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Een banket voor 
Blauwbaard

Broeckx, Jan L. Vijf verhalen waarin de opera een 
grote rol speelt.

Iedereen opera Broeckaert, Sylvia Verzameling klassieke opera´s, 
ingedeeld aan de hand van emoties. 

Een man van 
gevoel

Marias Javier Een operazanger kijkt terug op 
zijn verhouding met een vrouw 
die is getrouwd met een Belgische 
bankier. 

Ik aanbid je Leon, Donna Een Venetiaanse politiecommissaris 
krijgt te maken met de zaak van een 
bekende operazangeres.

Leestips Opera



Leestips Dans
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Vaslav Japin, Arthur Het levensverhaal van de 
legendarische balletdanser Vaslav 
Nijinsky (1890-1950), die in 1919 
plotseling stopte met dansen.

Verbaas me Shipstead, Maggie Als de zoon van een Amerikaanse 
balletdanseres talent voor ballet 
blijkt te hebben, komen allerlei 
geheimen aan het licht wanneer 
hij in New York les krijgt van een 
Russische balletdanser.  

Billy Elliot Burgess, Melvin Billy wil balletdanser worden, maar 
zijn broer en vader die in de mijnen 
werken, zien dat niet zitten. (Ook 
beschikbaar als fi lm.)

Vederlicht Jonkman, Janneke Bij een reünie van de balletafdeling 
van het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag komen oude 
herinneringen, frustraties en 
angsten weer naar boven. 



Leestips Cabaret
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De komedianten Couperus, Louis Over Lavinius Gabinius en zijn groep 
komedianten die naar Rome komen 
om op te treden.

Nederlands 
cabaret 1970-
1995

Hanenberg en 
Verhallen

Historisch overzicht van het 
Nederlands cabaret in de periode 
1970-1995.

En nu de moraal... Ibo, Wim Geschiedenis van het Nederlandse 
cabaret. 

IJsland Giphart, Ronald Een man die als cabaretier anderen 
aan het lachen brengt, is het 
lachen zelf enigszins vergaan.  

Over het vak Verbraak, Coen Vraaggesprekken met hedendaagse 
Nederlandse cabaretiers over hun 
vak.

Tot hier toe Schmidt, Annie M.G. Verzamelde gedichten en liedjes 
voor cabaret en diverse musicals.



Leestips Theater
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Zeur niet! Schmidt, Annie M.G. Verzamelde liedteksten voor 
volwassenen.  

Dit is theater Goossens, Jesse Inleidend overzicht in woord en 
beeld van de diverse vormen van 
theater. 

Een sterke afgang Ger, Thijs Sleutelroman over de ondergang 
van een schouwburgdirecteur door 
intriges en blunders.



Leestips Toneel
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De revue Hart, Kees ‘t Een man denkt op een reünie terug 
aan de tijd dat hij als student bij 
een revue werkte en verliefd was 
op een danseres. 

Hoogste tijd Mulish, Harry Een oude toneelspeler speelt in 
een stuk de rol van een beroemde 
toneelspeler, maar leeft zich daarbij 
al te goed in. 

Terug naar de 
liefde

Lessing, Doris Een 65-jarige toneelschrijfster 
raakt tijdens de repetities van haar 
toneelstuk verstrikt in intriges en 
verliefdheden.

Een witte nacht 
van liefde

Herling-Grudzin-
ski, Gustaw

Een 84-jarige toneelregisseur besluit 
zich aan zijn ogen te laten opereren. 
Wanneer de operatie mislukt, blikt 
hij terug op zijn leven en dat van zijn 
halfzus, die tevens zijn geliefde is.

Buigen Duyns, Don Een toneelregisseur blikt terug op 
een moeizame toneelproductie. 

Een rol voor het 
leven

Cookson, Catherine Na een moeilijke jeugd belandt een 
veelbelovende jongeman bij het 
toneel, waar hij een verhouding 
krijgt met een dertig jaar oudere 
actrice, die hem helpt om zijn 
carrière vorm te geven.

Los zand Schmidt, Annie M.G. Toneeltekst over een jubilaris die 
niet op zijn feest komt opdagen, 
daarmee grote spanningen 
veroorzakend.

Er valt een traan 
op de tompoes

Schmidt, Annie M.G. Toneelstuk waarin de problematiek 
van de zelfdoding centraal staat.  


