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SUCCESVOLLE PODCAST ‘DE NEDERSAKSEN’ GAAT HET THEATER IN EN TREKT IN HET KADER VAN 

HET HANZEJAAR LANGS DIVERSE STEDEN 

De succesvolle podcast De Nedersaksen van Albert Bartelds en Hendrik Jan Bökkers gaat het 

theater in. Vanaf 29 maart is De Nedersaksen LIVE te zien in een groot aantal theaters in 

Hanzesteden als Kampen, Zutphen, Deventer, Zwolle en Oldenzaal. De Nedersaksen LIVE komt 

voort uit de succesvolle podcast De Nedersaksen waarin de Nedersaksische taal, cultuur en 

geschiedenis centraal staan. Albert Bartelds en Hendrik Jan Bökkers langs een groot aantal 

theaters om het publiek gedurende anderhalf uur mee te nemen richting de roemrijke Hanzetijd en 

uiteraard koppelen we dit aan de Nedersaksische cultuur. Meer informatie en kaartverkoop voor 

De Nedersaksen LIVE via www.denedersaksen.nl 

De basis van de voorstelling bestaat uit de succesvolle podcast De Nedersaksen, Albert Bartelds en 
Hendrik Jan Bökkers nemen de rol als verhalenvertellers en gastheer op zich. In elke stad schuift er 
een beroemde en interessante gast aan om te praten over de Nedersaksische cultuur en taal. Dit 
gesprek wordt afgewisseld met livemuziek van de gebroeders Roo die ook een vaste rol hebben in 
podcast De Nedersaksen. Een prominente plek in de voorstelling is er ook voor Harrie Scholtmeijer. 
Deze dialectoloog bespreekt elke voorstelling een lokaal taalfenomeen. Ook neemt muzikant Hendrik 
Jan Bökkers, bekend van o.a. Bökkers,  zijn gitaar mee om elke avond twee liedjes te spelen en de 
verhalen achter deze nummers te vertellen.  De première van De Nedersaksen live is op 4 april in 
Zwolse Theaters en is onderdeel van de opening van het Hanzejaar in Zwolle. De voorstelling is 
gedurende het voorjaar van 2023 te zien in diverse steden in de gehele regio.  
 
De Nedersaksen is een tweewekelijkse podcast van, over en met (de) Nedersaksen. Hendrik Jan 
Bökkers en Albert Bartelds dompelen je onder in de Nedersaksische cultuur, taal en geschiedenis. 
Gesprekken met diverse ‘cultuurdragers’ uit de Nedersaksische regio en regelmatig livemuziek in een 
van de Nedersaksische streektalen. De podcast is een groot succes, inmiddels zitten Hendrik Jan 
Bökkers en Albert Bartelds in seizoen 3 en trekken ze meer dan 20.000 verschillende luisteraars in 
alle soorten leeftijden. Opnames van De Nedersaksen vinden plaats in de studio van Hedon die werd 
gebouwd tijdens de Coronapandemie. Als wijze van experiment werd besloten om een seizoen van 
acht afleveringen op te nemen maar al snel werd er een groot vast publiek opgebouwd. De 
Nedersaksen LIVE is een gezamenlijke productie van Hedon, Overijsselacademie en Zwolse Theaters 
met financiële ondersteuning van de Gemeente Zwolle. De totstandkoming van dit project is 
onderdeel van het programma Hanzejaar Zwolle 2023.  
 
De Nedersaksen LIVE 
29 maart 2023: Concordia, Enschede, try-out 
4 april 2023: Zwolse Theaters, Zwolle, première 
11 april 2023: De Bond, Oldenzaal 
18 april 2023 Stadsgehoorzaal, Kampen 
25 april 2023: Hanzehof, Zutphen 
9 mei 2023: De Meenthe, Steenwijk 
10 mei 2023: Mimik, Deventer 
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De foto is te gebruiken onder vermelding van fotograaf Erik Delobel 
 

http://www.denedersaksen.nl/
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Henk Kanning 
PR / Marketing Hedon 
038 7518450 / henkkanning@hedon-zwolle.nl 
 


