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VOORWOORD

Voor u ligt de brochure met ons aanbod 
voor het seizoen 2019-2020. Een gevari-
eerd aanbod met boeiende voorstellingen 
van bekende en nieuwe groepen. De 
nieuwe groepen die zich bij ons hebben 
aangesloten zijn: Dansgezelschap  
LaMelis, Tafel van Vijf, Ida van Dril &  
Michiel Schreuders, Theatergroep Dolle 
Maandag, Daniëlle van Dijk, Toneelgroep 
Boer&Buys en PNTheater. En daar zijn  
we blij mee! 

Speciale aandacht willen wij vestigen op 
een oude bekende van STT-produkties, 
Productiehuis Valentijn. Dit gezelschap 
viert in 2019 haar 30-jarig bestaan  
met een speciaal aanbod voor de aller-
kleinsten: het Peuterfestival. Ook kijken  
wij met plezier uit naar de nieuwe voor- 
stelling van Theatra: Nachtlampje.  

Deze productie is mede tot stand gekomen 
door de stimuleringsprijs waarmee Arie 
Hemmen vorig seizoen afscheid nam van 
STT-produkties.
Wij zijn trots op ons aanbod van voor- 
stellingen, gezelschappen, projecten en 
workshops. Onze missie is dat ieder kind 
met professioneel theater in aanraking 
komt. Zodat zoveel mogelijk jonge mensen 
de wereld rondreizen in een stoel, zich 
kunnen verwonderen, identificeren,  
achter het oor krabben, ten prooi vallen 
aan ontroering, of zich slap lachen. 

Veel plezier met het lezen van deze 
brochure en we zien u graag op één  
van onze presentatiedagen.

Annemiek Zwierenga
Petra van der Werff

ontwerp
studio vrijdag

foto omslag 
Image./Tanja van Rooden

contact
t 030 294 14 19 
info@sttprodukties.nl 
sttprodukties.nl

colofon
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presentatiedagen

dinsdag 27 november 2018

dinsdag 15 januari 2019

aanmelding
Aanmelding voor de presentatiedagen kan uitsluitend via onze site:  
www.sttprodukties.nl

Aanvang 9.00 uur
Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25 in Zwolle (NL)

Krijt Golfje zoekt Zee 3+ / Het geheim van de wilg… 3+ | Theatra Nachtlampje 3+ |  

Productiehuis Valentijn Dierendorpje 3+ / De kleine vuurtorenwachter 4+ | Reuring Theater 
(G)uppie 4+ | Harro van Lien De snelste zebra 4+ | Garage TDI, Theater- & Dansindustrie  
Koning van Karton 4 + / Wagners Ring 7+ | Daniëlle van Dijk Gekke buren 4+ | Dansgezel-
schap LaMelis ...En Het Grenzeloze Zwarte Sleutelgat (puntje puntje puntje) 4+ | Ida van Dril 
& Michiel Schreuders De Rattenvanger 6+ | Muziektheater Fraseur Het fantastische verhaal 

van Hieronymus Haakmat 6+| Toneelgroep Boer&Buys Angsthaas 6+ | Theatergroep Dolle 
Maandag Baba Jaga 6+ / Circus Orpheus 6+ | Dansgezelschap Groundbreakers De Kleine 

Prins 8+ | VO | PNTheater Werktuig 8+ | Groen & van Lien South Pass City 9+ | Static Dance 

Hypes 6+ | VO

VO route
Static Dance Hypes 6+ | VO | Dansgezelschap Groundbreakers De Kleine Prins 8+ | VO  | 

Studio BOCK&BAAS Compilatie verschillende voorstellingen 12+ | Tafel van Vijf King Bi 15+

Korte presentaties 
Harro van Lien Kat en Muis 6+ | Productiehuis Valentijn Peuterfestival 3+ | 

Reuring Theater Punt!Uit 4+ 

Aanvang 9.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5 in Hasselt (B)

Krijt Het geheim van de wilg... 3+ | Productiehuis Valentijn De kleine vuurtorenwachter 4 + |  

Reuring Theater (G)uppie 4+ | Dansgezelschap LaMelis ...En Het Grenzeloze Zwarte 

Sleutelgat (puntje puntje puntje) 4+ | Theatergroep Dolle Maandag Circus Orpheus 6+
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Valentijn maakt warme, knusse voorstellingen voor jong publiek.  
In de voorstellingen staan positieve thema’s centraal, zoals moed,  
geloof in jezelf en vertrouwen. Productiehuis Valentijn biedt jonge (poppen)
spelers een podium en stimuleert hen in hun ontwikkeling. 

Productiehuis Valentijn 

Productiehuis Valentijn maakt voorstellin-
gen waarbij de kracht van de verbeelding 
het uitgangspunt vormt. Papier, krijt, 
groente en fruit, vormen, kleuren, schaduw-
spel, overal kan theater mee worden 
gemaakt. Hoe meer er aan de fantasie van 
kinderen wordt overgelaten, hoe groter de 
kracht van de verbeelding wordt.

Dit seizoen bestaat Productiehuis Valentijn 
30 jaar! Ter gelegenheid hiervan biedt 

Valentijn een uniek festival aan, gericht op 
kinderen van 3 tot 6 jaar. Binnen dit festival 
kunnen twee of drie voorstellingen uit het 
repertoire door een nieuwe generatie 
peuters en kleuters worden bezocht. Dit 
wordt aangevuld met een speeltuin waar 
kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen 
laten gaan. Met papier, lijm, scharen, verf, 
verkleedkleren, bouwmaterialen en 
muziekinstrumenten. En een begeleider  
die de verbeelding op weg kan helpen. 

Peuterfestival De kracht van verbeelding! 3+

Olleke Bolleke
Olleke Bolleke, Remi Solleke, 
Olleke Bolleke Knol!  
Au! Hee! Kleine witte Kubus, 
wie ben jij? 
Ik ben Olleke! En ik ga jou alle 
kleuren laten zien! Ga je mee?

Biggetjesroze
Biggetjes houden van 
modder. Maar Betsie niet.  
Ze vindt het modderbad vies.
Zij wil weten wie er nog meer 
op de boerderij wonen en wat 
ze doen.

Het Circus is  
begonnen
De muziek begint… de lampen 
gaan aan… de gordijnen gaan 

open… Het circus gaat 
beginnen! Applaus!  
Maar…waarom gebeurt er 
niets? Wat is er aan de hand? 
Waar zijn de artiesten?
 
Kartonus
Kartonus weet alles van 
karton, want hij is er van 
gemaakt. Hij neemt de 
kinderen mee in de wereld 
van de vormen en verrast  
ze met alles dat daar te 
beleven is.  

Kijk voor meer informatie  
over dit festival en deze 
voorstellingen op de website. 
 

Regie, concept en idee  

Elly Bakker | Spel Elly Bakker, 

Renate Moespot | Doelgroep  

3+, PO groep 1 t/m 4 | Duur per 

voorstelling ca. 45 minuten | Max. 
aantal toeschouwers theater 125, 

school in theater 100, op school 

90 | Speelperiode gehele seizoen
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Dierendorpje 3+
Toet toet… Daar is de bus. 
Wie stapt er in? Wij gaan naar  
Dierendorpje! 
Daar is Schaap al en Giraf  
met zijn lange nek. Kijk, Zebra wil  
ook mee en Olifant... 
Past die er wel in? 

“Miaaauw... je billen zijn te dik, haha!” 
Hé! Wie roept dat? Ben jij dat rode kat? 
Ga nou niet weg! Waarom deed je dat? 
Toet, toet! Oh de bus vertrekt! 

Ben jij ook zo benieuwd wat de dieren 
allemaal gaan beleven? Kom, dan gaan  
we er naartoe! We gaan het dorpje binnen, 
dus sla het boek maar open. Nu kan de  
pret beginnen. 

Het boek Dierendorpje van Kim-Lian van 
der Meij en Gitte Spee komt tot leven. Een 
vertelster, een muzikant en de dieren uit het 
dorpje spelen een muzikale en beeldende 
voorstelling waarin associatieve verhaaltjes 
verteld worden voor de allerkleinsten. 

Regie Sabine Osinga | Concept en idee Elly Bakker | 

Spel Janiek Vreeken, Jorrit de Vries | Vormgeving 
Pascale Snijders-Verheyden met toestemming van 

Gitte Spee | Doelgroep 3+, PO groep 1 t/m 4 | Duur 
ca. 45 min. | Max. aantal toeschouwers theater 90, 

school in theater 90, op school 90 | Speelperiode 
gehele seizoen | Foto Ruud Ploeg



De kleine vuurtorenwachter 4+ 
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Productiehuis Valentijn 

Stel je voor dat je opa vuurtorenwachter  
is en dat je iedere dag in de vuurtoren  
mag zijn. De opa van Sylke weet alles  
over schepen, de sterren, de zee en verre 
einders. Wanneer opa dood gaat, mag 
Sylke op de vuurtoren passen. Maar dan 
gebeuren er plotseling wonderlijke dingen. 
Het lijkt wel alsof Sylke een opdracht krijgt, 
maar van wie? Hij moet de zee op, een reis 
maken naar het koude noorden, maar 
waarom? Heeft het met zijn opa te maken? 
En wat wil die walvis van hem? 

De kleine vuurtorenwachter gaat over 
afscheid nemen, liefde en moed en wordt 
verteld met woorden, schaduwen en 
schimmen in een grote witte tent waar  
op geprojecteerd wordt. Hiervoor is een 
verduisterde ruimte nodig.

“Juist de sprookjesachtige setting en alle 
creatieve verbeeldingskracht op het tent-
doek, verschaffen De kleine vuurtoren- 
wachter de nodige humor, een dromerige 
lichtvoetigheid en zuurstof voor een hart- 
verwarmend verhaal.”
De Meppeler Courant **** 

Regie Sabine Osinga | Idee en concept Elly Bakker | 

Spel Sjoerd van Capelleveen, Job Kuhlkamp / Silas 

Neumann, Joeso Peters | Muziek Accordeon 

Melancolique | Figuren Pascale Snijders-Verheyden  | 
Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 45 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 80, 

school in theater 80, op school 80 | Speelperiode 

gehele seizoen, za. t/m wo. | Foto Ruud Ploeg 

Ook nog te boeken: Olleke Bolleke, Biggetjes roze, 

Het circus is begonnen. 
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De Rattenvanger 6+
Aan de rand van Hamelen woont Luca.  
Van afgedankt afval maakt hij de mooiste 
dingen. Als er maar muziek uit komt. Van 
oud ijzer maakt hij een magische fluit. 
Zodra hij daarop speelt verzamelen alle 
ratten zich om te luisteren. 

Hamelen is in handen van de ijdele 
burgemeester Snijder. Hij belooft iedereen 
een schone stad, maar dan moet je wel 
voor hem juichen en buigen. Dus alle 
mensen doen mee want de burgemeester 
is fantastisch en een schone stad wie wil 
dat nu niet? Hamelen is geweldig. Zolang  
je maar niet klaagt. Op een avond wordt  
er op de deur van Snijder geklopt. Als hij 
opendoet hoort hij de klank van de magi-
sche fluit en staart hij in de ogen van 
duizenden ratten…

De rattenvanger van Hamelen wordt verteld 
door schoonmaakster Adelien en is een 
spannend en muzikaal sprookje over moed 
en verleiding.

“De instrumenten zijn, samen met het 
kundige (poppen)spel van Van Dril, zonder 
twijfel de sterren van de voorstelling.”
Theaterkrant ****

“Een staaltje van ongekende technische 
schoonheid.”
Theaterparadijs ****

Regie Fred Delfgaauw | Tekst Tjeerd Bischoff |  

Spel Ida van Dril | Livemuziek en composities 

Michiel Schreuders | Decor Doan Hendriks | 

Kostuums en poppen Kathelijne Monnens | 

Educatie Eva Mesman | Doelgroep PO groep  

4 t/m 8 | Duur ca. 50 minuten | Max. aantal 
toeschouwers school in theater 150 | Speelperiode 
vanaf jan 2020, ma. en di. | Foto Image./Tanja van 

Rooden 

Ida van Dril en Michiel Schreuders wonnen met hun succesvolle voorstelling 
Joris en de draak Het Gouden Eitje van de Parade. Zij maken voorstellingen  
met livemuziek, poppenspel en heel veel humor.

Ida van Dril & 
Michiel Schreuders



Hé ga je mee?
Want Golfje zoekt de zee.
Zij bleef achter op het strand,
Nu zwerft zij door stad en land.
Dus ga je met ons mee?
Want Golfje zoekt de zee. 

Golfje heeft het prima naar haar zin in  
de Grote Oceaan. Maar op een dag neemt 
de vloed haar mee en laat haar achter op 
het strand. Waar Golfje dan in belandt…  
Van een emmertje naar een hond, opge-
slobberd, uitgeplast, op de grond in een 
grote modderpoel. Ze verdampt in een 
wolk, ze drupt, spoelt aan, biggelt als traan 
op een wang wanneer ze een zielig liedje 
hoort. Golfje wil terug naar huis… Welke 
matroos gooit haar weer overboord? 

Golfje zoekt zee is een spetterende peuter- 
en kleutervoorstelling op rijm, over ver-
dwaald zijn en de weg weer terugvinden. 
Met fijne mee-zing-waterliedjes, van varen 
over de baren, tot twee emmertjes water 
halen. 

Eindregie Sophia Jonker | Concept en spel 
Anneloes Rodenhuis, Cristel Hakvoort |  

Tekst Anneloes Rodenhuis | Technische en 
muzikale ondersteuning Dennis van Tilburg | 

Vormgeving en objecten Cristel Hakvoort | 

Doelgroep 3+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 45 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, 

school in theater 100, op school 90 | 

Speelperiode gehele seizoen za. t/m do. |  

Foto Krijt

  

Helder, toegankelijk, beeldend en dichtbij. Dat zijn de 
kenmerken van theatergezelschap Krijt. Herkenbare  
thema’s, bevlogen (poppen)spel en objecttheater zorgen  
voor een verhaal dat je hoort, ziet én voelt. 

Krijt

10

Golfje zoekt Zee 3+ 
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Nuna? Heb ik jou mijn avontuur van  
de wilg al eens verteld? De wilg?  
Wat is dat? Dat is een boom! Een boom? 
Maar dat klinkt supervet saai gewoon! 
Opa, hebt u geen spannender avontuur? 
Iets met moed en avonturenbloed? 
Die wilg, Nuna, die heeft een bijzonder 
geheim… Een geheim? Spannend! Wat  
zou het zijn? Niet zo ongeduldig meid,  
ik begin bij het begin, alles op z’n tijd!

Nuna luistert het allerliefst naar opa’s 
avonturen. Maar op een dag is opa er niet 
meer. Nuna is boos en verdrietig tegelijk.  
Hij had het geheim van de wilg nog niet 
eens verklapt! Waarom is hij zomaar 
weggegaan?
Toch blijft Nuna vastberaden om het 
antwoord te vinden. In een spannende 
zoektocht ontmoet zij verschillende dieren, 
die haar allemaal hun eigen wonderlijke 
geheimen toevertrouwen. Maar het geheim 
van de wilg kennen ze niet. Wie weet het 
dan wel? 
Over wijze dieren, over de kringloop van  
de natuur én over een nieuw begin. 

Eindregie Rianne de Reu | Concept en poppenspel 
Cristel Hakvoort, Marlies Smit | Tekst Anneloes 

Rodenhuis | Muziek Dennis van Tilburg | Vorm- 
geving Niek Jager | Doelgroep 3+, PO groep 1 t/m  

4 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers 
theater 125, school in theater 100, op school 90 | 
Speelperiode gehele seizoen za. t/m woe. |  
Foto René Post 

Het geheim van de 
wilg… 3+

Meneertje heeft een oogje op Buurvrouw. 
Hij zoekt al jaren naar de juiste manier om 
het haar te zeggen. Tot ze op een ochtend 
aanbelt. Ze vraagt of Meneertje op haar Vis 
wil passen. Zenuwachtig pakt hij de kom 
aan… Maar wanneer Buurvrouw weg is, 
zwemt Vis geen millimeter meer. Hij eet 
niets en zijn gouden sluierstaart is dof.  
Zelfs een gloednieuw kasteel laat hem 
koud. Zou Vis ziek zijn? Er zit nog maar 1 
ding op. Meneertje moet het aan Vis zelf 
vragen. Hij neemt een aanloop en… duikt in 
de kom!

In de magische fabel Wat is er mis met mijn 
Vis? komt een mens in de wereld van een 
vis. Om elkaar te kunnen begrijpen zoeken 
ze samen naar een woordeloze taal. 
Spelenderwijs ontstaat er een bijzondere 
vriendschap. Zal het Meneertje lukken om 
erachter te komen wat er mis is met Vis?  
En kan Vis hem helpen zijn gevoel voor 
Buurvrouw te uiten?
Een voorstelling met herkenbare thema’s 
voor kleine en grote mensen. Over elkaar 
begrijpen, emoties en vriendschap.

Regie Cristel Hakvoort | Spel Annemiek Funneman, 

Collin van den Broek | Vormgeving Freja Roelofs, 

André Kok | Muziek Dennis van Tilburg | Dramatur-
gie Laura Bonthuis | Doelgroep 3+, PO groep 1 t/m  

4 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers 
theater 125, school in theater 100, op school 90 | 
Speelperiode gehele seizoen | Foto Erik Franssen

Ook nog te boeken: 10 x Daan is moed, Nest. 

Wat is er mis met  
mijn vis? 3+
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...En Het Grenzeloze Zwarte Sleutelgat (puntje 
puntje puntje) is een sprookje over twee 
broertjes die erg van trommelen houden  
en achter een grote klok wonen. De 
gebeurtenissen en avonturen buitelen in 
deze kleurrijke dansvoorstelling op fanta-
sievolle wijze over elkaar heen. Zo vindt er 
een modern Hip Hip Hop tafereel plaats, 
een overwinningsfeest met taart en 
champagne, een magische toverspreuken-
wedstrijd en blijkt een van de broertjes te 
kunnen veranderen in een meisje. 

Zoals in alle sprookjes heeft ook dit verhaal 
een ‘vertelstem’ die het verhaal probeert te 
sturen. Echter in dit verhaal blijkt de 
‘vertelstem’ niet zo machtig als hij eigenlijk 
wel zou willen zijn. Hij probeert het verhaal 
wel te sturen, maar er gebeuren steeds 

dingen die volgens hem eigenlijk niet de 
bedoeling zijn.

De werkelijkheid en de waarheid zijn 
rekbare begrippen in deze muzikale, 
theatrale dansvoorstelling die zowel in  
vorm als in inhoud grenzeloos is. Behalve 
dat het over de fantasie gaat, spelen ook 
de thema’s ‘goed en kwaad’ en ‘dat het  
oké is om anders te zijn’ een rol in deze 
overrompelende dansvoorstelling.

Choreografie Helma Melis | Dans Batja ten 

Kortenaar, Helma Melis | Vormgeving Helma Melis | 

Muziek en vertelstem Joost van Dijk | Doelgroep 

4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 50 minuten | Max. 
aantal toeschouwers theater 150, school in theater 

125, op school 100 | Speelperiode gehele seizoen | 

Foto Joost van Dijk

Helma Melis, het brein achter Dansgezelschap LaMelis, heeft 
een voorliefde voor beeldend en multimediaal werken: 
muziek, design/mode, fotografie en video/film in combinatie 
met dansperformance spelen een grote rol in haar werk.

Dansgezelschap LaMelis

12

...En Het Grenzeloze Zwarte Sleutel- 
gat (puntje puntje puntje) 4+



1313

Elena is net verhuisd met haar ouders naar 
een spiksplinternieuw huis. Een huis met 
een hele grote zolder, waar Elena niet op 
mag! Veel te gevaarlijk! Op een dag, als 
papa en mama niet thuis zijn en de oppas 
in slaap is gevallen wint haar nieuwsgierig-
heid van hetgeen wat niet mag. 

Elena schraapt haar moed bij elkaar en 
trippelt de lange trap op naar boven. Daar 
komt ze in een wondere wereld terecht.  
Ze kan praten met paspoppen die tot leven 
komen. En ze heeft eindelijk zussen met  
wie ze kan spelen. Ze kan ook rolschaatsen 
als een olympisch atleet. 
En ze ziet een prins, op een wit paard. Gaat 
ze trouwen? Is dit echt of een gedroomde 
werkelijkheid? Elena beleeft allerlei 
avonturen tot haar ouders weer thuis 
komen. Even snel een slaapopwekkende 
toverdrank voor hen fantaseren… 

Een fantasievolle dansante familievoorstel-
ling voor iedereen vanaf 4 jaar. 

Choreografie Helma Melis | Dans Batja ten 

Kortenaar, Caroline Lieffers, Helma Melis | Muziek 
Joost van Dijk e.a | Vormgeving Helma Melis | 

Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 50 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, 

school in theater 125, op school 100 | Speelperiode 

gehele seizoen | Foto Joost van Dijk 

Zi Za Zussen Zolder 
4+

Welkom in de wereld van Prinses Palaver 
Poederneus. Een absurdistische, uitvergrote 
wereld vol pracht en praal waarin de prinses 
haar thee drinkt aan haar XXL tafel en waar 
het serviesgoed barokke dansen uitvoert 
onder leiding van de hoog gepruikte Prinses 
Palaver Poederneus.

Prinses is een hele nette, deftige, maar  
ook bazige en arrogante dame. Vol hoog-
moed bestiert zij de huishouding van haar 
poederpaleis. Haar bediendes doen alles 
voor haar en willen zijn zoals zij. 

Maar wat ze het liefst van alles willen 
hebben, zijn haar onbetaalbare gouden 
schoenen, want wie die heeft is van belang 
en doet ertoe. Maar is het wel zo leuk om de 
baas te zijn over iedereen? Zo helemaal 
alleen, in je ivoren toren, met al je mooie 
kleding en gouden schoenen? Hoe zou dit 
aflopen? Een hilarisch buitelsprookje over 
een weg naar geluk. 

Choreografie Helma Melis | Dans Batja ten 

Kortenaar, Celine Werkhoven, Helma Melis | 

Vormgeving Helma Melis | Muziek Joost van Dijk 

e.a. | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 50 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, 

school in theater 125, op school 100 | Speelperiode 

gehele seizoen | Foto Lieselotte Pennings

Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses 
Palaver Poederneus 
(H.K.H.P.P.P.) 4+
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Garage TDI, Theater- & 
Dansindustrie

Twee meisjes, Lotte en Iris. Ze zijn de 
grootste vriendinnen. Ze delen alles, vooral… 
hun verbeelding. Onuitputtelijk bouwen ze 
met allerlei voorwerpen hun eigen fanta-
siewereld. En ze zijn eigenwijs. Dit leidt 
soms tot onhandige, maar ook grappige 
situaties. 

Op een gegeven moment raakt Lotte haar 
knuffel kwijt. Is hij weggelopen? Kan dat? 
Of is hij misschien door Iris verstopt? Ze 
krijgen ruzie en opeens is de vriendschap 
ver te zoeken. Ze gaan ieder hun eigen 
weg… Hoe maken ze het weer goed? 

Zelluf is een interactieve dansvoorstelling 
en gaat over fantasie, samen spelen en 
samen delen. Aan het eind van deze 
voorstelling mogen de kinderen onder 
leiding van de twee danseressen op het  
podium zelf dansen en krijgen zij een  
korte workshop.

Eindregie Rudi Emmelkamp | Choreografie Inge  

de Bruine, Jeffrey Deelman | Dans Renske 

Kruijswijk, Virginia Kui / Michelle Kooi | Dramaturgie 
Jeffrey Deelman | Spelcoaching Remco van 

Zandvoort | Vormgeving Janco van Barneveld | 

Doelgroep 3+, PO groep 1 t/m 3 | Duur ca. 55 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, 

school in theater 90, op school 90 | Speelperiode 
gehele seizoen, di., do. en vrij. | Foto Jeanet 

Bouwmeester

Garage TDI maakt theater- en dansvoorstellingen voor kinderen en 
jongeren. Garage TDI neemt haar jonge publiek serieus, om vervolgens  
met humor, fantasie en poëzie een universeel verhaal te vertellen dat ogen, 
oren en harten opent en uitnodigt om anders te kijken en meer te zien.

Zelluf 3+
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Een speelse en muzikale danstheater- 
voorstelling over vriendschap, over  
samen spelen en vrienden delen.

Ze zijn beste vriendinnen.
Ze hebben niks nodig.
Alleen een paar kartonnen dozen. 
En elkaar.
Ze bouwen een koninkrijk van karton,  
waarin ze kunnen zijn wie ze maar willen.
Elke dag opnieuw.

Dan ontdekken ze een onbekende  
stip aan de horizon.
De stip wordt groter en maakt muziek.
De stip wordt een kartonnen doos.
De doos heeft voeten.

De voeten van iemand 
die vraagt of hij mag 
meedoen.
Dat mag, op deze nieuwe 
dag.
Het koninkrijk groeit.
En wordt mooier en 
mooier.
Maar dan krijgt een  
vriendin buikpijn.
En heimwee naar hoe  
het was.
Met twee voelt anders 
dan met drie…
Maar met drie is er 
muziek, én een koning 
van karton.

Morgen weer een nieuwe 
dag.

Koning van Karton is  
een fantasierijke dans- 
theatervoorstelling met 
livemuziek voor kinderen 
vanaf 4 jaar, geïnspireerd 
op het prentenboek  
Het kartonnen kasteel  

van Linda Sarah en Benji Davies. Een 
voorstelling waarbij het publiek op het  
eind mag meedoen in het koninkrijk  
van karton.

Koning van Karton 4+

Concept, regie en dramaturgie Frederieke 

Vermeulen | Concept en choreografie Rudi 

Emmelkamp | Dans en spel Michelle Kooi, Malou 

van Sluis | Muziek en spel Maarten Zaagman | 

Vormgeving Freja Roelofs, André Kok | Doelgroep 
4+, PO groep 1 t/m 3 | Duur ca. 45 min |  

Max. aantal toeschouwers theater 150, school in 

theater 150, op school 90 | Speelperiode gehele 

seizoen | Illustratie Gerard de Bruyne
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De man met het stenen hart 6+
Hans woont met zijn moeder, de koe en de 
geit in een schamele hut in het bos. Ze zijn 
arm, maar gelukkig en tevreden. Daar komt 
verandering in als achtereenvolgens de 
geit, de koe en zijn moeder sterven. 

Hans wordt zo verdrietig dat hij alleen nog 
maar kan huilen. Had ik maar een hart van 
steen, verzucht Hans. Een klein mannetje 
verschijnt. Hij biedt hem een hart van steen 
aan, in ruil voor zijn tranen. Gretig gaat Hans 
hierop in. En floeps! Daar heeft hij een 
stenen hart. Het voelt wel een beetje koud 
en zwaar, maar hij hoeft niet meer te huilen. 
Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld in. 
Hij wordt rijk, trouwt met een prinses, wordt 
beroemd en bewonderd, maar gelukkig 

wordt hij niet. Ontevreden vertrekt Hans en 
laat de prinses in tranen achter. Het kan 
hem niets schelen, haar tranen laten hem 
koud. Hij heeft immers een stenen hart! 

Zoals het in een sprookje hoort, loopt alles 
toch goed af en wordt bewezen dat ware 
liefde in staat is zelfs het hardste hart te 
breken en te verzachten. En ineens stroomt 
er weer bloed door zijn hart en krijgt Hans 
zijn gevoel weer terug.

De man met het stenen hart gaat over 
empathie, communicatie, emoties en 
omgang met elkaar. Een vertelling uitge-
voerd in een miniatuur coulissendecor geïn-
spireerd op middeleeuwse schilderijen.

Regie en tekst Henk de Reus | Spel Sijmen de Jong | Vormgeving Louise Caspers, Sinne Brink |  

Doelgroep 6+, PO groep 3 t/m 6 | Duur ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, school in 

theater 125, op school 100 | Speelperiode gehele seizoen, do. t/m di. | Foto Louise Caspers 
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Richard is componist. En wat voor één!  
Hij is een genie. 
Om dat te bewijzen verzint hij ter plekke, 
voor de ogen van het publiek een gewel- 
dige, allesomvattende opera, over de held 
Siegfried, over het Rijngoud, over Freya en 
Wotan, en natuurlijk over de machtige  
Ring van de Nibelungen.

Richard en zijn buurmeisje Cosima laten  
de muziek horen die past bij het verhaal, en 
laten de beelden en landschappen zien die 
bij de avonturen van de held horen. Om dat 
te verbeelden en te verklanken wordt alles 
uit de kast gehaald: livemuziek en zang, 
duplo speelgoed, keramische beelden en 
landschappen, computeranimaties, 
gamefiguren en nog veel meer. Alles is 
levensgroot te volgen op projectiescher-
men. Zoveel verbeelding dat kan niet goed 

gaan. Al gauw zijn de figuren zó tot leven 
gekomen dat ze niet meer in de hand te 
houden zijn. Het verhaal begint zichzelf te 
vertellen en neemt noodlottige wendingen 
die Richard noch Cosima kunnen stoppen. 

Wagners Ring is gebaseerd op het leven van 
Richard Wagner en diens kunstwerk Der 
Ring des Nibelungen. Onvermijdelijk wordt 
in de voorstelling met de echte Wagner en 
Ring een loopje genomen. 

Regie Henk de Reus | Tekst Jan Veldman |  

Spel Christiaan Bloem | Muziek en spel Marjet 

Spook | Scenografie Peter Hiemstra | Animaties 

Harry Arling | Vormgeving Geertje de Boer | 

Doelgroep 7+, PO groep 4 t/m 8 | Duur ca. 55 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, 

school in theater 150, op school 100 | Speelperiode 

gehele seizoen, do. en vrij. | Foto Garage TDI 

Wagners Ring 7+ 
De grootste opera ter wereld in 1 uur muziektheater



Wachten op je verjaardag duurt lang.  
Nog honderd nachtjes slapen en dan is 
Dorus jarig. Honderd nachtjes, wat moet 
Dorus zich daarbij voorstellen als je nog 
maar tot tien kunt tellen? Dat moet 
onafzienbaar lang zijn en al helemaal als  
je nú feest wil vieren. Geen verjaardag,  
dus geen feest. Daar is de moeder van 
Dorus heel duidelijk in. Dan maakt Dorus 
zelf wel een feestje! Mama geeft haar een 
schaar en zegt dat ze maar lekker moet 
gaan spelen. Lekker knippen... Overal ziet 
Dorus mooie lapjes.

Knip knip, stukje uit het tafelkleed.
Knip knip in de jurk aan de waslijn.

Knip knip knip door de hele stad...
Het knippen is al een feest.

De voorstelling is gebaseerd op het 
prentenboek Nog 100 nachtjes slapen  
van Milja Praagman. 

Regieadvies Daniëlle van Dijk | Spel Peter van Dijk | 

Liedjes Dick Dijkman | Vormgeving Kleur je Hart, 

Susanne Hurenkamp | Doelgroep 3+, PO groep 1-2 | 

Duur ca. 40 minuten | Max. aantal toeschouwers 
theater 125, school in theater 100, op school 90 | 

Speelperiode gehele seizoen | Foto Ruud Ploeg

Ook nog te boeken Het boek van Max, Zlateh de 

Geit, Angelino en de drie koningen.

Peter van Dijk vertelt op meeslepende wijze verhalen. Hij maakt muziek  
en theater om de fantasie van het jonge publiek te prikkelen. Al zingend  
neemt hij kinderen mee naar een wereld waarin grenzen niet bestaan  
en waar alles mogelijk is. 

Peter van Dijk

Nog 100 nachtjes slapen 3+
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Tos staat achter het fornuis in de keuken 
van Hotel de Koperwiek. Eindelijk kan hij 
doen waar hij goed in is: koken. Tos is de 
vader van Otje. En Otje is naar school, 
gelukkig maar! Dat zit zo: Tos was al eerder 
kok in dit hotel, maar omdat hij geen 
papieren had, werd hij ontslagen. 

Terwijl Tos een lekkere fruitsalade maakt, 
vertelt hij hoe hij en Otje, na zijn ontslag,  
de wijde wereld introkken. Overal werden  
ze weggejaagd, omdat Tos geen papieren 
had. Geen koksdiploma, geen paspoort, 
geen rijbewijs, geen kampeer- of parkeer-
vergunning, niets. En zonder papieren begin 
je niks. Hoe Tos uiteindelijk dan toch de 
trotse bezitter is geworden van Hotel de 
Koperwiek? Dat is een heel verhaal.  
Otjes Vader is een bewerking van het  
boek Otje van Annie M.G. Schmidt.

Regie Marian de Reu | Spel en tekstbewerking 

Peter van Dijk | Muziek en liedjes Dick Dijkman | 

Decor Koud Kunstje, Roel Seidell | Doelgroep 6+,  

PO groep 3 t/m 6 | Duur ca. 50 minuten |  

Max. aantal toeschouwers theater 125, school in 

theater 100, op school 90 | Speelperiode gehele 

seizoen | Foto Ruud Ploeg
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Eens heette hij Lammert en had een saaie 
baan. Nu fietst hij door het leven als de iet- 
wat excentrieke meneer Lambèrt. Meneer 
Lambèrt doet alleen nog die dingen waar 
hij zelf ZIN in heeft. Hij vertelt en zingt over 
de dieren die hij onderweg ontmoet. Deze 
dieren hebben net als meneer Lambèrt 
allemaal iets eigenZINnigs. Neem nou de 
drie kouwelijke mussen, Zwartbessie de kip 
of het konijn dat zich schaamt voor zijn 
staart. In hun gedrag lijken deze dieren wel 
erg veel op ons, mensen. 
Ontdek de overeenkomsten in deze 
muzikale interactieve voorstelling, geba-
seerd op teksten van Annie M.G. Schmidt.

Regieadvies Henk de Reus | Concept Arie  

Hemmen | Spel en zang Peter van Dijk | Doelgroep 

5+, PO groep 2 t/m 6 | Duur ca. 45 minuten | Max. 
aantal toeschouwers theater 125, school in theater 

100, op school 90 | Speelperiode gehele seizoen |  

Foto Rob de Reu 

NOG MEER
ANNIE M.G. SCHMIDT: 
Peter van Dijk treedt 

op met Hanneke Evink 
als Man en Muis met  

de liedjesprogramma’s
Liever een beetje gek 

en Terug in 
de Tijd. 

Drie Kouwelijke Mussen 5+Otjes vader 6+
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Punt!Uit is een voorstelling 
over de opmerkelijke 

wereld van ‘alles  
wat niet mag’.  
De regel, de wet, 
het voorschrift,  
het bevel, de 
formule en  
de grens. Een 
wereld van links  
of rechts. Totdat 

iemand de vraag 
stelt: Waarom niet 

ertussenin? Waarom  
is één plus één twee? 

Waarom mag ik niet over  
deze lijn heen stappen? Waarom 

komt Sinterklaas maar één keer per jaar? 
Waarom kan ik niet zonder plasketting  
gaan plassen? 

En:
Waarom mag ik niet op deze stip staan?
Omdat de baas dat gezegd heeft! 
De baas, wie is dat? 
De baas is de baas! 
Wat is een baas? 
Een baas is natuurlijk een baas.
Waarom is de baas de baas? 
Omdat… eh… dat nou eenmaal zo is! 
Punt!Uit. En nu wegwezen, snotneus…!
 
Punt!Uit is een voorstelling die kleuters 
uitnodigt om zich vooral te blijven verbazen 
over de ingenieuze wereld van ‘alles wat 
niet mag’.

Regie Boris Saran | Co-regie Kleuters van CBS  

het Mozaïek | Spel Annemiek Timmerman, Rianne 

de Reu | Educatie Jolan van de Waeter | Doelgroep 

4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 45 minuten | Max. 
aantal toeschouwers theater 150, school in theater 

125, op school 100 | Speelperiode gehele seizoen, 

za. t/m wo. | Foto Kasper Veenstra

De voorstellingen van Reuring Theater zijn energiek, expressief en herkenbaar. 
Spel, muziek en verbeeldingskracht zorgen voor filmische scènes, waardoor 
het publiek wordt meegezogen in het leven van de aanstekelijke personages. 

Reuring Theater 

Punt!Uit 4+



21

Er was eens een boom. Nou ja, een boom, 
eigenlijk een meisje.
Er was eens een meisje. Nou ja, een meisje, 
eigenlijk een meisje met takkenhanden; 
een takkenwijf. Met een jongensnaam... 
Enfin, Tjerk is anders en dat kan natuurlijk 
niet! 

Tjerk wordt een berk is een voorstelling  
over uitsluiten en durven zijn wie je bent. 
Over grenzen sluiten en open gooien.
Angst voor het onbekende.
Kun je groeien en bloeien als je jezelf  
niet durft te zijn? 

Regie Boris Saran | Met dank aan Job van Gorkum, 

Sanne Schuhmacher, Bernice Horst | Spel 
Annemiek Timmerman, Rianne de Reu | Educatie 

Jolan van de Waeter | Doelgroep 6+, PO groep 3 

t/m 6 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toe-
schouwers theater 150, school in theater 125,  

op school 100 | Speelperiode gehele seizoen,  

za. t/m wo. | Foto Kasper Veenstra

Ook nog te boeken Marie B., De Tour van Fien. 

Tjerk wordt een berk 6+ 

(G)uppie 4+
Door de zee zwemt een guppie. Een heel 
klein guppie, die je makkelijk kan zien, zo 
met die glimmende schubben. Ons guppie 
kijkt zoekend om zich heen, ze is op zoek 
naar avontuur. Deze gup, die is niet bang. 
Ook niet voor een scherpe staart.  
Een nare vin die door het zeewier schiet. 
Ze gaat er achteraan. Domme gup, wat  
doe je nou…

Guppies zijn geen vechtersbaasjes. En 
haaien zijn niet lief. Haaien zijn niet op zoek 
naar vriendjes. Haaien zijn op zoek naar 
guppies. Om te verslinden. Of toch niet? 
Misschien is deze haai wel lief. Als dat maar 
goed gaat! 

(G)uppie is een voorstelling voor kleuters 
over een vriendschap tussen een shy haai 
en een moedige gup. Hap, slik, blub…

Regie Boris Saran | Spel Loes Schaap, Rianne de Reu | Tekst Mick Lindo | 

Educatie Jolan van de Waeter | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur 
ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, school in 

theater 125, op school 100 | Speelperiode gehele seizoen | Foto Kasper 

Veenstra
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Bij Kaat thuis is alles altijd brandschoon en 
keurig netjes, zowel in als om haar huis. Pas 
dan kan Kaat ontspannen. Op een dag 
wordt haar rust ruw verstoord; iemand 
maakt een hels kabaal met een hamer. 
Nader onderzoek wijst uit dat een woest 
behaarde en bebaarde kerel een huis aan 
het bouwen is vlak naast het hare. Kaat is 
niet bepaald blij met de komst van de 
nieuwe buurman, die naar haar mening 
vooral goed is in luieren en niksen.
Als door een zware storm het gammele 
onderkomen van de buurman de lucht 
invliegt, nodigt Kaat hem wat onwillig uit  
in haar huisje. Bram stelt voor om soep te 
maken maar Kaat is absoluut niet van plan 
haar wintervoorraad met hem te delen. Dat 
blijkt ook niet nodig want Bram kan soep 

maken met alleen wat water en een hamer. 
Tenminste, dat zegt hij...
Zal het de buurman lukken om Kaat te 
ontdooien?
Gekke buren is een humoristisch vertelling 
over anders zijn en verder durven kijken  
dan je tuinhekje.
De voorstelling is gebaseerd op het 
gelijknamige prentenboek van Ingrid & 
Dieter Schubert.

Regieadvies Peter van Dijk | Spel Daniëlle van Dijk | 

Tekst Peter van Dijk en Daniëlle van Dijk | Muziek en 
liedjes Dick Dijkman | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 

4 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers 
theater 125, school in theater 100, op school 100 | 

Speelperiode gehele seizoen | Illustratie Ingrid en 

Dieter Schubert

Gekke buren 4+

Daniëlle van Dijk (v/h Het Huis van Barm)  
speelt nu onder eigen naam. Naast poppen- 
speler heeft Daniëlle ook veel ervaring in  
het vertellen van verhalen. Vertellingen die  
het publiek ontroeren. 

Daniëlle van Dijk 
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Jan Dobberman’s hengel staat strakgespan-
nen. Hij heeft beet...en hoe! Dat belooft een 
kanjer te worden. Als de buit zich uiteindelijk 
gewonnen geeft, kan hij zijn ogen niet 
geloven. Wat heeft hij nou naar boven 
gehaald...!?

Zijn  vondst laat hem kennismaken met  
een lang vervlogen tijd, een tijd zonder 
computers, mobiele telefoons en internet, 
een tijd waarin er nog geen dijken waren
om ons te beschermen tegen het wassende 
water van de rivieren. 
Het verhaal dat dan volgt heeft al die tijd 
onder water verscholen gelegen, een verhaal 
over een dramatische gebeurtenis uit een  
ver verleden. 

Deze educatieve muzikale voorstelling  
laat de toeschouwer zien in wat voor 
omstandigheden de mensen uit deze  
tijd leefden en aan wat voor gevaren ze 
blootstonden en zet dat tegenover de 
relatieve veiligheid en luxe van onze tijd. 

Concept Muziektheater Fraseur | Tekst Peter van  

Dijk | Spel en muziek Peter van Dijk en Dick Dijkman | 

Advies Historische Vereniging Wijhe en Museum 

Wijhe | Doelgroep 6+, PO groep 3 t/m 6 | Duur ca. 50 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, 

school in theater 100, op school 90 | Speelperiode 
gehele seizoen | Foto Muziektheater Fraseur

Het fantastische verhaal van 
Hieronymus Haakmat 6+

Muziektheater 
Fraseur

Fraseur maakt dynamisch muziektheater  
en vertelt en speelt volksverhalen op  
theatrale wijze. De voorstellingen hebben  
een avontuurlijk karakter en zijn altijd omlijst  
met eigenzinnige muziek.



De snelste zebra van de wereld 
(versie 4+ | versie 6+)

Je kunt leuk winnen, vrolijk winnen, gezellig 
winnen, maar je kunt ook vervelend winnen. 
Zebra wil iedere dag hardloopspelletjes 
doen. Hardrennertje, Sprinterdesprint, 
Vlugge Wilma, het is allemaal goed, als  
hij maar keihard kan rennen en altijd kan 
winnen. Tijger, Eekhoorn, Haas en Nijlpaard 
hebben zich verstopt, ze zijn het zat, ze 
willen niet meer rennen. Zebra wint niet 
alleen altijd, hij wint ook nog eens helemaal 
niet leuk. 

Tijger gaat het hem vertellen: Zebra, 
niemand wil tegen je rennen! Even is het  
stil in het bos, heel stil. Maar dan schraapt 
Zebra zijn hoef, Zebra is niet bang, zelfs 
voor Niemand niet! Het hele bos en ver 

daarbuiten maakt zich klaar voor de 
wedstrijd van het jaar: Zebra tegen  
Niemand. 

De snelste zebra van de wereld is gemaakt 
naar aanleiding van het gelijknamige 
prentenboek van Youp van ’t Hek. Een 
voorstelling over lelijk winnen en mooi 
verliezen. En over vriendschap. En natuurlijk 
over het belang van een goeie schuilhut.

Regie Maarten Bootsma | Spel Harro van Lien | 

Vormgeving Bertus Groen | Doelgroep 4+, PO 2 

versies: groep 1-2 en groep 3 t/m 6 | Duur ca. 45 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, 

school in theater 125, op school 100 | Speelperiode 
gehele seizoen | Foto Sjoerd Litjens

Harro van Lien 
producties
Harro van Lien is verteller, acteur en theatermaker.  
Zijn passie ligt bij betrokken theater. Hij maakt 
voorstellingen die het publiek raken, maar toch 
bemoedigen. 
24
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“WOLVEN GEZIEN OP NOG GEEN 90 KM  

VAN DE GRENS.”

“DE GEVOLGEN ZOUDEN NIET TE OVERZIEN  

ZIJN ALS DE WOLF TERUG ZOU KEREN IN  

ONZE BOSSEN!”

“MAAKT U ZICH GEEN ZORGEN, MAAKT  

U ZICH ALS-TU-BLIEFT GEEN ZORGEN.  

DE WOLF KOMT NIET TERUG. ALLEMAAL  

VALSE BERICHTEN.”

Al jaren staan deze berichten in de kranten. 
Maar wat de kranten niet weten… de wolf  
is er al. Met alle gevolgen van dien. Nergens 
ter wereld zijn de bossen zo keurig op orde 
als in ons land. Overal staan prullenbakken, 
routewijzers en bezoektijden op uitlegbord-
jes. 

In de voorstelling neemt Van Lien het 
publiek mee naar een bos vol keurige 

dieren. Plotse-
ling verschijnt 
daar, rechtstreeks 
vanuit de bossen in 
Polen, een verdwaal-
de, onbeschaafde  
en hongerige wolf.

De wolf is terug gaat over wankele over- 
tuigingen, de dood, het leven en een 
vraatzuchtige wolf die best voor rede 
vatbaar is. Een vertelvoorstelling vol 
komische personages.

Regie Maarten Bootsma | Spel, tekst en concept 
Harro van Lien | Vormgeving Frederik Hovenga | 

Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 | Duur ca. 45 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, 

school in theater 125, op school 100 | Speelperiode 

gehele seizoen | Foto Harmina Kievit 

Thomas is tien en woont in Zwartbult, een 
klein dorpje verscholen in het riet aan een 
brede rivier. Orde en rust staan hoog in het 
vaandel van de burgemeester van Zwart-
bult. Een dik boek vol regels houdt het dorp 
stevig in de greep. Tenminste, tot op een 
warme lentedag zwarte wolken over het 
dorp drijven. Over de rivier vaart een boot 
met een Viking aan boord. Hij stapt uit, 
loopt een verlaten moerashuisje in en… 
blijft.
Thomas gloeit van opwinding, maar het 
dorp wordt bang. Wat moet die engerd 
hier? Waarom zit ie in dat moerashuisje?  
Als die rare Viking maar met zijn poten van 
onze geheimen afblijft!
De verdwaalde Viking is een mysterieuze, 
humoristische en spannende vertelvoor-
stelling over vertrouwen en vooroordelen. 

Regie Maarten Bootsma | Spel Harro van Lien | 

Tekst Harro van Lien, Maarten Bootsma | Muziek 
Fokke Runneboom | Vormgeving XL de Ateliers | 

Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 | Duur ca. 50 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, 

school in theater 125, op school 100 | Speelperiode 
gehele seizoen | Foto Sjoerd Litjens

Ook nog te boeken 
Het verkeerde been 

van de Koning, 

Woeste Willem. 

De verdwaalde Viking 8+

De wolf is terug 8+
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Theatra

Dacht je dat de sterren iedere nacht vanzelf 
gaan branden? Zeker niet! Daar wordt heel 
hard aan gewerkt. Door de sterrenwaker. 
Midden tussen de Poolster en de Grote 
Beer heeft zij haar werkplaats. Zij bewaakt 
de sterren. Poetst ze tot ze glanzend 
glimmen. Geeft nieuwe sterren een warm 
welkom en bezorgt ze een mooi plekje 
aan de donkere hemel. Niemand wordt 
vergeten.
Niemand? Zie je dat lege plekje in de 
sterrenlucht? Daar past precies nog een 
ster. Een hele mooie. Maar dat probeert  
de sterrenwaker te vergeten...
 
Nachtlampje gaat over vast willen houden 
en loslaten. Een fonkelende, fysieke en 
vrijwel woordloze voorstelling over het 
levend houden van herinneringen.
 
De voorstelling speelt in een grote tent  
die door de theatergroep opgebouwd 
wordt.
Mede mogelijk gemaakt door de stimule-
ringsprijs van Arie Hemmen.
 
Regie Ida van Dril | Regieadvies Emiel de Jong | 

Spel Eva Mesman | Techniek Bas Molenveld |  

Pop Kathelijne Monnens | Vormgeving sterren- 
hemel Doan Hendriks, Jochum Vrijland  |  

Doelgroep 3+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 45 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 80, 

school in theater 80, op school 80 | Speelperiode 
gehele seizoen | Illustratie Sengsavane Choun- 

ramany

Theatra maakt theater met en voor kinderen.  
De voorstellingen zijn eigenzinnig, humoristisch,  
spannend voor jong en oud en hebben altijd een  
educatieve achtergrond. 

Nachtlampje 3+
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Nachtlampje 3+

De wolf is terug 8+

In een land hier niet eens zo ver vandaan, 
wordt iedere dag hard gewerkt. De bakker 
bakt krokante kadetjes, op het land 
verbouwen de boeren de groenste groen-
ten en de slager is overal bekend om zijn 
sappige slavinkjes. 

En omdat er zo hard gewerkt wordt, is er 
eten en drinken in overvloed. Elke avond 
wordt een heerlijk diner geserveerd, waarbij 
er tot diep in de nacht gedanst wordt. 
Kortom... iedereen is gelukkig. Tot er op  
een dag een reusachtige gast verschijnt, 
die niet is uitgenodigd en zeker niet welkom 
is. Deze gast eist dat de koks de menukaart 
aanpassen. En dat heeft grote gevolgen... 

Smakelijke Sprookjes is een komische en 
interactieve poppenvoorstelling. Een 
sprookje over nieuwsgierig zijn, helden-
moed en fantasie, waarin jij de hoofdrol 
speelt. Een voorstelling met Koninklijke 
tafelkleden, sierlijke schorten, en een  
kapot vergiet.

Concept en spel Ida van Dril, Eva Mesman |  

Pop Kathelijne Monnens | Doelgroep 6+,  

PO groep 3 t/m 6 | Duur ca. 55 minuten |  

Max. aantal toeschouwers theater 150, school  

in theater 125, op school 100 | Speelperiode  

gehele seizoen | Foto Grietje Mesman

Een straat, een doodgewone straat.  
Met huizen keurig in een rijtje naast elkaar. 
Niets bijzonders zou je denken. In één van 
deze huizen woont een echtpaar: meneer  
en mevrouw Lijntje. Nog steeds niets 
bijzonders zou je denken. 

De Lijntjes staan altijd om 7 uur op.  
Ontbijten iedere dag met een volkoren 
boterham met kaas. En lezen daarna  
samen de krant. Behalve het buitenlandse 
nieuws. Als je nooit buiten je eigen dorp 
komt, heeft het geen zin om te weten wat  
er in de rest van de wereld gebeurt. 
Tot er op een dag een nieuwe buurvrouw 
naast hen komt wonen. Niets bijzonders 
denk je? Wel voor De Lijntjes! Want door  
de komst van deze buurvrouw in de straat 
verandert alles. En dat is voor De Lijntjes 
heel bijzonder! 

Buiten de lijntjes is een humoristische voor- 
stelling met weinig tekst, over patronen en 
het durven doorbreken ervan. Over interac-
tie met een ander. Want wat gebeurt er als 
je een keer niet binnen de lijntjes blijft?

Regie Maarten Bootsma | Concept Eva Mesman | 

Spel Harro van Lien, Daniëlle Meijboom, Eva Mesman | 

Vormgeving Elze van den Akker | Doelgroep 4+, SBO 

6-12 jaar, SO Cluster 3-4; 6-12 jaar, PO groep 1 t/m  

4 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers 
theater 150, school in theater 100 (SO+SBO) 125 (PO), 

op school 75 (SO+SBO) 100 (PO) | Speelperiode 

gehele seizoen | Foto Grietje Mesman

Smakelijke Sprookjes 6+ Buiten de lijntjes 4+
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Theatergroep 
Dolle Maandag

Circus Orpheus 6+
Wonen in een paleis, zwemmen in  
geld, de baas zijn over alles en iedereen…  
wie wil dat nou niet?

Nou, kroonprins Orpheus niet.
Hij moet van z’n vader koning worden,  
maar hij trekt liever de wereld rond  
met z’n circus.
Hij ontsnapt uit het paleis en betovert 
iedereen met zijn muziek, verhalen en 
kunsten.
En… hij wordt ook betoverd door de 
oogstrelende Eurydice…

Door haar maakt hij nog mooiere poëzie, 
totdat zij wordt gebeten door een slang  
en sterft.
En Orpheus? 
Die wil maar één ding: haar terug halen uit 
de onderwereld! 

Regie Carlos Lagoeiro | Tekst Marc Veerkamp |  

Spel Chaya Aschkenasy en Joris Lehr | Vormgeving 

Marion Hoekveld | Doelgroep 6+, PO groep 3 t/m 6 | 

Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers 
theater 150, school in theater 125, op school 100 | 

Speelperiode gehele seizoen | Foto Carlos Lagoeiro 
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Theatergroep 
Dolle Maandag

Vasalisa woont bij haar stiefmoeder en 
stiefzuster die altijd heel gemeen tegen 
haar zijn. Gelukkig heeft zij veel steun van 
haar bijzondere sok die zij op het sterfbed 
van haar moeder heeft gekregen. 
Door een enorme kortsluiting in het huis 
dooft het licht. De stiefmoeder stuurt 
Vasalisa het bos in naar de heks Baba Jaga. 
Iedereen weet dat je dan nooit levend 
terugkomt. Maar Baba Jaga heeft het licht…

Een speelse en humoristische voorstelling 
voor iedereen vanaf 6 jaar, over luisteren 
naar je hart, vertrouwen hebben in je intuïtie 
en weten dat je goed bent zoals je bent!  

Regie en bewerking George Isherwood | Idee en 
spel Chaya Aschkenasy | Doelgroep 6+, PO groep  

3 t/m 6 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal 
toeschouwers theater 150, school in theater 125,  

op school 100 | Speelperiode gehele seizoen |  

Foto Margot Donkervoort 

Baba Jaga 6+ 

Theatergroep Dolle Maandag maakt beeldende voorstellingen. 
Met bijna niets roepen zij hele werelden op.



Grote mensen begrijpen nooit iets uit 
zichzelf, en voor kinderen is het heel 
vervelend hen altijd weer alles uit te 
moeten leggen... 

In De Kleine Prins, het bekende verhaal van 
Antoine de Saint-Exupéry, openbaren zich 
de eigenaardigheden van de mensheid.  
De eenvoudige verstandigheid die grote 
mensen lijken te vergeten als ze opgroeien 
tot volwassenen. 

De verteller landt door pech met zijn 
vliegtuig in de woestijn en ontmoet daar de 
merkwaardige buitenaardse kleine Prins.  
Zij nemen het publiek mee naar allerlei 
planeten. Elk van die planeetjes wordt 
bewoond of beheerst door een volwassene 
die zichzelf op een of andere manier 
belachelijk maakt.   

De voorstelling wordt gespeeld door een 
piloot, die ook de typerende karakters van 
de planeten speelt, een danseres die de 
kleine prins speelt en een cellist die zorgt 
voor de muzikale omlijsting.

Regie en choreografie Cunsong Xu | Dans Laila 

Gozzi, Luc van Esch | Cello Maya Fridman | 

Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 en VO 1e leerjaar | 

Duur ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers 
theaters 200, school in theater 200, op school 125 | 

Speelperiode gehele seizoen | Illustratie Antoine 

de Saint-Exupéry

Ook nog te boeken 

Bloeddruk 12+
Een voorstelling over probleemjongeren, 
waar ze tegenaan lopen en hun frustraties 
en dilemma’s.

Dansgezelschap 
Groundbreakers
Dansgezelschap Groundbreakers is een gezelschap 
voor jongeren. Talentvolle makers maken samen een 
voorstelling waarin dans, film en acteerwerk 
gecombineerd worden. 

De Kleine Prins 8+ | VO 
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PNTheater
Vanuit liefde voor verteltheater vertellen Joeso Peters 
en Silas Neumann spannende verhalen die de fantasie 
prikkelen. Met humor en muziek trekken ze de kijker de 
verbeelding in.

Werktuig 8+
Boren, zagen, stel geen vragen…

Erik is met zijn vader verhuisd naar een 
kluswoning. Stukje bij beetje leert hij 
iedereen in het dorp kennen terwijl zijn 
vader druk is met klussen. Dan komt hij in 
contact met een geheimzinnige schuur een 
paar straten van zijn nieuwe huis.  
Er komen geluiden uit de schuur maar 
niemand doet open. Via briefjes communi-
ceert Erik met de onzichtbare bewoner en 
voert uit nieuwsgierigheid allerlei opdrach-
ten uit. Maar waartoe dienen de spullen die 
hij brengt en wat wordt er gemaakt? Waar- 
aan werkt Erik eigenlijk mee? Mag hij dat 
wel doen? Hij moet erachter komen wie in 
de schuur werkt. Erik gaat op onderzoek uit.

Werktuig is een mysterieuze en speelse 
verteltheatervoorstelling over ontdekken, 
nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid 
voor je daden. Het verhaal wordt door twee 
spelers verteld en muzikaal ondersteund 
met behulp van gereedschap.

Eindregie Jolmer Versteeg | Concept, spel en 
muziek Silas Neumann, Joeso Peters | Concept  
in samenwerking met Ward Meijer | Doelgroep 8+, 

PO groep 5 t/m 8 | Duur ca. 45 min | Max. aantal 
toeschouwers theater 150, school in theater 125,  

op school 100 | Speelperiode september t/m 

november 2019 en februari t/m april 2020 van za. 

t/m wo. | Foto Froukje de Jong
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Concept, tekst en spel Gert Jan Groen, Harro van Lien | Vormgeving 

Bertus Groen | Doelgroep 9+, PO groep 6 t/m 8 | Duur ca. 50 minuten

Max. aantal toeschouwers theater 150, school in theater 125,  

op school 100 | Speelperiode gehele seizoen | Foto Bertus Groen

Twee rechercheurs die fout op fout 
stapelen, krijgen een bijzondere zaak in 
handen. Zij moeten onderzoek doen naar 
de moord op de puissant rijke voetballer 
Gregory Vlaskamp. Vlaskamp is vermoord 
tijdens een feestje in zijn huis. Er waren 
gasten en personeel aanwezig. Wie heeft 
het gedaan en wat was het motief? 
Langzaam maar zeker wordt de zaak steeds 
ingewikkelder. De rechercheurs kunnen zich 
geen fout meer permitteren. Dit is hun 
laatste kans. 

De zaak Vlaskamp is uniek door zijn vorm. 
Het publiek mag verdachten ondervragen 
en naar huis sturen. Hierdoor is iedere 
voorstelling anders. De zaak Vlaskamp gaat 
over oordelen en hoe we daartoe komen. 
Een voorstelling vol improvisatie, aansteke-
lijke personages en hilarische scènes.

Concept, tekst en spel Gert Jan Groen, Harro van 

Lien | Vormgeving Bertus Groen | Doelgroep 10+, 

PO groep 7-8 | Duur ca. 60 minuten | Max. aantal 
toeschouwers theater 150, school in theater 125, 

op school 100 | Speelperiode gehele seizoen | 

Foto Sjoerd Litjens

Groen & Van Lien

De zaak Vlaskamp 10+ 
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Al jaren staan acteurs Groen & Van Lien op 
het podium met hun Shakespeare voorstel-
lingen. Natuurlijk: prachtige kostuums en 
mooie teksten, maar ergens knaagt er iets. 

Ik heb geen zin meer hierin.  
Ik wil iets anders, Groen.
Zeur niet en speel gewoon verder,  
Van Lien.
Ik wil actie... Zij willen ook actie.
Wie?
Het publiek! Alsjeblieft?
Ok, maar dan ben ik de held, Van Lien. 
Is goed, Groen. Dan ben ik de bad guy. 

Cliffhanger is het verhaal van John, een 
held die niet weet dat hij de held is. Een 
saaie man, met een saai leven waarin  
alles altijd ontzettend saai en hetzelfde is. 
Totdat er iets verschrikkelijks gebeurt in een 
gevangenis vlakbij Djengistan. Alles in het 
leven van John komt op zijn kop te staan. 

Deze filmische, komische, 
spannende en inter- 
actieve voorstelling  
is geïnspireerd op  
De reis van de held, door 
Joseph Campbell.  
Deze hoogleraar in de 
mythologie ontdekte door 
zijn studie van volksverhalen en 
oeroude mythes dat een aantal 
vertelprincipes iedere keer weer terugkeer-
den. Deze reis van de held vatte hij samen 
in twaalf stappen, die de basis van de 
voorstelling vormen.

Regie Maarten Bootsma | Concept, tekst en spel 
Gert Jan Groen, Harro van Lien | Vormgeving  
Bertus Groen | Doelgroep 9+, PO groep 6 t/m 8 | 

Duur ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers 

theater 150, school in theater 125, op school 100 | 

Speelperiode gehele seizoen | Foto Jordy 

Vogelzang

Gert Jan Groen en Harro van Lien hebben elkaar gevonden in 
humor en spelplezier. Groen & Van Lien maken theater met veel 
hilarische personages, met interactie, waar het uitkomt, en met 
een vleugje improvisatie. 

Langs een stoffige zandweg, ver van de 
bewoonde wereld, ligt South Pass City. De 
goudmijnen zijn al lang geleden gesloten, 
de meeste mensen zijn vertrokken. Al jaren 
wordt het dorpje door dezelfde mensen 
bewoond. Niemand gaat er weg en 
niemand komt erin. In de wijde omgeving 
weet iedereen dat. Tot er op een dag een 
vreemdeling South Pass City binnen 
wandelt. Hem hebben ze niks verteld. 

Voor de derde keer bijten Groen & Van Lien 
hun tanden in een filmgenre op toneel. 
Na de detective De Zaak Vlaskamp en de 
actiefilm Cliffhanger, volgt nu een typische 
western. Een voorstelling vol sheriffs, 
cactussen en saloondeurtjes. South Pass 
City gaat over de angst voor het onbeken-
de, het beschermen van wat voor jou 
belangrijk is en over hoe we verlangen naar 
het bekende of dat nou goed voor ons is of 
niet. 

South Pass City 9+ 

Cliffhanger 9+
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Angsthaas 6+
Haas en Dodo zijn buren maar ze spelen 
nooit met elkaar, dat komt omdat Haas 
overal bang voor is. Bang voor spoken in  
de kast, monsters onder haar bed, maar 
vooral dat haar opa ineens weg is. Laatst 
deed opa het niet meer, sindsdien woont  
er een ‘zorgen-monster’ in Haas haar hoofd. 
Dit monster zegt precies wat Haas moet 
doen om haar opa te redden. Zo mag zij 
bijvoorbeeld nooit op de randen van de 
tegels staan. 

Haas is het zat, ze wil niet meer bang zijn  
en besluit op zoek te gaan naar het monster 
om hem eens flink de waarheid te vertellen. 

Onderweg komt ze langs ‘het hoofd- 
kwartier’, waar al haar gedachten worden 
ingedeeld op kleur, ‘de gevoelsfabriek’  
waar haar gevoelens worden weggezongen 
en ‘de stellingkast’ waar haar herinneringen 
in potten worden bewaard. Zal het Haas 
lukken om het ‘zorgen-monster’ te vinden 
en kunnen Haas en Dodo dan eindelijk met 
elkaar spelen?

Een grappige muzikale kindervoorstelling 
over bang zijn voor iets waar je geen 
controle over hebt, dwanghandelingen  
en voor jezelf durven opkomen. 

Toneelgroep Boer&Buys maakt intieme en herkenbare 
voorstellingen voor kinderen en jongeren. Door middel van 
eigentijdse, realistische, muzikale en humoristische verhalen 
willen zij voorstellingen maken die de kijker raken en ontroeren.

Regie en tekst Renée Buys, Martijn 

Boer | Spel Rubin van Gent, Esther  

de Haas | Doelgroep 6+, PO groep 3 

t/m 6 | Duur ca. 45 minuten | Max. 
aantal toeschouwers theater 150, 

school in theater 125, op school 100 | 

Speelperiode gehele seizoen |  

Foto Joost Waardenburg

Toneelgroep Boer&Buys
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Cyr en Rox zijn beste vrienden. Cyr is 
onzeker over zijn te grote buik en is verliefd 
op Rox. Rox is onzeker over haar te kleine 
borsten en is verliefd op Chris. Cyr ziet 
slechts één manier waarop Rox hem ziet 
staan. Wat in een impuls zo slim leek, blijkt 
hun levens voorgoed te veranderen. Waar 
de acteurs heel duidelijk maken dat zij 
personages in de voorstelling spelen, 
verzwijgt Cyr voor Rox dat hij zich online 
voordoet als iemand anders. Cyr. is een 
eigentijds verhaal met een dramatisch 
afloop die gebaseerd is op de Franse 
klassieker Cyrano de Bergerac.

Na de voorstelling gaan de acteurs in 
gesprek met het publiek over het handelen 
van de personages en de gevolgen hiervan. 
Tijdens dit actieve gedeelte wordt inge-
zoomd op de thema’s en gebeurtenissen 
uit de voorstelling om vervolgens uit te 
zoomen en na te denken over op wie jij zelf 
het meeste lijkt. Een grappige maar ook 
serieuze jeugdvoorstelling over jezelf 
anders voordoen en onzeker zijn. 

Cyr. 13+

Regie en tekst Renée Buys, Martijn Boer | Spel Rubin van Gent, 

Esther de Haas | Muziek Martijn Boer | Doelgroep 13+, VO alle leer- 

jaren, MBO | Duur ca. 60 minuten | Max. aantal toeschouwers 
school in theater 60, op school 60 | Speelperiode gehele seizoen | 

Foto Joost Waardenburg
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Gusta Geleijnse  
Producties
Robijn Wendelaar en Gusta Geleijnse kennen elkaar van 
de Toneelacademie Maastricht en werkten binnen GG 
Producties samen aan meerdere locatievoorstellingen.

Filosloof 10+ | VO  
Een geestig gesprek tussen twee personen 
die zich de meest vanzelfsprekende dingen 
in het leven afvragen. 
Han en Moon zijn de personages uit 
Filosloof. Ze discussiëren over hoe je moet 
acteren. Zijn er afspraken waar je je aan 
moet houden? Kloppen die wel? Hoe weten 
we of iets echt of onecht is? Moon heeft 
overal een antwoord op. Maar Han raakt in 
de war; de wereld waar zij in leeft blijkt niet 
echt, maar bedacht. Is dat in het echte 
leven ook zo? En wat is eigenlijk echt? En 
hoe kijken jongeren naar deze afspraken? 
Han en Moon belanden in een hevige strijd. 
Hun jonge stagiaires bemoeien zich ermee. 
Dat levert nieuwe inzichten op. Filosloof is 
een caleidoscopisch denkgevecht dat zich 
afspeelt in de ring op het podium. 
 

Han: Wat doen we hier?
Moon: Dat is een goeie vraag. Je had hem 

alleen moeten stellen voor dat je hier ging 
staan.
Han: Hoezo, waarom?
Moon: Een toneelspeler vraagt zich 
allereerst altijd af waar hij vandaan komt 
en wat hij vervolgens gaat doen.
Han: Waar ik vandaan kom, dat weet ik wel.
Moon: Nou dat is een eerste stap.
Han: Ik kom daar vandaan.
Moon: en wat is daar dan?
Han: De kleedkamer, dat weet je toch.  
Daar kom jij ook vandaan.

Eindregie en tekst Tom de Ket | Concept en spel 
Gusta Geleijnse, Robijn Wendelaar | Spel Kevin 

Klein, Stella Sigtenhorst | Video-installatie en 
vormgeving Willem Weemhoff, Aldo Brinkhof | 

Doelgroep 10+, PO groep 7-8, VO, MBO | Duur ca. 50 

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, 

school in theater 150, op school 100 | Speelperiode 

gehele seizoen | Foto Willem van Dijk 
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Het is 1848 en Koning Willem II staat op 
een kruispunt in zijn leven. Hij is ernstig  
ziek en er dreigt een revolutie. Wat moet  
hij doen? Kiezen voor het volk of kiezen  
voor de belangen van zijn familie? Boven-
dien worstelt de koning met zijn seksuele 
geaardheid.  
  
In gedachten praat hij met zijn overleden 
vriend Adjudant Alexander Gordon. 
Alexander is tijdens de Slag bij Waterloo 
overleden naast het ziekbed van Willem  

en sindsdien zijn stille geliefde. Samen 
kijken zij terug op Willems leven. Zijn roerige 
jeugd, het gearrangeerde huwelijk met 
Anna Paulowna en zijn rol in de Slag bij 
Waterloo. Samen bezingen zij de onbereik-
bare liefde met nieuw gearrangeerde 
nummers van Bob Dylan. 
 
Willem II tekende de nieuwe grondwet 
uiteindelijk, waarmee de vrijheid van alle 
Nederlanders werd gewaarborgd. In de 
praktijk blijkt de vrijheid van de één soms  

te botsen met de vrijheid 
van een ander. Homo- 
seksualiteit is op middel-
bare scholen een moeilijk 
te hanteren onderwerp. 
Ben je vrij om de liefde  
te kiezen die je wil?  
Als je dat niet kan, wat 
gebeurt er dan met je?  
Is liefhebben wie je wil 
ook vrijheid? 
 
Regie Nina Spijkers |  

Tekst Ad de Bont | Spel en 
muziek Michiel Schreuders | 

Spel Milan Sekeris / Kevin 

Schoonderbeek | Doelgroep 

15+, VO leerjaar 3 t/m 6, MBO | 

Duur ca. 80 minuten 

(voorstelling 50 minuten, 

nagesprek 30 minuten) |  

Max. aantal toeschouwers 

VMBO 30, overig 60 | 

Speelperiode januari t/m 

maart 2020, wo. t/m vrij. |  

Foto Bas de BrouwerTafel van Vijf
Tafel van Vijf verbindt theater & muziek met 
geschiedenis & erfgoed. Zij gebruiken altijd 
livemuziek, met gezongen en gesproken teksten 
die raken. Ze richten zich op jongeren.

King Bi 15+ 
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Dance Hypes is een levende geschiedenis-
les. Een energieke reis door de tijd met 
dansen en modeaccessoires uit de 
jongerenculturen van 1900 tot nu.
Van de wals uit 1900 naar alle Dance  
Hypes van nu zoals de Swish. Meer dan  
20 dansstijlen en rages passeren de revue. 
Van de bunny hug tot de Charleston, via  
de twist tot dampende disco naar hiphop, 
dancehall en nog veel meer. Iconische 
figuren uit de danswereld komen langs, 
zoals bijvoorbeeld Michael Jackson en zijn 
legendarische moonwalk.

Na een interactieve show van 45 minuten 
volgt een ‘overhoring’ waarbij de leerlingen 

letterlijk en figuurlijk hun beste beentje 
voorzetten. Het is mogelijk aansluitend 
workshops te boeken die door de dansers 
worden gegeven. Hierin kiezen de leer- 
lingen een dansstijl uit de voorstelling die 
hen wordt aangeleerd met daarop aanslui-
tend een gezamelijke eindpresentatie. 

Je krijgt de hele school aan het dansen!

Regie en choreografie Randy Bel, Suzanne Gorter | 

Concept Barbara van Gelder | Dans Static Dansers | 

Doelgroep 6+, PO groep 4 t/m 8, SO en VO | Duur 

ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 

200, school in theater 200, op school 125 | Speel- 
periode gehele seizoen | Foto Static

Dance Hypes 6+ | SO | VO

Static
Randy Bel en Suzanne Gorter van  
Static zijn beiden gerenommeerde 
dansers en choreografen. Zij houden  
ervan het beste in mensen naar boven  
te halen en jong en oud een glimlach 
te bezorgen door middel van dans  
en entertainment.
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TG Smeedwerk
TG Smeedwerk maakt toegankelijk theater in  
een fysieke speelstijl voor een breed publiek.  
Dat de verbeelding prikkelt en met minimale 
middelen alles vertelt. Hierin speelt humor een 
grote rol waarbij ontroering niet ontbreekt.

Oh Oh Othello 10+ | VO 
Smeedwerk speelt een moderne bewerking 
van Shakespeare’s Othello, een universeel 
verhaal over vriendschap, liefde en vertrou-
wen, over gekwetstheid, frustratie, onvrede 
en wraak. 

Het verhaal zich af op de avond waarop de 
prijs Het Gouden Schaap voor de beste 
acteur van het land uitgereikt wordt. 
Othello de Moor, een voormalig vluchteling, 
is genomineerd. Hij heeft vlak daarvoor zijn 
grote tegenspeler voor zijn nieuwe show 
mogen aannemen. Jago, Othello’s vriend en 
acteur, had verwacht deze rol te krijgen, 
maar hij krijgt daarentegen een figuranten 
rolletje. Deze afwijzing kwetst Jago diep en 

hij neemt wraak. Via manipulatie en 
geroddel slingert Jago geheimen, schan- 
dalen en leugens de wereld in. Dit allemaal 
om Othello te doen geloven dat zijn 
geliefde vrouw Desdemona hem bedriegt 
met Cassio, zijn nieuwe tegenspeler. Jago’s 
wraak heeft verschrikkelijke gevolgen. 
 

Regie Anil Jagdewsing | Spel SaÏd el Abboudi,  

Bas Jilesen, Inge Smolders | Tekst Jannemieke 

Caspers | Doelgroep 10+, PO groep 7-8 en VO 1e  

en 2e jaar | Duur ca. 60 minuten | Max. aantal 
toeschouwers theater 200, school in theater 200, 

op school 125 | Speelperiode gehele seizoen |  

Foto Gerlinde de Geus
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Interactieve voorstellingen met actuele thema’s 
Studio BOCK&BAAS maakt voorstellingen over thema’s waar 
jongeren mee bezig zijn. Zij maken hierbij een directe vertaling 
van de werkelijkheid waarmee ze de jongeren recht in hun 
belevingswereld raken. Voorstellingen die een preventieve 
werking hebben en een bijdrage leveren aan het inzicht en de 
veiligheid van jongeren. 

Studio BOCK&BAAS

Mark is pas verhuisd en komt in een nieuwe 
klas. Hij moet knokken voor een plek in de 
groep. Bob is de populaire jongen van de 
klas. Mark probeert aansluiting te vinden  
bij Bob die hem al snel meeneemt in zijn 
avontuurlijke en verkwistende manier van 
leven. Als Mark dan ook nog verliefd wordt 
op Noa, die misbruik maakt van zijn 
gevoelens, komt hij in financiële problemen. 
Liefde en vriendschap zijn niet te koop, of 
toch wel? 

Cashflow is een dynamische voorstelling 
over verleiding, geldgedrag en schulden. 
Jongeren komen steeds sneller in de 
verleiding om geld uit te geven. Commercie 
en groepsdruk spelen hierin een grote rol.  
In het nagesprek wordt duidelijk hoe je 
schulden voorkomt en worden oplossingen 
aangereikt voor jongeren die reeds in de 
schulden zitten. 

Regie Jörgen Scholtens | Spel Tamara Hofman / 

Marrit Bausch / Lusanne Arts, Michael de Roos / 

Jörgen Scholtens, Michael Bot / Rik Witteveen

| Tekst Harro van Lien | Doelgroep VO alle leerjaren | 

Duur ca. 90 minuten | Max. aantal toeschouwers 

school in theater 60, op school 45 | Speelperiode 

gehele seizoen | Foto Lize Kraan
 

Cashflow VO  
Over jongeren en  
geldproblemen
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Kick me! VO | MBO 
Over pesten en groepsdruk

Stefan en Anne zijn al jaren goede vrienden. 
Wouter, de populaire jongen van de school, 
blijft zitten en komt bij hen in de klas. Om 
zijn populariteit te behouden begint Wouter 
Anne te plagen. Dit plagen wordt al snel 
pesten. Wouter heeft de klas op zijn hand 
en Anne wordt het doelwit van steeds 
groter wordende pesterijen. Als Wouter een 
WhatsApp-groep aanmaakt om een grote 
grap uit te halen met Anne komt Stefan in 
tweestrijd. Kiest hij voor zijn eigen positie  
in de klas of moet hij opkomen voor zijn 
vriendin.

Kick Me! schetst een indringende wereld 
van pesters, omstanders en gepeste 
jongeren. Nog altijd heeft 1 op de 5 
jongeren te maken met pestgedrag. Maar 
wat doen die andere 4 eigenlijk? Pesten is 
een groepsproces. In deze confronterende 
voorstelling wordt het publiek bewust van 
de oorzaken en gevolgen van pesten en 
komt het tot inzicht wat je tegen pesten 
kan doen en hoe je het kan voorkomen.

Regie Maarten Bootsma | Spel Anna van Veen / 

Margit Odems, Bram van Beusekom / Tom Afman, 

Jörgen Scholtens / Michael Bot | Doelgroep VO alle 

leerjaren | Duur ca. 90 minuten | Max. aantal 
toeschouwers school in theater 60, op school 45 | 

Speelperiode gehele seizoen | Foto Lize Kraan

Naast de voorstelling met nabespreking biedt Studio Bock&Baas lessen aan ter 
verdieping op het actuele thema. Deze lessen worden verzorgd door één van de acteurs 
die zich gespecialiseerd heeft in het onderwerp. De lessen zijn op maat voor elk niveau. 
Informeer naar de mogelijkheden.
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Studio BOCK&BAAS

Roos heeft geen Facebook! Dit kan toch 
niet!? Haar beste vrienden Tim en Thomas 
maken een profiel voor haar aan. Ze raakt  
al snel vertrouwd met posten, tweeten, 
liken, bloggen en vloggen. 
Wanneer ze een grap post waarin Thomas 
het doelwit is krijgt ze meer likes dan ooit  
te voor. Wat begint als een grap loopt al 
snel uit de hand. Een dynamische voor- 
stelling met een aangrijpend einde over 
jongeren die verstrikt raken in het wereld-
wijde web.

Door de digitale revolutie en internet op 
mobiele telefoons staan we non-stop in 
verbinding met de rest van de wereld. 
Handig, maar het heeft zo haar keerzijdes.

@Junkie 2.0 is een interactieve theater- 
voorstelling over cyberpesten, sexting, 
maakbare identiteit en privacy op internet. 
In het nagesprek worden deze thema’s 
behandeld en worden de leerlingen op 
speelse wijze geconfronteerd met hun 
eigen internetgebruik. 

Regie Jörgen Scholtens | Spel Tamara Hofman / 

Anna van Veen, Michael de Roos / Sem Klarenbeek,

Michael Bot / Rik Witteveen | Doelgroep VO alle 

leerjaren | Duur ca. 90 minuten | Max. aantal 
toeschouwers school in theater 60, op school 45 | 

Speelperiode gehele seizoen | Foto Lize Kraan

@Junkie 2.0 VO | MBO
Over sociale media en cyberpesten
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Stichting Thot Worldwide 
Thot-Worldwide initieert interactieve educatieve voorstellingen in Afrikaanse 
ontwikkelingslanden, waarbij slachtoffers hun verhaal omzetten in creativiteit en 
toneel. Studio BOCK&BAAS steunt Thot Worldwide door 4% van de omzet te doneren. 
Indirect steun jij, als boeker, dit project. 

Loverboys VO | MBO
Over de nieuwe generatie  
loverboys
  
Chris heeft het goed voor elkaar. Ze heeft 
leuke ouders en een leuk vriendje, Pieter. 
Op school trekt ze veel op met haar 
vriendin Kim, die alles net nog iets leuker  
en spannender weet te maken. Kim zorgt 
ervoor dat Chris Dave leert kennen.
Dave is heel anders dan Pieter. Hij is stoer, 
spannend en avontuurlijk. Chris chat wat 
met hem via Facebook en ze zet de 
webcam aan. Ze maakt een afspraakje met 
Dave om hem te ontmoeten - gewoon voor 
de lol en uit nieuwsgierigheid. Dit lijkt 
allemaal heel leuk, maar toch krijgt ze een 
raar gevoel bij Dave. Er klopt iets niet. Wie  
is hij en hoe goed kent Kim hem eigenlijk? 
Chris wil het contact met Dave verbreken, 
maar Dave heeft een heel ander plan. 
Gelukkig heeft ze Kim nog, haar beste 
vriendin. Maar is Kim wel wie ze lijkt…

Loverboys, net als je denkt ze door te  
hebben, veranderen ze hun methodes.  
De tijd van cadeaus en meiden verliefd 
maken is voorbij. De nieuwe generatie 
loverboys pakt het heel anders aan. 
Loverboys laat je kennis maken met de 
loverboys van nu.

Na de voorstelling stappen de acteurs uit 
hun rol en gaan aan de hand van stellingen 
het gesprek aan met de leerlingen. Aan de 
orde komen vragen als: hoe gaan de lover- 
boys van nu te werk? Hoe kun je voorkomen 
dat je slachtoffer wordt van een loverboy? 
Wat moet je doen als het te laat is?

Regie Malou van Sluis | Spel Lusanne Arts,

Julia van der Pas, Tom Afman / Rik Witteveen | 

Tekst Theater Thot | Doelgroep VO alle leerjaren, 

MBO | Duur ca. 90 minuten | Max. aantal toe- 
schouwers school in theater 60, op school 45 | 

Speelperiode gehele seizoen | Foto Lize Kraan



Waarom zijn er tegenwoordig zoveel 
moeilijke kinderen? Ligt het aan de  
kinderen? Ligt het aan de verkeerde 
opvoeding of gebrek aan opvoeding?  
Of zijn de leerkrachten en pedagogen  
de boosdoeners? 

Mogelijk liggen de oorzaken bij zowel 
kinderen als ouders, leerkrachten en 
pedagogen. Maar wat zeg je tegen je 
buurvrouw als je ziet dat haar kinderen een 
loopje met haar nemen? En wat doe je als 
diezelfde kinderen brutaal zijn tegen jou? 
Gelukkig prijs je jezelf al gauw, omdat jouw 

kinderen anders zijn en dat soort dingen 
nooit doen… Maar is dat wel zo?

Deze voorstelling over opvoeding laat 
ouders zien hoe zij hun kinderen een goede, 
stevige en positieve basis mee kunnen 
geven. Natuurlijk wordt u als publiek bij de 
voorstelling betrokken, uw mening telt! Met 
zoveel ervaringsdeskundigen in de zaal 
levert dit een levendige discussie op met 
veel nieuwe inzichten. En Theater Thot zou 
Theater Thot niet zijn als uw suggesties ook 
niet gelijk worden uitgespeeld. Een avond 
waar u bij wilt zijn!

Regie Maarten Bootsma |  

Spel Gert Jan Groen, Daniëlle 

Meijboom, Eva Mesman, Lisanne 

van Gemeren | Gesprekscoach 

Maarten Bootsma | Doelgroep 

teams en ouders PO | Duur  

ca. 120 minuten | Max. aantal 
toeschouwers 200 | Speel- 
periode gehele seizoen | Foto 

Grietje Mesman

Theater THOT 
Theater Thot speelt interactieve voorstellingen voor  
volwassenen die geschikt zijn voor ouderavonden,  
teamtrainingen in het onderwijs, de gezondheidszorg  
en het bedrijfsleven.
De voorstellingen kenmerken zich door speels, integer, 
humoristisch en verrassend theater waarin gevoelige  
thema’s bespreekbaar worden gemaakt.

Buurvrouw voed je kind eens op! 
PO ouderavond
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Waarom slapen pubers zo lang uit? 
Waarom blijft het schoolwerk altijd liggen 
tot het laatste moment? Waarom doen ze 
zulke onbezonnen dingen, nemen onnodig 
veel risico of komen veel later thuis dan 
afgesproken? Waarom willen ze niet meer 
met u over hun belevenissen praten en 
vervolgens wel uren aan de telefoon met 
vrienden alle gebeurtenissen van die dag 
bespreken? Waarom? Door nieuwe onder-
zoeksmethoden is een andere kijk ontstaan 
op die bijzondere periode in het leven van 
de mens; de puberteit.

Theater Thot neemt u mee op reis het 
puberbrein in. Drie spelers en een trainer 

laten in theatervorm zien welke veran- 
deringen plaatsvinden in dat brein en  
welke gevolgen dat heeft op het gedrag 
van uw kind. Een moeilijke puber is na deze 
voorstelling nog net zo moeilijk! Maar door 
deze interactieve, herkenbare voorstelling 
wordt het voor u als opvoeders makkelijker 
dit gedrag te verklaren en te begrijpen.

Regie Maarten Bootsma | Spel Eva Mesman,  

Harro van Lien, Lisanne van Gemeren | Gespreks-
coach Maarten Bootsma | Doelgroep ouders  

en leerkrachten VO | Speelduur ca. 100 minuten | 

Max. aantal toeschouwers 200 | Speelperiode 

gehele seizoen | Foto Theater Thot

Puberstrijd VO ouderavond
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Stichting Thot Worldwide  
Thot-Worldwide initieert interactieve educatieve voorstellingen in 
Afrikaanse ontwikkelingslanden, waarbij slachtoffers hun verhaal 
omzetten in creativiteit en toneel. Indirect steun jij, als boeker, dit project. 



Theater en 
Drama 
een stevige plek 
in de school
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Jolan van de Waeter is een 
innovatieve en energieke 
schakel tussen onderwijs 
en cultuuraanbieders. 
Zij werkt samen met o.a. 
Babette van Harsselaar, 
Daniëlle van Dijk en Eva 
Mesman. 
 
Theater en drama zijn een 
belangrijk onderdeel binnen 
het leergebied kunstzinnige 
oriëntatie. Van theater kun 
je leren. Over de kunsten, 
maar ook over jezelf en 
anderen. Waar voorstellin-
gen kinderen laten kennis-
maken met podiumkunsten 
en een wereld aan verbeel-
ding en verwondering,  
biedt het reflecteren en  
zelf spelen de mogelijkheid 
sociale vaardigheden,  
eigen talenten en smaak te 
ontwikkelen. De combinatie 
van receptieve (kijken), 
actieve (doen) en reflectieve 

(beschouwen) theatererva-
ringen is hierbij het meest 
effectief gebleken.
Veel scholen geven aan  
theater en drama een vaste 
plek in de school te willen 
geven, maar weten niet 
goed hoe. Speciaal hiervoor 
ontwikkelt de STT-Acade-
mie in samenwerking met 
de makers een aanbod dat 
zich richt op het verankeren 
van theater in de leerlijn 
kunstzinnige oriëntatie. 

Lesmateriaal 
Goed lesmateriaal zorgt 
voor inbedding van datgene 
wat de kinderen in het 
theater zien en ervaren.  
Elke voorstelling binnen ons 
aanbod is daarom voorzien 
van overzichtelijk en rele- 
vant digitaal lesmateriaal. 
Bestaande uit een inleiding 
op de voorstelling en denk- 
doe-spel vragen en op- 

drachten die u naderhand 
met de klas kunt doen. 

Verdieping in de klas:  
voor leerlingen en  
leerkrachten
Naast het lesmateriaal 
bieden wij diverse moge- 
lijkheden om theater- 
bezoek en drama een 
stevige plek in het  
cultuuraanbod van de 
school te geven. Het 
bezoeken van een theater-
voorstelling kan gecombi-
neerd worden met een  
korte serie verdiepende 
lessen in de klas. Ook is  
er de mogelijkheid voor 
leerkrachten zich te 
bekwamen in spelvaar- 
digheid of reflecteren  
op een voorstelling. 
Kijk voor meer informatie  
op de website.

De STT-Academie
Jolan van de Waeter

Theater en 
Drama 
een stevige plek 
in de school

Foto Studio Saar Plastic Super
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Bij het Circusproject  
werken de leerlingen twee 
of meerdere dagen aan 
verschillende circusacts, 
afgestemd op leeftijd en 
mogelijkheden. Met 
assistentie van hulpouders 
en leerkrachten wordt er 
gewerkt aan circustech- 
nieken, zoals jongleren  
met Chinese bordjes, 

balletjes, diabolo’s en meer. 
Balanceren leer je bij bal-  
en tonlopen, ladders, rolo- 
rolo, eenwieleren etc.  
Naast circustechnieken is  
er aandacht voor spel zoals 
clownerie, slapstick, fakirs 
en nog veel meer. De extra 
begeleiders krijgen vooraf 
een korte training. 

De laatste dag worden alle 
acts in een levensechte 
circusvoorstelling opge-
voerd voor publiek. Alle 
leerlingen doen mee!  
Er is circuskleding voor 
iedereen en Circus in Bedrijf 
zorgt voor alle benodigde 
materialen en attributen, 
decor, licht en geluid. Een 
feest voor de hele school! 

Circusproject (PO)
Circus in Bedrijf 

Doelgroep PO-groep 1 t/m 8 | Duur 1 of meerdere dagen |  

Aantal deelnemers vanaf 1 groep tot schoolbreed | Locatie school 

Het 
theater- 

project  
De Theaterdag 

heeft tot doel de kinderen 
kennis te laten maken met 
uiteenlopende vormen van 
podiumkunst: theater, 
mime, clownerie, slapstick 
en improvisatie. Er wordt 

met alle leerlingen van de 
school eerst naar een korte 
interactieve voorstelling 
gekeken en daarna wordt  
er een voorstelling gemaakt. 
Iedere groep volgt een 
workshop waarin hij kennis- 
maakt met een van deze 
disciplines.

In de workshop wordt 
toegewerkt naar een act 
waarin de kinderen de 
sterren van de hemel zullen 
spelen. Het project wordt 
afgerond met een voorstel-
ling waarin de ‘artiesten’ hun 
kunsten aan elkaar, ouders 
en andere belangstellenden 
presenteren.

Theaterdag (PO)
Theater Zonder Blabla, Martin Forget

Doelgroep PO groep 1 t/m 8 | Duur 1 tot 3 dagen |  

Aantal deelnemers vanaf 1 groep tot schoolbreed | Locatie school  

THEATER

CIRCUS
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Studio Saar geeft sinds  
4 jaar les aan kinderen in  
het basisonderwijs over  
het thema plastic soep.

Op school wordt een Plastic 
Super ingericht. De kinderen 
sorteren het plastic afval 
wat ze thuis en op school 
verzameld hebben op vorm 
en kleur. Met een kunste-

naar maken de kinderen 
van plastic afval prachtige 
kunstwerken. Al het werk 
wordt gefotografeerd en 
met de foto’s kunnen de 
leerkrachten het project 
afsluiten met een heuse 
eindexpositie! 

Plastic Super is een creatief 
bewustwordingsproject wat 

medewer-
king nodig 
heeft van 
leerkracht 
en ouders. 
Het pro-
gramma 
bestaat uit een 
voor elke bouw  
aangepast lesprogramma.  

De Plastic Super (PO) | Studio Saar 
Een kunst-educatief project over de Plastic Soep

Doelgroep PO-groep 3 t/m 8 | Duur 1 of meerdere dagen |

Aantal deelnemers vanaf 1 groep tot schoolbreed | Locatie school  

Niet alleen kijken maar ook doen
STT-produkties biedt workshops en kunst-educatieve (dag) 

projecten aan binnen verschillende disciplines.

BEELDEND

Dit project is ontwikkeld  
om interesse te wekken voor 
techniek, architectuur en 
bouwen. Maar ook inspiratie, 
creativiteit, functie, fantasie, 
motorische vaardigheden, 
plezier en samenwerking 
zijn speerpunten. 
De leerlingen werken samen 
aan een bouwwerk van 

bamboe en elastiek.  
De bouwwerken worden  
per groep in houten kisten, 
thematisch aangeboden: 
indianendorp, knikkerbanen, 
pretpark, vliegtuig en 
molens. Aan het eind  
van de dag wordt er een 
tentoonstelling voor 
ouders ingericht. 

U kunt deze 
dag laten 
beginnen 
met de voor-
stelling MANN. Een voor-
stelling vanuit techniek;  
een inspiratiebron voor  
de leerlingen om zelf te 
gaan bouwen. 

Theaterdag (PO)
Theater Zonder Blabla, Martin Forget

Bamboe Bouwsels (PO)
Theaterfiets 

Doelgroep PO groep 1 t/m 8 | Duur 1 of 2 dagen | Aantal deelnemers 
30 tot 400 | Locatie school   

TECHNIEK
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Doelgroep PO groep 3 t/m 8, VO en MBO | Duur 1 dag(deel) |  

Aantal deelnemers van 1 groep tot schoolbreed | Locatie school 

Hiep Hiep Holland Dansdag 
(PO, VO, MBO) | Something Extra
Artistiek leider Barbara  
van Gelder studeerde 
geschiedenis en dans  
en brengt beide passies 
tijdens deze workshop  
op een fantastische manier 
samen in een historische 
en tikkeltje hysterische 
Hollandse dag vol muziek 
en beweging.

Er wordt gedanst met aller- 
lei Hollandse materialen, 
zoals boerenbontenzak- 
doeken, tulpen en kazen.  
Op klompen en met kragen 
aan. En natuurlijk met 
Hollandse mutsen en petjes. 
Aan de leerlingen wordt 
gevraagd in rood, wit of 
blauwe kleding te komen. 

Something Extra brengt de 
Hollandse geschiedenis tot 
leven en in beweging.

DANS

Enne Koens won in 2014 
 de Vlag en Wimpel met 
Sammie en Opa. Daarna 
schreef zij Hotel Bonbien  
en Ik ben Vincent en ik ben 
niet bang. 

Haar boeken zijn ontroe-
rend, absurd en grappig. 
Geschikt voor lezers van 
7 t/m 12 jaar. Lang geleden 
was Enne actrice. Als ze in 
de klas op bezoek komt, 
geeft ze een interactieve  
les waarin belangrijke 
thema’s uit haar boeken 

worden 
uitge-
speeld en 
daarmee 
bespreekbaar worden 
gemaakt. En natuurlijk leest 
ze voor uit eigen werk want 
dat kan ze nou eenmaal 
heel erg goed. 

Schrijver in de klas (PO)
Enne Koens

Doelgroep PO groep 4 t/m 8 | Duur 60 minuten |  

Aantal deelnemers per klas | Locatie school 

LITERATUUR
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Ooit bouwde Dolf Moed 
een klein theatertje op  
een oude transportfiets.  
Hij ging daarmee de straat 
op en speelde in dorpjes  
op pleinen en straten. 
Theaterfiets brengt 
toegankelijke, interactieve 
projecten voor de gehele 
school.

De sprookjes van 1001 nacht 
vormen een inspirerend 
uitgangspunt voor een 
magisch spektakelstuk voor 
basisscholen, waarin ieder 
kind een rol speelt. Met 
assistentie van een aantal 
hulpouders, een instructie- 
dvd en de begeleiding van 
Theaterfiets ontstaat in  

drie dagen een kant-en- 
klare schoolbrede voorstel-
ling. Theaterfiets verzorgt 
het complete decor en 
attributen en er is een 
prachtig kostuum voor ieder 
kind. Treed binnen in de 
wondere wereld van Het 
Theater van 1001 Nacht! 

1001 nacht (PO)
Theaterfiets

Doelgroep PO groep 1 t/m 8 | Duur meerdere dagen | Aantal 
deelnemers van 1 groep tot schoolbreed | Locatie school   

THEATER

Doelgroep Leerkrachten | Duur 3 uur | Aantal deelnemers  

Max. 16 | Locatie school 

Commedia dell’arte (leerkrachten PO en VO)
Patrizia Esposito

THEATER

Patrizia Esposito heeft  
zich na haar afstuderen 
aan de Hogeschool voor  
de Kunsten Utrecht 
gedurende ruim twintig 
jaar gespecialiseerd in  
de multidisciplinaire 
speelstijl van de Comme-
dia dell’arte in Italië. 

Arlecchino, Colombina, 
Pantalone, de karakter- 
maskers van de Commedia 
dell’arte inspireren al 
eeuwenlang componisten, 
kunstschilders en schrijvers 
met hun grappen en grollen, 
veerkracht en wonderlijke 
schoonheid.
Deze workshop is ont- 

wikkeld voor (kunst-
vak)docenten van het PO en  
VO onderwijs en gaat over 
de geschiedenis en de 
oorsprong van de Italiaanse 
Commedia dell’arte maskers 
en karakters. Een belangrijk 
onderdeel is het aanleren 
van fysieke acteertechnie-
ken en maskerspel.
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