVERDAG Is speciaal bedoeld voor 
iedereen die – om wat voor reden dan ook – ‘s 
avonds niet meer naar het theater kan/wil en toch 
een portie cultuur wil opsnuiven. Speciaal voor 
hen vindt er elke tweede donderdag van de maand 
om 14.30 uur een middagvoorstelling plaats, met 
uitzondering van de maanden juni, juli en augustus. 
Bij de keuze van de voorstellingen wordt er steeds 
uitgegaan van kwaliteit, kleinschaligheid en 
betaalbaarheid. Voorafgaand aan de voorstelling 
biedt het Rietveld Theater de mogelijkheid om 
tussen 13.00 en 14.00 uur te lunchen in de 
gezellige foyer van het theater. De lunch wordt 
verzorgd door THUIS by Ladera. 
Kaartjes zijn te koop via www.rietveldtheater.nl en 
kosten € 12,50 en € 17,50 (met lunch). Vrienden 
van het theater krijgen € 2,50 korting. Informatie 
is te vinden op de genoemde website en de 
facebookpagina van Theater Overdag of mail naar 
marian@delft.theaternetwerk.nl
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Wiesbaden
GEORGE GROOT

“Oh, jij bent de hoer die mijn zoon 
heeft verleid.”

George Groot werd vooral bekend 
als een van de oprichters van de 
Cabaretgroep Don Quishocking.  
Hij stond al eerder in het Rietveld 
Theater met zijn voorstelling 
‘September Song’ . Een vervolg 
kon niet uitblijven: “Deed ik het 
toch weer. Of ik weer eens in mijn 
‘rijke repertoire’ wou duiken om te 
kijken wat ik nog zou willen doen.

Zei ik toch weer: ja.  Niet alleen 
ja: ik kreeg er meteen zin in: Oh, 
dat lied wil ik nog een keer zingen, 
en dan kan ik mooi over dat 
televisiefragment vertellen en over 
mijn eigen angsten en dat Ank en 
ik ooit… “

De begeleiding is in handen van 
pianist Hubert-Jan Horrocks.

Diva's
ERIC BEEKES 

Een diva is als de zon waaraan je 
je kunt verwarmen, maar als je te 
dichtbij komt verbrand je...

Vanaf jongs af aan heeft Eric 
Beekes bewondering voor ‘grote 
namen’, ‘sterren’ en ‘diva’s’ in 
het theater en de film. In dit 
programma vertelt hij over een 
tiental diva’s die hij van dichtbij 
heeft meegemaakt. Een diva is 
voor hem een vrouw of een man 
die in wezen onbereikbaar is 
en een talent bezit waar je niet 
om heen kan. Een diva wordt 
bewonderd op het toneel, maar is 
vaak eenzaam in de kleedkamer. 
Ze zijn  spannend en intrigerend. 
Beekes zingt en vertelt over zijn 
ontmoetingen met o.a. Adèle 
Bloemendaal, Simone Signoret, 
Ramses Shaffy, Hetty Blok, 
Catherina Valente, Liesbeth 
Liszt, Leonard Bernstein en 
Sonia Gaskell. Pianist: Wolfgang 
Mailand.
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...Tot ie purper ziet...
deel twee
fRANS MULDER

Het is alsof je bij hem thuis tussen 
de schuifdeuren zit

Ook Frans Mulder, bekend van 
de Cabaretgroep Purper, speelde 
zijn eerste solovoorstelling bij 
Theater Overdag. Intiem en zonder 
enige opsmuk vertelde hij over 
de ups en downs, tops en flops in 
zijn professionele, maar ook zijn 
persoonlijke leven. Openhartig, 
scherp en vaak onthutsend eerlijk 
deelde Frans zijn visie op zijn 
eigen en andermans leven. In dit 
tweede deel gaat hij op de oude 
voet verder, maar met nieuwe 
verhalen en liedjes. Mulder schrijft 
zijn hele leven al liedjes, maar ook 
sketches, verhalen en conferences 
voor o.a. Willem Nijholt, Adèle 
Bloemendaal, Gerrie van der Klei, 
Simone Kleinsma, Karin Bloemen 
en Angela Groothuizen. 
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Vive Piaf 
NADJA fILTZER

Net als Piaf zong ik voor een fles 
wijn 

In deze muziektheatervoorstelling 
vertolken Nadja Filzter en 
haar musici het grootse en 
meeslepende levensverhaal van 
de ‘straatmus’ die uitgroeide 
tot grande dame van het Franse 
chanson. Een kronkelig pad 
van de Parijse bordelen tot 
aan uitverkochte concertzalen. 
Bekende chansons, sterke 
vertalingen, schitterend onbekend 
werk en de meest uiteenlopende 
emoties trekken aan de 
toeschouwer voorbij. Nadja, die 
zich erg verwant voelt met Piaf, 
won in 2009 de Publieksprijs van 
het Concours de la Chanson van 
de Alliance Française. Ze wordt 
begeleid door Leo Bouwmeester 
(piano), André Vrolijk (accordeon) 
en Harm Wijntjes (contrabas).


