
Arjan Verschuur houdt TOM-publiek ‘Spiegel’ voor 

Winnaar Utrechts Kleinkunstfestival 
 

Aanstaande woensdag 24 augustus verzorgt 

Arjan Verschuur met een solo optreden de 8
e
 

Zomercarrousel in TheaterOnderdeMolen te 

Vorden. Hij brengt dan ‘Spiegel’, een 

avondvullende kleinkunstvoorstelling over het 

hervinden van je innerlijke kracht na een 

ingrijpende verlieservaring. Het sprookje van 

Sneeuwwitje loopt als een rode draad door de 

voorstelling. Het sprookje geeft de liedjes een 

diepere betekenis en de liedjes verhelderen de 

symboliek in het sprookje. En dat is 

allesbehalve kinderachtig. 

 

Met delen uit deze voorstelling won Arjan op 

14 mei jl. het Utrechts Kleinkunst Festival.  

Reacties van het publiek:  

“Arjan Verschuur heeft een prettige stem om 

naar te luisteren, die ons doet denken aan Stef 

Bos. We zullen nog veel van hem horen.” (Jury 

Utrechts Kleinkunst Festival). “Een prachtige 

tedere voorstelling. Autobiografisch maar o zo 

universeel” (Maaike). “Ontroerend, hartverwarmend en verstillend. Een verrassende 

voorstelling. Bedankt!” (Gwen). “Bedankt voor je intens mooie liedjes en optreden. Veel van 

je liedjes kwamen als een hamerslag bij me binnen… boemmmm… met recht er recht door 

heen… no short cuts… heel bijzonder”. In eerdere carrouselavonden hebben we al kennis 

kunnen maken met zijn prachtige teksten, zijn stem en zijn ragfijne gitaarspel (tot en met een 

stampende blues toe!).  

 

De ervaring leert inmiddels dat alles mogelijk is in TheaterOnderdeMolen. ‘Femme 

Vocale’ nam op de 7
e
 avond van de Zomercarrousel het publiek figuurlijk mee uit eten. Vóór 

de voorstelling en in de pauze hielden deze drie 

dames (Mariske Hekkenberg, Nathaly 

Masclé en Trea Staal - v.l.n.r.) het publiek 

een muzikaal menu voor. Iedereen mocht zelf 

kiezen wat men wilde ‘eten’. Hierdoor 

ontstond er een prachtig gekleurd en 

afwisselend programma, waarin het trio kon 

laten zien wat ze waard zijn. Van jazz tot pop 

en van meezing tot Nederlandstalig en dat alles 

driestemmig. Het publiek heeft genoten met 

een hoofdletter G. Er werd dan ook met klem 

gevraagd of ze aub nog eens terug wilden 

komen. De dames hebben volmondig ‘Ja’ 

gezegd. 

 

Kaarten reserveren voor de voorstelling van Arjan Verschuur op woensdag 24 augustus kan 

via www.theaterondermolen.nl of telefonisch 0575 555783. Of loop gewoon binnen rond half 

acht. Aanvang voorstelling 20:00 h, foyer open vanaf 19:15 h, entree € 10 en kinders half 

geld. Tevoren kunt u à la carte eten bij het naastgelegen ’t Proathuus: T 0575 556421.  

U kunt ook al reserveren voor de laatste Zomercarrousel op 31 augustus. Een bomvol 

programma met één nieuw gezicht (Mees) en verder vrijwel alle artiesten die eerder 

meededen.  

http://www.theaterondermolen.nl/

