
Son en Breugel. 

Blue Stars. 

Son en Breugel heeft het cabaret van the Blue Stars in haar armen gesloten. De speelavonden in 

galerie Dejavu zijn een succes, op Oudjaarsavond staan ze in het Vestzaktheater met het programma 

Kruimelvlaai, een onsamenhangend maar smakelijk geheel. 

Door Bernt van der Heijden. 

Cabaret, niet plaatsgebonden, voor iedereen te begrijpen en voor alle leeftijden. Bij het horen van 

the Blue Stars zal menig oudere de wenkbrauwen fronsen. “Waar ken ik die toch van ?” Bedenker, 

tekstschrijver, regisseur en artiest Harrie Sijbers weet het. “Als kleine jonge mocht ik tijdens de 

Nijnselse kermis glazen spoelen bij café het Leeuwke. Op het podium stond een bandje dat met 

grappen en muziek de zaak plat speelde, en dat waren  the Blue Stars.  Ik dacht alleen maar: Dat wil 

ik later ook kunnen!” Dat plan werd kaltgestellt maar niet weggegooid. “Het idee is, dat de mannen 

en vrouwen van the Blue Stars na jaren terugkeren op het podium, allen met een bus vol ervaringen 

en wijsheden. Het stuk kon eenvoudig weg niet eerder gespeeld worden omdat zowel het idee en de 

artiesten nog niet de juiste bagage hadden.” Tijdens nachtelijke schrijfsessies componeerde Sijbers 

zijn gedachten tot een speelbaar stuk, onderwijl ritselde hij de juiste mensen om zich heen. 

Beroepsgrappenmaker Rob Verschuren, ondersteunend clown en contrabassist Benjo Plandsoen, de 

stille notenkraker met zijn verborgen toneel,  Joost Egmond en Sijbers zelf in de rol van verhalenman. 

Aangevuld met  de zangeressen Erica van Dijck en Ellen Sijbers als  de zingende Mikken staat er een 

volwaardig cabaretgezelschap.  

Leidraad van Kruimelvlaai blijft de hang naar nostalgie, die sfeer van vroeger zoekt contact met het 

publiek van nu. Rob Verschuren: “De meeste mensen denken dat we alles uit de mouw schudden, 

dat is toch echt niet zo maar vatten we wel op als een compliment. Ander moois is dat we gebeld 

worden door theaters uit de regio om te komen spelen.  Als artiest geniet je van het podium en als 

dat groter wordt dan geeft dat extra stimulans.”  De andere leden van the Blue Stars beamen dit. 

“We staan klaar, mede door het onderlinge plezier weet niemand waar dit gaat stoppen.” 

Kruimelvlaai  is nog te zien op vrijdag 2 december en zaterdag 3 december in galerie Dejavu  aan de 

Peellaan 40, 5691 LL Son, aanvang 20.15 uur. Reserveren is gewenst. Voor het optreden in het 

Vestzaktheater op Oudjaarsavond is een speciaal arrangement samengesteld, meer informatie en 

kaarten aan de kassa van het theater, telefonisch 0499-473248 of via e-mail  

kaarverkoop@vestzaktheaterson.nl 

 

www.vestzaktheaterson.nl 

www.thebluestars.nl 
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