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 “De kracht van the Blue Stars is het contact dat ze met het 
publiek weten te maken. Ze lijken feilloos aan te voelen met welke 
doelgroep ze te maken hebben. Bovendien zit er veel afwisseling in 
hun optreden, waarin de milde humor de boventoon voert. 
Het wordt nergens hard of grof; het blijft vriendelijk maar toch 
scherp en bovenal amusant. 
Het programma stoelt deels op herinneringen aan vroeger; dat 
maakt het voor veel mensen tot een mooie o-ja-voorstelling. 
O ja, toen … Ik heb een groot publiek zien genieten van een 
optreden van The Blue Stars.

Wim Daniëls, schrijver, cabaretier

techniek:

the Blue Stars

CABARET
Vestzaktheater Son
vrijdag 19 mei 20:15 uur

kaarten bestellen: www.thebluestars.nl

cabaret met een zweem van vroeger en een knipoog naar vandaag

 

cultureel centrum
de SCHAKEL

GILZE

donderdag 16 juni 19:30 uur 
Kaarten 12,50 €, bij: de Schakel in Gilze 

de Boodschap in Rijen.
(inclusief koffie in de pauze en drankje na afloop)

www.ccgr.nl

CABARET
the Blue Stars

‘Voor ik het vergeet’
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ellen, zang, kleren, 
waar het ligt? Daar!, 
goed drinken!
en vat geen kou! 

rob

benjo

ellen

harrie erica

joost

Na afloop van een recent 
optreden, met daarin een 
conference over het 
kerstspel op de lagere school,  
kwam een notabele uit het 
dorp ons complimenteren met 
de voorstelling, verbaasd over 
zichzelf zei hij; ‘Ik heb notabene 
‘de herdertjes lagen bij nachte’ 
mee zitten zingen!’ 

..Humor en emotie is een 
gouden combinatie. Jullie hadden 
die opmerkingen om ons heen 
eens moeten horen. 
Als het lukt wil ik nog een keer 
komen kijken.. 

..Dank voor de fantastische avond 
die jullie ons hebben bezorgd. Het 
was een overweldigende show die 
geschikt is voor iedereen. Bedankt 
voor een avond vol plezier en 
intense belevingen.

..kortom een heerlijk 
voorstelling met kletspraat, 
nostalgie, met nog veel meer 
anekdotes, muziek en zang. Het 
publiek genoot zichtbaar en 
kreeg waar ze voor gekomen was: 
een avondje lachtherapie, onder 
leiding van de meesters van de 
ongecompliceerde humor.

‘Nooit meer zo gelachen als 
na een voorstelling van Toon 
Hermans’ ..

‘..een daverend succes. Het 
publiek wisselde onophoudelijke 
lachbuien af met luide 
zang-memoires. Beide avonden 
ging het publiek helemaal los. 
Twee geweldige avonden’..

..Met volle teugen werd er weer 
genoten van muziek, zang maar 
vooral heel veel humor. 
Dit alles bij elkaar zorgde voor een 
geweldige avond uit.

The Blue Stars zijn: Harrie Sijbers, Rob Verschuren, Erica van Dijck, Ellen Sijbers, 
Joost Egmond en Benjo Plandsoen

                                                                                  

      Nieuwe programma 
      vanaf 2023:

                                                                                                  ‘ZE ZEGGEN ZOVEEL’

   cabaretgroep
The Blue Stars 

De groep, bestaande uit 2 cabaretiers, 2 zangeressen en 2 muzikanten, brengt een 
zeer gevarieerde, avondvullende voorstelling. Harrie Sijbers en Rob Verschuren zor-
gen voor de hilarische anekdotes, humorvolle bespiegelingen en grappen. Grote muzi-
kale rollen en clowneske scenes zijn er voor Benjo Plandsoen en Joost Egmond. De 
prachtige zang wordt verzorgd door Erica van Dijck en Ellen Sijbers. Samen maken de 
Blue Stars er een avond van om niet meer te vergeten.

Het cabaret van ‘the Blue Stars’ heeft altijd een hoog ‘dat weet ik nog goed’ -gehalte. 
De ondersteuning met (zwart/wit) beelden van vroeger, de liedjes van toen, en de 
teksten roepen een sfeer op die iedereen herkent. Cabaret met een ‘zweem van 
vroeger en een knipoog naar vandaag’ in een vrolijke setting. Dit alles met maar één 
bedoeling: de bezoekers een heerlijke, ontspannen avond te bezorgen met veel 
herkenning en waar veel gelachen kan worden! 

‘..Het lukt the Blue Stars elke keer weer om hun 
enthousiasme over te brengen op het publiek’.. 
Cabaret met een ‘zweem van vroeger en een knipoog naar vandaag’ in een vrolijke setting. 
Dit alles met maar één bedoeling: onze bezoekers een heerlijke, ontspannen avond te 
bezorgen waar veel gelachen kan worden over bijvoorbeeld:

n  de bewaarschool, sinterklaas en de harmonie
n de tv’s van vroeger en de programma’s die we keken 
n  onze helden, de school (gedrag en vlijt een 10), de liedjes die we zongen
n  de winkel van vroeger en de spullen die we kochten,
n  dansles, het geloof, de kerk, onze opvoeding, onze taal..enz.enz.
n hilarische scènes, zoals die waarin Rob een Duitse zanger imiteert die niet kan playbacken.. 
n conferences gecombineerd met mooie liedjes van toen en nu


