
Biografie Maarten Ebbers 

Maarten Ebbers studeert in 2007 af aan de Theaterkade, academie voor 

podiumkunstenaars, in Amsterdam. Hij richt zich na zijn opleiding op het 

maken van muziek. Hiermee wordt hij gitarist van Nina de la Croix die hij 

kent uit Edam, de plek waar ze allebei vandaag komen. Samen halen ze de 

finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival 2007. Een spetterend optreden 

in Curacao met alle finalisten is het gevolg. 

Na dit succes blijft Maarten in 2008 met Nina touren als gitarist voor haar 

eerste avondvullende voorstelling "Poldervrouw". Dit is een voorstelling met 

verhalen en veel mooie, krachtige liedjes. 

Na deze voorstelling besluit hij solo verder te gaan als cabaretier en geeft 

hij zich op voor het Leids Cabaretfestival 2009. Niet zonder resultaat, want 

Maarten komt de voorrondes door en belandt zelfs in de finale. Op 14 februari 

2009 is de grote dag van de finale. Deze dag wordt zijn harde werken beloond, 

want Maarten Ebbers wordt uitgeroepen tot winnaar van het Vara Leids Cabaret 

Festival van zowel de jury- als publieksprijs! 

Juryvoorzitter Joep Onderdelinden roemt Ebbers goed getimede grappen: "Hij is 

een goede energieke performer, die ook erg muzikaal is. Hij schakelt 

moeiteloos over van blueszanger naar hardrocker en neemt het publiek even 

moeiteloos mee in zijn absurde fantasiewereld." 

Daarna gaat het erg snel met Maarten, vanaf dan tourt hij met Cabarestafette 

door het land in de grote theaterzalen. Cabarestafette is al jarenlang een 

begrip in de Nederlandse theaters. Onder deze noemer valt een geselecteerde 

groep talentvolle, beginnende cabaretiers. Ieder seizoen de nieuwste 

lichting, afkomstig van de cabaretfestivals & opleidingen of autodidact. Hier 

speelt Maarten een deel van zijn programma. 

In het nieuwe theaterseizoen (2010-2011) speelt hij zijn eerste avondvullende 

cabaretvoorstelling "Laat mij maar zitten" onder regie van David Meijer en 

eindregie van Eva Bauknecht. 

De jury- en publieksprijs van het Leids Cabaretfestival 2009 gingen dit jaar 

naar Maarten Ebbers. Nu toont hij zijn kunnen in het land. 

Afwisselend pessimistisch, absurdistisch, muzikaal en hilarisch belicht 

Ebbers doodgewone dingen nét even lachwekkender! 

Maarten Heeft een mooi tempo in zijn voorstellingen, wisselt gemakkelijk 

tussen tekst  en toepasselijke liedjes. Een getalenteerde muzikant met een 

prachtig gevoel voor alles wat zich in het leven voordoet. 

 
 
Voorproeven?! 
https://www.youtube.com/watch?v=3K9zzf_VVC4 
http://www.maartenebbers.nl/ 
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