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Kristel Zweers hangt ‘Onschuldig’ in de paal
in het Comedy Theater in de Nes
Van dinsdag 16 tot en met zaterdag 20 oktober staat Kristel Zweers in het Comedy
Theater in de Nes met haar voorstelling Onschuldig, aanvang 20.30 uur.
Aan een theaterprogramma stelt Kristel Zweers dezelfde eisen als aan een ideale avond
uit: goede gesprekken, ontspannen lachen en een gezonde dosis seks. Voor gevoelige
liedjes, perfecte imitaties en herkenbare typetjes ben je bij Kristel aan het verkeerde
adres. Weliswaar vindt zij dit geweldige ingrediënten voor een avondvullend programma,
maar helaas, ze kan het niet. En dus doet Kristel Zweers gewoon waar ze goed in is. Ze
vertaalt haar irritaties en verbazing in een vlijmscherpe conference.
In Onschuldig gaat Kristel op zoek naar een betere versie van zichzelf. Blijft ze hierbij
trouw aan de Kristel die ze graag wil zijn of geeft ze toe aan de eisen van de media en de
maatschappij? Eén ding weet Kristel zeker: het draait tegenwoordig niet alleen bij
televisie om de kijkcijfers!
Kristel Zweers kent het klappen van de zweep. Als een van de weinige vrouwen
overleefde zij het harde stand-up circuit, werd ze headliner van de Girls Comedy Night en
maakte ze indruk met haar eerste soloprogramma Tegenspraak. Ze was vast panellid van
De Lama’s’ en trad op in Hard Gelach. Kristel duikt regelmatig op in de line-ups van de
Comedy Explosion, waarin ze als een van de weinige dames regelmatig de heren het
nakijken geeft. Ook in het Comedy Theater in Amsterdam is ze met de Comedy Explosion
veelvuldig te zien. Maar nu staat zij met haar solovoorstelling vijf avonden lang in het
Comedy Theater in de Nes.
‘Een mooie theatrale versie van een chicklit à la de eens zo populaire Sex and the City.’
(Alexander Nijeboer)
speeldata
tickets

di 16 t/m za 20 oktober – 20.30 uur
€ 14,00

[reserveringsgegevens]
Kaarten bestellen via internet www.comedytheater.nl (24 uur per dag zeven dagen per
week), telefonisch via (020) 4 222 777 of aan de avondkassa in de Nes 110.

