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In seizoen 2010/2011 presenteert Bureau Vanaf 2 naast een mooie collectie nieuwe voorstellingen ook 
een prachtige selectie van de beste voorstellingen van de afgelopen jaren. Zo verheugt het ons dat we 
naast het goed ontvangen Slabberdewatski ook de nog altijd erg populaire voorstelling Een Twee Drie 
van Petit Peu weer kunnen aanbieden. En wat te denken van het bejubelde Poep! van Het Blauwe Huis 
of het fantasierijke Superboek van Faruk Dikici? 

Premières
Natuurlijk introduceren we dit seizoen ook weer volop nieuwe producties. Zo maakt Ellen Smets met 
Kip ik heb je de langverwachte opvolger van Wie komt er in mijn huisje. Cordua en Magnus bereidt het 
repertoire uit met Hoedje… ! en Rauher Engel brengt een vervolg uit op Hoe mol op een ongewone dag 
verrast wordt door minne Minstreel. Ook theatergroep POP komt met een tweede deel van de intieme 
en warme musical over het ondeugende meisje Knofje. Meer muziektheater is er van Ageeth de Haan 
met de nieuwe voorstelling Post voor Simon, van Dirk Scheele met De liedjesbox en niet te vergeten 
van Cowboy Billie Boem met de musical De Wild West Side Story. 

Speciale projecten
In deze brochure vragen wij uw speciale aandacht voor het aanbod van stichting 
Twee-ater. Naast de inmiddels fameuze peuterfestivals, heeft deze bevlogen orga-
nisatie een aantal nieuwe projecten en producties ontwikkeld, die zich stuk voor 
stuk kenmerken door hun bijzondere karakter. Zo is er het festival Op drift, dat zich 
specifiek richt op het aanboren van nieuw theaterpubliek, en waarvan de pilot in 
Amsterdam buitengewoon geslaagd te noemen is. Een ander initiatief is het Peuter 
Podium, waarbij performances worden geïntegreerd in onze befaamde theatrale 
speeltuinen. Daardoor ontstaat een interactieve en speelse theaterroute voor peu-
ters die naadloos aansluit bij hun belevingswereld, en die zowel in de zaal als op 
een buitenlocatie geprogrammeerd kan worden. 

Vanaf 6 jaar
Twee-ater creëert daarnaast ook projecten voor kinderen vanaf zes jaar. Zo staat er een popfestival in de 
steigers, waaraan een educatief programma is gekoppeld, en dat dit seizoen in verschillende, bekende 
popzalen wordt geprogrammeerd. De voorstelling Huisje, Boompje, Beestje zal tot stand komen in 
overeenstemming met Teleac/SchoolTV en gebaseerd op de bekende, gelijknamige tv-serie. Dan noe-
men we nog Sprookjesgoud, een totaaltheaterbeleving voor de hele familie waaraan een wondertocht, 
voorstelling en diner zijn verbonden.

Kinderdagverblijven, bibliotheken en kleine zaal
Achterin deze brochure vindt u een overzicht van voorstellingen en optredens, waarvan wij menen dat 
ze in het bijzonder geschikt zijn voor kinderdagverblijven, bibliotheken en de kleine zaal. Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat er in veel gevallen ook mogelijkheden zijn om andere voorstellingen te program-
meren in kleinere behuizingen, of om deze specifieke voorstellingen in een grotere zaal of tijdens een 
festival te programmeren. 

Namens het team van Bureau Vanaf 2 
Peter Lanting 

Peuterfestival Op drift
Het Peuterfestival ‘Op drift’ is geïnitieerd om een nieuwe pu-
blieksdoelgroep van kinderen en hun ouders aan te boren die 
anders niet tot nauwelijks in het theater komen. Op drift komt 
tot stand in nauwe samenwerking met buurttheaters en kinder-
opvanginstellingen, en trekt vooral de stadsdelen c.q. de wijk in. 

Het concept stoelt op de gedachte dat het nieuwe publiek in 
eerste instantie bereikt wordt door het peuterfestival vanuit de 
kinderopvanginstellingen en voorscholen onder de aandacht 
van de ouders te brengen. Een deel van de beschikbare kaar-
ten tijdens schooldagen wordt gereserveerd voor groepen, de 
overige toegangsbewijzen zijn voor vrije verkoop via de be-
trokken theaters. Door het festival vooral in buurttheaters te 
programmeren, brengt Twee-ater de voorstellingen in feite per 
stadsdeel (wijk) naar het nieuwe publiek toe. Heeft het nieuwe 
theaterpubliek vanuit de kinderopvang eenmaal een kwalitatief 
goede voorstelling bijgewoond, dan is de drempel om daarna 
zelfstandig naar het theater te gaan dusdanig veel lager gewor-
den, dat een aanzienlijk deel dat ook werkelijk doet. 

Het festival eindigt met een slotdag waaraan in overleg fees-
telijke acties of aantrekkelijke campagnes verbonden kunnen 
worden, en waardoor de meewerkende theaters zichzelf nog 
beter in de schijnwerpers spelen

Stichting Twee-ater is in 2004 opgericht met als doelstelling kwalitatief theater in de breedste zin van het 
woord te ontwikkelen voor kinderen van 2 tot 12 jaar – waarbij de nadruk ligt op theaterervaringen die 
samen met de ouders/verzorgers worden beleefd. Twee-ater plaatst het bezoeken van een voorstelling 
in een bredere context en maakt er een theater-totaal-belevenis van. Daarnaast produceert Twee-ater 
jeugdtheatervoorstellingen, waarbij artistieke kwaliteit en aansluiting bij de doelgroep voorop staan. 
Twee-ater opereert op een laagdrempelige manier en denkt vanuit de doelgroep. De bijzondere evene-
menten voor kinderen worden geïntroduceerd en geproduceerd met zowel een hoge artistieke waarde 
als ook een cultuureducatieve en maatschappelijke, sociale insteek. Dit met als doel om niet alleen de 
kinderen maar ook hun ouders en begeleiders - met een simpelweg ontspannen verpozen - vertrouwd 
te maken met het theater. Twee-ater richt zich met name op doelgroepen die niet of nauwelijks het 
theater bezoeken. 

Subsidiënten van het Amsterdams peuterfestival ‘Op Drift’: 
AFK, Do ut des

STICHTING TWEE-ATERBESTE PROGRAMMEUR

Peter Lanting > directeur en verkoop Bureau Vanaf 2, zakelijk leider Stichting Twee-ater 
Annelien Hoedjes >acquisitie & publiciteit Bureau Vanaf 2
Michiel Schreuders > Popfestival Stichting Twee-ater
Laura Bonthuis> Peuterfestival Stichting Twee-ater
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Dit popfestival vormt voor kinderen vanaf zes jaar een eerste kennismaking met live popmuziek en alles 
wat ermee samenhangt. Jan Douwe Kroeske formeert ter gelegenheid van het Popfestival een band en 
stelt het repertoire hiervan samen. De kinderen wonen een concert bij van deze speciale band en doen 
mee aan allerlei activiteiten rondom de popcultuur. Voor hen is het niet alleen een inspirerende beleve-
nis, ze steken er ook heel wat van op. Voor hun ouders is het vooral een feest van herkenning. 

De peuterfestivals van Twee-ater hebben de afgelopen jaren hun weg gevonden naar ruim 40 steden en 
gemeenten. Tienduizenden peuters en kleuters maken daar kennis met onze fantasierijke, vaak inter-
actieve en speelseducatieve voorstellingen. Zowel de programmeurs als de toeschouwers zijn razend 
enthousiast; alle reden dus om het concept te vernieuwen en nog meer mogelijkheden te bieden tot het 
flexibel en betaalbaar programmeren van deze festivals. 
Een festival van Twee-ater is een vrolijk evenement dat niet alleen volledig is afgestemd op de bele-
vingswereld van het jonge publiek, maar ook tot in de finesses is toegespitst op de wensen van het 
theater. Een theater dat voor het eerst een peuter en/of kleuterfestival programmeert, zal zich vermoe-
delijk willen richten op het werven van nieuw publiek. Terwijl een theater dat deze doelgroep al langer 
bedient, misschien op zoek is naar verbreding en verdieping om voort te borduren op de al ingezette 
groei en ontwikkeling. Of wie weet naar een combinatie van beide, waarbij wordt ingespeeld op zowel 
de bestaande publiekskring als het bereiken van nieuwe theaterbezoekers, bijvoorbeeld een bepaalde 
groep allochtone ouders en hun kinderen.  
Een belangrijk speerpunt van ieder festival is de theatrale – cultuuroverstijgende - speelplaats. Voor 
zowel peuters als kleuters is dit het centrum van het festival. Daar krijgen ze de ruimte om tussen de 
voorstellingen door in alle vrijheid te spelen, rennen en onderzoeken. De theaterspeeltuin is zo vorm-
gegeven dat de kinderen die direct herkennen en omarmen als hun natuurlijke habitat. Enkele thema’s: 
Beestenboel, Op Avontuur!, Kom je Spelen?, Stappen in de Ruimte en Op Stapel.
Een festival kan één of meerdere dagdelen of een aantal dagen beslaan, en gekoppeld worden aan 
verschillende thema’s. Het programma kan deels of helemaal variëren, kan op een of meerdere doel-
groepen worden afgestemd en zowel binnen als buiten worden geprogrammeerd. 

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

STICHTING TWEE-ATERSTICHTING TWEE-ATER

In het dagelijks leven draait het bijna altijd om opnames van popnummers en zel-
den om livemuziek. Het betekent dat hele volksstammen niet of nauwelijks met 
livemuziek in aanraking komen. Zij missen hierdoor een unieke ervaring. Live-
muziek klinkt anders, voelt anders en geeft een veel intensere ervaring dan welke 
geluidsweergave ook. Daarom wil dit popfestival kinderen al op jonge leeftijd in 
aanraking brengen met livemuziek en hen laten ervaren wat die bij hen oproept. 
Daarnaast is de popcultuur veel meer dan muziek. Die cultuur is uitgegroeid tot 
een lifestyle met uiterlijke kenmerken en een manier van denken en doen, om-
gangsvormen, gewoontes en gebruiken. Het popfestival laat kinderen zien dat er 
een samenhang bestaat tussen popmuziek en lifestyle, en wat die allemaal inhoudt. 
Tijdens het festival komt ook de geschiedenis van de popmuziek op een speelse 
manier aan bod in talrijke activiteiten. Daarnaast is er een website die een breder 
overzicht biedt. 
Deelnemende podia zijn: Paradiso, 013, Tivoli, Atak,  
de Effenaar, het Patronaat, Gigant en het Paard van Troje.

Leeftijd Vanaf 6 jaar Grafische vormgeving Erik Kriek

Peuter Podium
Peuter Podium is een uniek theaterproject, dat specifiek gericht is op de belevings-
wereld, behoeften en vaardigheden van peuters. In een bijzondere theaterspeeltuin 
komen bezoekers en podiumkunstenaars uit diverse kunstdisciplines samen. De 
peuters gaan spelen en worden van tijd tot tijd verrast door korte performances, 
die speciaal voor dit project gemaakt zijn. Ieder optreden wordt een aantal keren 
herhaald, en aan de meeste performances zijn bovendien spelletjes en activiteiten 
gekoppeld waaraan het jonge publiek kan deelnemen. De peuter kiest op die manier 
zelf zijn voorstelling(en) en speelmomenten en wordt actief onderdeel van het kunst-
programma.
 
Diederike Smits - Het PieterPeuterpad
Het PieterPeuterPad is een eindeloos pad voor kinderen van 2-6 jaar en zeer geschikt 
om in te zetten tijdens uw peuterfestival.
Het pad bestaat uit verschillende elementen waarmee kinderen hun eigen weg kun-
nen leggen en lopen; een bouwpakket met delen die verwisselbaar zijn. De materi-
alen waarmee het pad bekleed is zijn uiteenlopend maar vooral aaibaar en kleurrijk. 
Stimulerend voor de zintuigen. Kinderen worden uitgedaagd om te klauteren; bukken 
om door een tunnel te kunnen of klimmend de berg op.  Kosten 800

(WERKTITEL)
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Raaf is Raaf
Gebaseerd op de succesvolle televisieserie Huisje, Boompje, Beestje presenteert Twee-ater een ge-
lijknamige totaaltheaterervaring voor kinderen van zes en zeven jaar. Een prachtige poppentheater-
voorstelling over de witte raaf die op zoek gaat naar zijn eigen identiteit en plek in de wereld, wordt 
gecombineerd met een sensorische speeltuin waarin de kinderen zelf aan de slag gaan. 

Al vanaf zijn geboorte is Raaf grappig en eigenwijs. Krijgt hij wormen, dan wil hij worst. In het bos ziet 
hij hoe al zijn vriendjes ergens heel goed in zijn. Dat maakt hem onzeker. Als hij probeert ook goed te 
worden in dezelfde dingen als Mol en Sperwer, loopt dat allemaal heel anders dan gehoopt. Maar dan 
gebeurt er iets waardoor Raaf zijn eigen talent ontdekt.  

Schooltv
Schooltv ontwikkelt ter voorbereiding aan het voorstellings-
bezoek een televisieaflevering waarin Raaf voor het eerst 
naar het theater gaat en waarin aandacht is voor de diverse 
aspecten van het theater. Ter afronding kan er een educatieve 
cultuurtuin gekoppeld aan de thematiek van de voorstelling 
in het theater opgesteld worden.

Stichting Twee-ater
Huisje, Boompje, Beestje wordt geproduceerd door stichting 
Twee-ater. Deze stichting organiseert en produceert festivals 
en theaterproducties gericht op jonge kinderen. Per seizoen 
produceert Stichting Twee-ater circa 40 peuterfestivals

NOW-productions 
NOW-Productions maakt voorstellingen die het publiek een totaalervaring be-
zorgen en waarin verschillende disciplines worden gecombineerd. De interactie 
met het publiek speelt een centrale rol. Hoewel de focus op theater ligt, zoekt 
NOW-productions altijd naar een combinatie met andere kunstdisciplines en 
cultuuruitingen, zoals bijvoorbeeld dineren of sportactiviteiten, en beoogt zo een 
nieuwe context creëren voor kunstbeleving. 

Speciaal voor kerst
Sprookjesgoud is totaaltheater voor iedereen vanaf 6 jaar en bestaat uit een theatervoorstelling, een 
diner en een wondertocht. Dit feestelijke evenement is geïnspireerd op de in Engeland uiterst populaire 
Kerstpantomimes. Na de ontvangst met een welkomstdrankje start de Wondertocht in de omgeving 
van het theater. Tijdens deze tocht worden jonge en oudere gasten vermaakt met spannende verhalen 
en verrast door ontmoetingen met vreemde en griezelige figuren. Daarna wacht in het theater een fan-
tastisch diner, gevolgd door een spannende en humoristische voorstelling, gebaseerd op het sprookje 
Repelsteeltje. 
De koning schrijft een prijsvraag uit voor het beste idee om meer welvaart te brengen in zijn land. Op 
slinkse wijze weet een molenaar bij de finalisten te eindigen. Maar als hij voor de koning verschijnt, 
blijkt dat hij helemaal geen goed plan heeft. In het nauw gedreven schept de molenaar op dat zijn doch-
ter uit stro, goud kan spinnen. De livemuziek, magie en dwaze verkleedpartijen maken van Sprookjes-
goud een voorstelling voor jong en oud.

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

NOW PRODUCTIONSSTICHTING TWEE-ATER

Discipline Totaaltheater Leeftijd Vanaf 6 jaar  
Duur 50 min. en 45 min. educatief traject
Speelvlak 6 x 6 Aantal toeschouwers 150-200 Speelperiode okt 2010-mei 2011 
Regie Camiel Schouwenaar  Spel Martin Soeters en Eric-Jan Lens 
Fotograaf Ton Kastermans Subsidiënten AFK, VSB
Theaterprijs 1250 Scholen 750

Discipline Totaaltheater Leeftijd Vanaf 6 jaar Duur 240 minuten  Speelvlak 8 x 12 
Aantal toeschouwers 150 Speelperiode kerstvakantie Regie Mark Kingsford 
Spel Anne-Marie van den Aarsen, Ida van Dril, Ayal Oost en Sebastian Verstegen.
Muziek Floris van Slijpe en Michiel Schreuders Fotograaf Bas Timmermans
Subsidiënten SNS Reaalfonds, AFK, VSBfonds en NORMA Fonds
Theaterprijs 2500 garantie
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Verdwalen in een tuin vol kleur en muziek
In dit muzikale sprookje droomt een Chinese keizer van een nieuwe Keizerlijke Tuin der Tuinen. Hij vindt 
een eenvoudige sterveling die zijn dromen kan lezen en die deze prachtige tuin voor hem creëert. De 
keizer is dolgelukkig met zijn tuin, totdat hij een nachtegaal hoort. Dan beseft hij dat zijn droomtuin pas 
compleet is met de muziek van de nachtegaal. De nachtegaal is gewillig, maar niet willoos. Zijn muziek 
is uniek, maar niet te vangen. Kunnen almachtige keizers leven met de gedachte dat iets aan hun wil 
ontsnapt? Kunnen almachtige keizers leven met het idee dat het geheim van de keel van de nachtegaal 
een geheim blijft?
Het geheim van de keel van de nachtegaal is gebaseerd op het sprookje “De Chinese nachtegaal” van 
Hans Christian Andersen en door Peter Verhelst bewerkt tot een muzikale en poëtische tekst.

Pantalone
Kunstenhuis Pantalone streeft naar een poëtische synergie 
tussen muziek, woord en beeld en verenigt daartoe kunste-
naars uit verschillende disciplines en genres in creaties die 
heel diverse vormen kunnen aannemen - van een muzikaal 
prentenboek tot een multimediale kinderopera of een beel-
dend concert. De wereld vol poëzie, kleur, vorm, beweging en 
spel die wordt opgeroepen, beroert zowel kinderen als vol-
wassenen. Rode draad in de producties is de muziek van de 
hand van artistiek leider Filip Bral. Als muzikant, componist 
en dirigent werkte Bral zowel in België als in het buitenland. 

Een filmisch verhaal
,,Daaaag maan’’, roept Anton, als hij naar huis wil gaan en de maan niet kan 
meenemen. Maar de maan wil niet wijken, hoe hard Anton ook roept. Dag Maan, 
met tekeningen van Alex Jacobs en muziek van Filip Bral verbeeldt de bijzondere 
vriendschap tussen de kleine Anton en de maan. In Dag Maan worden beelden en 
hedendaagse klassieke muziek met elkaar verweven in een haast woordenloze, 
maar erg verbeeldingsrijke voorstelling die zowel volwassenen als kinderen be-
roert. 

Muziek zien, kleuren horen
In al zijn poëtische eenvoud is Karussell een spectaculair 
vormgegeven, zintuiglijke en buitengewone muziektheater-
voorstelling voor peuters. Terwijl de draaimolen langzaam 
draait, vullen drie muzikanten het toneelbeeld met emoties, 
muziek, klanken, beelden en associatieve situaties. De zon, 
de maan, de zee en zelfs een sneeuwman met een wortel-
neus bewegen mee op het ritme van de gebeurtenissen. Er is 
sneeuw, er is water, er zijn luchtbellen. In deze harmonieuze 
en tederwarme voorstelling worden de kleintjes meegevoerd 
naar een wereld waar ze de muziek leren zien en de kleuren 
gaan horen. 

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

PANTALONEPANTALONE

Discipline Muziektheater, verteltheater Leeftijd Vanaf 7 jaar Duur 60 minuten
Speelvlak 10 x 8 Aantal toeschouwers Theaters 200 Scholen 150
Speelperiode sept. t/m oct. 2010 Componist Filip Bral  Vertelling Sara Debos-
schere Viool Katrien de Biévre Basmarimba en percussie Carlo Willems Toetsen 
en percussie Filip Bral Fotograaf Mirjam Devriendt
Theaterprijs 2000 (2 keer per dag)

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 40 minuten Speelvlak 12 x 9 x 5,5
Aantal toeschouwers 150 Speelperiode nov. 2010 t/m febr. 2011 Componist Filip Bral
Spel Abdes Hadj Oujennaou Viool Katrien De Biévre Accordeon Patricia George Componist Filip Bral
Fotograaf Mirjam DeVriendt
Theaterprijs 2950 (2 keer per dag)

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 10 minuten (9x op een dag)
Speelvlak 5 x 3 Aantal toeschouwers 20-30 Speelperiode Gehele seizoen Componist Filip Bral 
Viool Katrien de Biévre Fotograaf Axel Jacobs
Theaterprijs 900 (9 keer spelen op 1 dag)
 

TECHNISCHE GEGEVENS
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Toveren met hout
Hout komen we overal tegen. Als bos, als meubelstuk of als 
brandhout waarmee we ons beschermen tegen de kou. In 
hout zit geluid. Hout heeft een geur. Hout is een grote boom 
maar ook een kleine spaander. In Kloppend hout maken een 
poppenspeler en een percussionist grif gebruik van alle mo-
gelijkheden die hout biedt in een stuk vol geluiden, beelden 
en korte verhaaltjes. 

„Zowel het decor als de door Michael Lurse gecreëerde houten poppen, die keer op keer plotseling te voorschijn kwamen 
uit de spaanders en weer verdwenen, werden enthousiast ontvangen. De figuurtjes beeldden niet alleen emoties uit, maar 
riepen die ook op bij het jonge publiek. De kinderen keken ademloos toe bij het bouwen en balanceren van de blokken, 
schrokken als ze vielen en lachten om de grappige intermezzo’s.” (Westfälischer Anzeiger over Kloppend Hout)

Dromende kracht
Een poppenspeler, een actrice en een muzikant dromen er-
van te kunnen vliegen en proberen samen een machine te 
bouwen om de zwaartekracht te over winnen. In dit buitenge-
wone passe-partout worden krachtige en poëtische scènes 
gecombineerd met aanstekelijke muziek en speels en hu-
moristisch objecttheater. Helios biedt het jonge publiek een 
grappige - en bij hun leeftijd passend - inkijkje op de strijd 
die mensen leveren om hun eigen plekje tussen hemel en 
aarde te vinden. 

Helios theater
Helios theater is in 1989 in Keulen opgericht en heeft zich sindsdien in verschil-
lende richtingen ontwikkeld. Het internationaal succesvolle gezelschap bestaat uit 
een groep professionele artiesten, musici, poppenspelers en acteurs en staat on-
der artistieke leiding van regisseur Barbara Kölling. Helios theater werkt voortdu-
rend aan nieuwe en vernieuwende producties voor kinderen en jongeren van 2 tot 
18 jaar, die worden opgebouwd met een gelaagdheid waardoor ze ook interessant 
en boeiend zijn voor volwassenen.

Nog meer ondeugende avonturen
Na de succesvolle musical Knofje en het circus presenteert theatergroep POP nu een tweede musical 
rond het eigenwijze meisje Knofje. Samen met haar vader, moeder, pop Flut en oma Gooi beleeft ze 
kleine avonturen die bij het groot worden horen en verkent de wereld om haar heen. Ze bezoekt de kap-
per, verkoopt koekjes in de straat en ze mag zelfs alleen naar de bakker. Heel gewone dingen. Maar bij 
Knofje worden gewone dingen vaak veel spannender. Dit jaar krijgt Knofje er een broertje of een zusje 
bij. En dat is pas echt spannend. Zo spannend dat Knofje zich heel goed verstopt. 
De voorstelling is vrij gebaseerd op de boeken van Burny Bos. 

Theategroep POP
Theatergroep POP vormt een bijzondere combinatie van theatermakers, zangeres-
sen en spelers en maakt mooie, toegankelijke en betaalbare musicals voor het 
hele gezin. Eenvoud, eerlijkheid, herkenbare thema’s voor peuters en kleuters en 
heldere beeldtaal staan daarbij voorop.

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

THEATERGROEP POPHELIOS

Discipline Objecttheater Leeftijd 6 t/m 12 jaar Duur 45 minuten 
Speelvlak 10 x 6 x 3.5 Aantal toeschouwers 120 Speelperiode gehele seizoen 
Regie Laurent Dupont Spel Michael Lurse, Roman D. Metzner, Günfer Çölgeçen 
Muziek Roman D. Metzner Fotograaf Walter G. Breuer
Theaterprijs 1400 (exclusief reiskosten en verblijfskosten)

Discipline Objecttheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 35 minuten Speelvlak 10x10      
Aantal toeschouwers 60 Speelperiode gehele seizoen Regie Barbara Kölling 
Spel Michael Lurse Percussie Roman D. Metzner Fotograaf Walter G. Breuer
Theaterprijs 920 (exclusief reiskosten en verblijfskosten)

Discipline Musical Leeftijd Vanaf 3 jaar Duur 55 minuten Speelvlak 12x8x5
Aantal toeschouwers afhankelijk van speelplek Speelperiode gehele seizoen
Regie Dick Hauser Spel Mariska Simon, Sandra Dijkstra, Maurice van Straten Laura 
Burgmans, Katiuscia Principato Illustratie Harmen van Straaten
Theaterprijs 2500 daggarantie

TECHNISCHE GEGEVENS

(WERKTITEL)

“Echt, echt verrassend goed.” (Kick van de Veer in Andermans Veren.)

„De kracht van de voorstelling zit in de eenvoud van het verhaal dat dicht ligt bij 
de belevingswereld van de kinderen en bij het enorme enthousiasme en de geloof-
waardigheid van de spelers. Hart en ziel zitten er in, en dat voel je.” 
(Musicalworld)
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Muzikaal toversprookje rond een huis
Het kleurrijke huis van Dirk ziet er wat vreemd uit. Alles in het huis maakt geluid 
en over alles wat er te zien is,weet Dirk wel een liedje.
Een boterhammenboogie,een wasmachineblues, een zingende fluitketelsong en 
een liedje over z’n allerliefste knuffel.
Maar dan ontdekt hij dat het een toverhuis is, waarin alle huis-, tuin- en keukens-
pullen zomaar tot leven komen.
Ze maken geluiden, bewegen uit zichzelf en doen dingen die je niet van ze kent.
Eerst schrikt Dirk maar al snel ziet hij er de lol wel van in en begint mee te doen.
Samen met z’n buurmeisje Joes en zijn tante Viola wordt dit een groot avontuur.
En als alle dieren in huis uiteindelijk samen een liedje voor Dirk zingen wordt het 
zelfs een echt feestje waarbij alle kinderen in de zaal volop mee kunnen doen.

„Sommige kinderen aarzelen nog eventjes, maar de brutaalsten staan al rechtop 
te swingen. Dirk Scheele slaagt er met zijn enthousiaste presentatie altijd in om 
zijn jonge publiek mee te krijgen.” (Noordhollands Dagblad over Dikkie Dik, 
limonade met prik)

Zingen en dansen met Dirk
In de voorstelling de Liedjesbox speelt Dirk Scheele samen met zijn band de leukste liedjes van de suc-
cesvolle Volkskrant liedjes box. Liedjes over dieren, muziek maken en dansen.
 Naast echte instrumenten wordt er ook muziek gemaakt met emmers, koektrommels, messen, vorken, 
elastiekjes, sleutelbossen en nog veel meer.

Dirk Scheele
Dirk Scheele is mateloos populair bij jonge kinderen. Hij is 
regelmatig te zien met zijn liedjes en televisieprogramma’s 
op de kinderzenders Nickelodeon en Z@ppelin. Dirk heeft 
ook al een groot aantal cd’s en dvd’s voor kinderen uitge-
bracht en hij ontving voor De Liedjesspeeltuin een speciale 
award voor 100.000 verkochte cd’s. Dirk Scheele bespeelde 
de afgelopen jaren succesvol de theaters met shows als Het 
Wonderwoud, Hé kijk’s, Vroem Vroem en Dikkie Dik, limo-
nade met prik en Z’n leukste liedjes.

„Een kinderlied van Dirk Scheele is bedrieglijk eenvoudig. 
Luister eens naar Een elastiekje. 
Ik heb een elastiekje, ik doe het om de stoel, en als ik er 
dan op speel dat doet-ie doing doing doing doing. Het kan 
bijna niet simpeler. Maar in dit pakkende refreintje, dat ook 
bij de ouder moeiteloos blijft hangen, zitten alle geheimen 
van perfecte kleuterpopliedjes verstopt.
Dirk Scheele zingt en maakt muziek vanuit de kinderwereld, 
vanuit de beleving van de peuter of kleuter. Wat doet die, 
als hij zich verveelt op een regenachtige woensdagmid-
dag, en onder de tafel een elastiekje vindt? Scheele bezingt 
de uitbundigheid van een middagje speeltuin of kinder-
boerderij, een tochtje in een auto of –heel ontroerend- de 
fantasie van een kind die op hol slaat bij het kijken naar een 
lieveheersbeestje: ‘Lieve lieveheersbeestje, kom jij op mijn 
verjaarsfeestje. Al mijn vriendjes zijn er, zij zijn al heel erg 
groot, jij bent nog zo klein, maar dat vind ik wel fijn.’
De muziek van Dirk en de band is al even knap geconstru-
eerd. Het is rock’n’roll, met een echte band, met echte 
instrumenten, echte liedjes dus, popmuziek voor kleuters. 
Waarbij de instrumenten een eigen rol spelen in het verhaal 
dat zo’n liedje is.” 
(Robert van Gijssel, popjournalist van de Volkskrant)

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

DIRK SCHEELEDIRK SCHEELE

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 60 minuten 
Speelvlak 8x6x3,5 Aantal toeschouwers 400 Speelperiode jan. t/m juni 2011 
Regie Hans Thissen Spel Dirk Scheele en Joes Boonen 
Fotograaf Gerhard Witteveen Vormgeving Siem van Leeuwen
Theaterprijs 2500 daggarantie

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 60 minuten Speelvlak 6x4
Aantal toeschouwers onbeperkt Speelperiode sept t/m dec 2010 
Eindregie Hans Thissen Spel Dirk Scheele met live band 
Illustrator Harmen van Straaten
Theaterprijs 2500 daggarantie
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Cowboy Billie Boem en de Indiaan - de musical

Geheime vriendschap 
In deze vrolijke musical komen Cowboy Billie Boem en de Indiaan in de problemen 
als ze stiekem samen afspreken en spelen. De andere cowboys vinden het niet 
goed dat Cowboy Billie Boem met de Indiaan speelt. En ook de indianen keuren de 
vriendschap tussen de twee kameraden af. Hun heimelijke ontmoetingen leiden 
tot allerlei ingewikkelde en soms gevaarlijke situaties, en uiteindelijks zelfs tot een 
groot conflict tussen de twee groepen. Maar Cowboy Billie Boem en de Indiaan 
geven niet op. Zal het ze lukken de cowboys en de indianen te verzoenen? 

Cowboy Billie Boem
Cowboy Billie Boem bestaat uit Bart Pullens en Marcel Sophie die elkaar gevonden 
hebben in het brengen van muziektheater voor kinderen. Zij begonnen in 1996 
en hebben inmiddels een eigen plek gevonden als vertolkers van oude en nieuwe 
kinderliedjes, die zij steevast overgieten met hun eigen Billie Boem-sausje. Dit 
resulteert (volgens De Volkskrant ) in de enige kindermuziek die ook voor ouders 
de hele weg naar Zuid Frankrijk te genieten blijft. Als Cowboy Billie Boem en De 
Indiaan hebben ze sinds een aantal jaren ook de theaters veroverd. Daar brengen 
zij hun aanstekelijke muziek, gegoten in een herkenbaar verhaal. 

Zingen, lachen en dansen
Spinnetje is een fris en opgewekt theaterprogramma voor kinderen van 2 tot 6 
jaar. De korte verhaaltjes worden afgewisseld met de lieve liedjes van Cowboy 
Billie Boem. Het interactieve samenspel tussen de spelers en het jonge publiek 
vindt plaats tegen de kleurrijke en wonderrijke achtergrond van een bijzonder 
schimmendoek. Spinnetje is samen zingen, lachen en dansen, kortom: samen 
genieten.

Koddige belevenissen
In deze voorstelling vol leuke liedjes en koddige belevenissen nemen Cowboy Bil-
lie Boem en de Indiaan de kinderen mee naar zolder. Want tjonge, tjonge, wat is 
het een rommel op zolder. Het wordt de hoogste tijd dat de Indiaan eens op gaat 
ruimen. Met de hulp van Cowboy Billie Boem en de kinderen in de zaal moet dit 
zeker gaan lukken. Maar heeft de Indiaan wel zin om op te ruimen en is het niet 
veel leuker om te zingen en te spelen met al die spulletjes op zolder? En wat doet 
dat paard daar nou? 

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

COWBOY BILLIE BOEMCOWBOY BILLIE BOEM

Discipline Musical Leeftijd 4 t/m 7 jaar Duur 60 minuten Speelvlak 12x8 
Aantal toeschouwers Onbeperkt Speelperiode Gehele seizoen
Regie Jan Heuves Spel Bart Pullens en Marcel Sophie
Vormgeving Dorus Verwiel
Theaterprijs 2500 daggarantie

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 60 minuten Speelvlak 3 x 8
Aantal toeschouwers onbeperkt Speelperiode gehele seizoen Regie Jan Heuves
Spel Bart Pullens en Marcel Sophie Vormgeving Dorus Verwiel
Theaterprijs 1600 garantie (speelt ook op scholen)

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 45 minuten Speelvlak 6 x 4
Aantal toeschouwers 400 Speelperiode gehele seizoen alleen op woensdag en zondag
Regie Jan Heuves Spel Bart Pullens en Ton Smulders Vormgeving Dorus Verwiel
Theaterprijs vanaf 1250

TECHNISCHE GEGEVENS
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Schilderachtig muziekverhaal
Simon zit in groep 2 en hij kan prachtig tekenen. Hij tekent alles 
wat hij ziet. En als de andere kinderen spelen, doet Simon niet 
mee maar tekent ze na. Vaak zou hij best mee willen doen met 
de spelletjes op het schoolplein. Maar Simon is nu eenmaal een 
beetje anders. Als zijn lerares een tekenwedstrijd uitschrijft, is 
dat het begin van een nieuwe periode waarin er zich grote ver-
anderingen aandienen en hij spannende post krijgt. 
Dit speelse en lichtvoetige drama met een verrassend einde 
wordt ondersteund door geluiden, muziek en mooie liedjes. 

Wat is mooi?
Vlinder is een verhaal over liefde, vertelt en bezongen in prachtige liedjes. Met 
eenduidige teksten, sfeervolle composities en kleurige animaties is Vlinder een 
muzikale en poëtische belevenis voor kleine én grote mensen.
Vlinder en zijn moeder fladderen rond in de tuin. Moeder wijst alle bloemen aan 
die ze mooi vindt. Maar als ze vraagt wat Vlinder mooi vind, merkt hij tot zijn 
schrik dat hij dat helemaal niet weet. Dus trekt Vlinder de wijde wereld in en gaat 
op zoek naar wat hij mooi vindt. Tijdens zijn tocht ontdekt hij van alles. Sommige 
dingen vind hij prachtig en andere dingen blijken niet zo mooi. Tenslotte ziet hij 
iets in het water, zó mooi dat hij er stil van wordt. Het duurt even voor hij het ziet... 
Ja, hij is het zelf!

Ageeth de Haan
Zangeres en theatermaker Ageeth de Haan maakte sinds 2000 meerdere cd’s met 
liedjes voor peuters en kleuters. Haar muziektheaterprogramma’s staan bekend om 
hun helderheid en warme sfeer. Ze wordt begeleid door een akoestische live band.

Niet meer bang in het donker
Maan is een warm en troostend verhaal, met een tikkeltje 
spanning en omlijst door prachtige liedjes. Als Prinses Sop-
hie naar bed moet, is ze een beetje bang in het donker. Ze 
bedenkt zelf een oplossing. De Maan moet naar beneden ko-
men en bij haar bed gaan staan. Omdat ze een prinses is, zal 
dat zeker lukken. Ze weet de Maan te vangen maar dan gaat 
hij toch zijn eigen weg. Als Prinses Sophie het niet meer weet 
komt de Maan plots met een hele mooie oplossing.  

Quote: „Van de kinderen in de zaal wordt wat fantasie ver-
wacht. De Haan weet dit met haar aanstekelijke liedjes en 
overtuigende spel moeiteloos bij hen boven te brengen.” 
(Noordhollands dagblad over Maan)

Luisteren en kijken
Zingen over mooie dingen is een sprankelend en interactief 
liedjesprogramma waarin Ageeth de Haan een selectie van 
haar allerbeste muziek ten gehore brengt. De liedjes zijn af-
wisselend vrolijk, grappig, swingen soms te pan uit of zijn 
rustig om met je duim in je mond naar te luisteren en te 
kijken. 
Ze gaan over alledaagse dingen uit het leven van peuters en 
kleuters. Over papa´s en mama’s, ijsjes, taart, vakantie en 
spelen op het strand. Zingen over mooie dingen is een pro-
gramma wat bij uitstek geschikt is voor festivals en bijzon-
dere locaties.

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

AGEETH DE HAANAGEETH DE HAAN

Discipline Muziektheater Leeftijd 4 t/m 7 jaar Duur 50 minuten Speelvlak 4 x 4 
Aantal toeschouwers 200 Speelperiode gehele seizoen Regie Hans Thissen
Zang Ageeth de Haan Gitaar Frans Groen of Wessel Coppes Vormgeving Nicolas 
Ocheda Theaterprijs 800 Scholen 1200 (2 voorstellingen)

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 50 minuten
Speelvlak 8 x 6 x 3 Aantal toeschouwers 500 Speelperiode Gehele seizoen
Regie Sieta Keizer Zang en spel Ageeth de Haan Gitaar Wessel Coppes
Contrabas Frans Groen Percussie Vinsent Planjer Fotograaf Hedy Vermeer 
Theaterprijs 1500 garantie Scholen 1250

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 50 minuten Speelvlak 6 x 4
Aantal toeschouwers 500 Speelperiode gehele seizoen Zang Ageeth de Haan Gitaar Wessel 
Coppes Contrabas Frans Groen Percussie Vinsent Planjer Fotograaf Dimmy Olijerhoek
Theaterprijs 1500 garantie Scholen 1250

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 3 jaar Duur 40 minuten Speelvlak 4 x 3
Aantal toeschouwers 200 Speelperiode gehele seizoen Regie Carla Stolp
Zang Ageeth de Haan Gitaar Frans Groen Fotograaf Sigrid Degener
Theaterprijs 750 Scholen 1200 (2 voorstellingen)

TECHNISCHE GEGEVENS
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Botsen om elkaar te vinden
Mol en Minne hebben een spannende reis vol avonturen achter de rug. Samen keren ze terug naar het 
huis van Mol waar het een grote chaos is. Ze kunnen geen kant op in deze rommel. Hoog tijd om de 
mouwen op te stropen en aan de slag te gaan! Ze ruimen op en maken schoon, koken eten en zetten het 
vuil buiten. Tijdens deze alledaagse handelingen komen ze elkaar voortdurend tegen. Ze bewegen zich 
door één en dezelfde ruimte, en dat veroorzaakt heftige botsingen tussen Minne en Mol. Ze willen zich 
allebei thuis voelen in het huis, maar hoe doe je dat als je daar verschillende ideeën over hebt? 

Ook Hoe mol op een doodgewone dag wordt verrast door Minne Minstreel is te programmeren voor 
seizoen 2010/2011. Voor meer informatie: www.vanaf2.nl

Rauher Engel
De drijvende kracht achter Rauher Engel is Dagmar Chittka, 
voorheen één van de twee artistiek leiders van Lieber Gorilla. 
Het werk van Rauher Engel is een grillige mix van beweging, 
dans, theater en acrobatiek. De fysieke intensiteit, lyrische 
beelden en absurde elementen geven Dagmars voorstellin-
gen een geheel eigen karakter; verfrissend en eigenzinnig, en 
altijd nieuwsgierig naar de wereld om haar heen.  

Lachen om viezigheid

Wel hier en gunter!, riep de kleine mol.
Wie heeft er op mijn kop gepoept?

Op een dag komt de kleine mol boven de grond om te kijken 
of de zon al op is. En dan gebeurt het. Het is rond en bruin, 
en het ziet er uit als een worst. En het ergste is: het komt pre-
cies op zijn kop terecht. Wie heeft dit gedaan? De mol gaat 
direct op onderzoek uit. Hij vraagt alle dieren of zij hier meer 
van weten. Maar allemaal kunnen ze bewijzen dat zij de dader 
niet zijn. Dan komen er twee strontvliegen langs…
POEP! is een vrolijke slapstickvoorstelling vol dieren en die-
renpoep, gebaseerd op het bekende prentenboek ‘Over een 
kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’, 
van Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch. 

„Maar het meest knappe is toch wel de wijze waarop Het Blauwe Huis de dunne plot uit het boek weet 
om te bouwen tot een hilarisch slot waarin het varken alle ‘poep’ begint uit te smeren. Vervolgens los-
sen twee strontvliegen het raadsel van de poep op zodat de kleine mol wraak kan nemen op de hond 
van de slager. Smerig? Ja. Onsmakelijk? Beslist niet. Nooit was andermans gepoep in het theater zo 
aantrekkelijk om naar te kijken.” (Nieuwsblad van het Noorden)

Het Blauwe Huis 
Jeugdtheater Het Blauwe Huis uit Almere maakt zinnenprik-
kelend, avontuurlijk en toegankelijk bewegingstheater voor 
peuters en kleuters, in de traditie van de moderne mime. 
Het gezelschap heeft jarenlange ervaring met het maken van 
theater voor een jong publiek en is vooral bekend geworden 
door theatrale bewerkingen van kinderboeken. 

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

JEUGDTHEATER HET BLAUWE HUISRAUHER ENGEL

Discipline Dans Leeftijd 3 t/m 8 jaar Duur 50 minuten Speelvlak 6 x 6
Aantal toeschouwers theaters 200 scholen 80-100 Speelperiode Gehele seizoen
Dramaturgie Martina Bruns Eindregie Ferdi Janssen 
Spel Dagmar Chittka, Sonja Ewald Fotograaf Kees van Putten
Theaterprijs 750 Scholen 800 (2 voorstellingen)

Discipline Mime Leeftijd 2 t/m 6 jaar  Duur 45 minuten Speelvlak 12 x 6 x 3 in-
clusief tribune voor 100 mensen Aantal toeschouwers 100 Speelperiode Gehele 
seizoen Regie Gérard Pillen Spel Nog onbekend Illustrator Wolf Erlbruch
Theaterprijs 900 Scholen en kinderdagverblijfprijs 750
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Gekke voorvallen en absurde humor
Ezel en Beer ontmoeten elkaar in Afrika. Ze vinden elkaar aardig. En dat is maar 
goed ook, want Ezel schopt namelijk als je achter hem gaat staan. En Beer laat 
vieze winden. Ze spelen samen, stellen elkaar vragen en redden elkaar uit netelige 
situaties. Daarbij houden ze er samen een heel eigen logica op na. Dat leidt tot 
zeer komische situaties. 
Deze vrolijke en muzikale theatervoorstelling is gebaseerd op de boeken Pas op 
voor de ezel en de beer en Dansen met de ezel en de beer van kinderboekenschrij-
ver en illustrator Aby Hartog. 

“Wat een onbenullig duo, die ezel en beer! De twee dieren 
staren vanaf het omslag verdwaasd de wereld in, ezel met de 
ogen iets te dicht bij elkaar en beer met een haast onnozele 
blik. Maar wat blijkt als je de verhalen leest? Die sulligheid is 
hun grootste troef; elk voorleesverhaal zorgen de twee voor 
komische situaties, die mij een grinnikmiddag hebben be-
zorgd.” (Trouw, 2005)

“De verscheidene verhaaltjes zijn stuk voor stuk pareltjes die 
je met plezier (voor)leest. Zij blinken uit in hun eenvoud en 
hun absurde wendingen. Want voor de beer en de ezel is alles 
mogelijk.” ( Pluizuit, 2006)

Mariska Simon
Mariska Simon studeerde af aan het de Koninklijke academie 
voor beeldende kunst, muziek en dans te Den Haag met de 
kindervoorstelling ‘Ik kan je beter verstaan als je luistert’. Als 
zangeres en actrice werkte ze mee aan verschillende muziek-
theaterproducties, waaronder Knofje en het circus van thea-
tergroep POP. 

De muziek van de natuur
Heel jaar rond verbeeldt de cyclus van de vier jaargetijden. In deze innemende 
voorstelling van drie kwartier ervaren de kinderen de veranderende kleuren, gelui-
den en intensiteit van de seizoenen waar ze in werkelijkheid een jaar op wachten. 
De kleintjes worden actief betrokken bij dit visuele en muzikale schouwspel. Ter 
voorbereiding wordt hen gevraagd natuurelementen van papier te creëren en die 
mee te nemen naar de voorstelling.

Ook Bloeiende Woestijn is te programmeren voor seizoen 2010/2011. 
Voor meer informatie: www.vanaf2.nl

Over GroepRood
GroepRood is de naam waaronder pedagoog en mimespeel-
ster Judith de Klerk sinds 2007 theatervoorstellingen voor 
jonge kinderen maakt. Eerder vormde ze samen met Suzanna 
Pezo theatergezelschap 2over Rood. 

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

GROEPROODMARISKA SIMON

Discipline Muziektheater Leeftijd 4 t/m 7 jaar Duur 50 minuten Speelvlak 4 x 4
Aantal toeschouwers 200 Speelperiode gehele seizoen 
Regie Herman Bodt Spel Mariska Simon, Katiuscia Principato 
Illustratie Aby Hartog
Theaterprijs 950 Scholen en kinderdagverblijfprijs 1400 (2 voorstellingen)

Discipline Mime/muziek Leeftijd 2 t/m 7 jaar Duur 45 minuten Speelvlak 6 x 6 x 3
Aantal toeschouwers 60 Speelperiode gehele seizoen Regie Jan Langendijk
Spel Judith de Klerk en Bregje van Goudoever Fotograaf Reyn van Koolwijk
Subsidiënt AFK
Theaterprijs 600 Scholen en kinderdagverblijfprijs 500
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Knor knor, iedereen is de kluts kwijt!
Teun, een primitief boertje, woont met haar dieren in een hutje aan de rand van stad.
Na een koude winter breekt het eerste zonnestraaltje door, het is lente. Werk aan 
de winkel. Alle spullen moeten gelucht, gematteklopt en schoongemaakt. Plantjes 
en zaadjes moeten in de grond. Varkentje wil gewassen, koetje wil gemolken en de 
kippen willen eten. Teun heeft het er maar druk mee.

De voorstelling Kip ik heb je is de nieuwe voorstelling van Ellen Smets en wordt 
gekenmerkt door de begrippen eenvoud, oergevoel en simpelheid. Deze grappige 
én ontroerende voorstelling geeft antwoorden op vragen als: Waar komt alles van-
daan? Groeit een appel in de supermarkt? Hoe ruikt stro? Wat eet een koe?

Jotti, jotti, dat is mooi!
Hatsjoe! is een grappige, fantasierijke voorstelling met spel en dans waarin Jut en 
Jukka ontdekken wat kleur is. De mooie kleuren veranderen hun witte wereldje in 
een vrolijke boel. 
Jukka woont alleen in een huisje op de Noordpool. Op een dag krijgt ze onver-
wacht bezoek. Dat is leuk, een vriendinnetje! Ze dansen en springen in de sneeuw. 
„Hè, hè, dat was leuk” zegt Jukka. „Jotti, jotti”, zegt Jut. Even in het witte wak 
kijken of er al een wit visje is. Maar hé, wat is dat? Er zit iets geks in het wak. Het 
is niet wit, maar het heeft een… kleur ! 
Zoiets hebben ze nog nooit gezien. „Jotti, jotti, dat is mooi!”

Ook Wie komt er in mijn huisje is te programmeren voor seizoen 2010/2011. Voor 
meer informatie: www.vanaf2.nl

Ellen Smets Theater
Ellen Smets maakt sinds 1997 theatervoorstellingen voor jonge kinderen en kiest 
daarbij voor een fysieke, humoristische stijl met weinig woorden. Door de mix van 
diverse disciplines als dans, theater, clownerie en poppenspel ontstaat prachtig 
poëtisch en beeldend theater. Haar voorstellingen zijn erg geliefd in binnen- en 
buitenland. Ellen Smets is ook te zien in de voorstellingen Één, Twee, Drie en Slab-
berdewatski van theatergroep Petit Peu.

Rond, vierkant of recht?
De veelgeprezen, muzikale voorstelling Één,Twee, Drie waarin de spelers dans 
vermengen met clowneske humor is weer terug. Twee danseressen en een acteur 
spelen in een kleurrijk decor met blokken, ballen en kegels.
De voorstelling is geïnspireerd op de Triadische balletten van Bauhaus kunstenaar 
Oscar Schlemmer uit de jaren ’20 waarin veelvuldig gebruik werd gemaakt van 
bijzondere kostuums en objecten in opvallende kleuren en vormen.

“Een sprankelende, mooie theatervoorstelling voor peuters en kleuters.” (Trouw)

Jouw hoofd of mijn been?

Hé, heb jij mijn hoofd? 
Nee, ik heb jouw been! 
Slabberdewatski, we zijn door elkaar! 
Van wie is dat hoofd? En waar hoort dat been? 
En hoe krijg je de hele puzzel in elkaar? 

Slabberdewatski, of hoe val ik niet van mijn stoeltje gaat over de ontdekking van 
het lichaam en wat je daar allemaal wel en niet mee kan. Op het toneel staat een 
grote puzzel die in de loop van de voorstelling door de spelers in elkaar wordt 
gezet. Ieder puzzelstukje  geeft aanleiding tot grappige situaties en nieuw bewe-
gingsspel; van mysterieuze handenscènes tot ritmisch voetenspel, van op één 
been staan tot speciale peuterchoreografieën. 

Petit Peu
Petit Peu is de groep van regisseur Herman Bodt en de acteurs, dansers en thea-
termakers Ellen Smets, Renske Tewitt en Aernoudt Carlier. Petit Peu maakt vrolij-
ke, beeldende voorstellingen met veel beweging, dans en humor. Er wordt weinig 
gebruik gemaakt van tekst waardoor de voorstellingen ook voor de allerkleinsten 
zeer toegankelijk zijn. 

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

PETIT PEUELLEN SMETS THEATER

Discipline Theater Leeftijd Vanaf 2 jaar 
Aantal toeschouwers 120 Speelperiode Vanaf september 2010 Regie Herman 
Bodt Spel Ellen Smets Fotograaf Ben Dijkema Subsidiënten AFK,NFPK
Theaterprijs 625 (speelt ook op scholen)

Discipline Theater Leeftijd Vanaf 2 jaar Speelvlak 7x7 
Aantal toeschouwers 120 Speelperiode gehele seizoen Regie Herman Bodt
Spel Ellen Smets en Renske Tewitt Fotograaf Annuska Steixner
Subsidiënt NFPK
Theaterprijs 800 (speelt ook op scholen)

Discipline Theater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 40 minuten Speelvlak 8 x 7 x 3
Aantal toeschouwers 150 Speelperiode Gehele seizoen Regie Herman Bodt
Spel Ellen Smets, Renske Tewitt en Aernoudt Carlier Fotograaf Pieter Kers
Theaterprijs 875 (speelt ook op scholen)

Discipline Dans Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 40 minuten Speelvlak 8 x 7 x 3
Aantal toeschouwers 150 Speelperiode gehele seizoen Regie Herman Bodt
Spel Ellen Smets, Renske Tewitt en Aernoudt Carlier Fotograaf Annuska Steixner
Subsidiënt NFPK 
Theaterprijs 875 (speelt ook op scholen)

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS
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Kleurrijke avonturen
In de nieuwe voorstelling van Cordua en Magnus is een live gespeelde cello de 
inspiratiebron en aanjager van een muzikaal en beeldend verhaal over de fan-
tastische avonturen van een hoed, die steeds van eigenaar wisselt en de gekste 
dingen meemaakt. Zo komt hij bij een keurige dame, een school zilvervisjes en 
zelfs een walvis terecht. Net als in eerdere producties wordt ook in Hoedje… ! 
een combinatie van dans en projectie toegepast. Dit keer bewegen de beelden met 
behulp van een overheadprojector. Uit  langzaam opgebouwde collages ontstaan 
bijzondere landschappen waarin de hoed zijn avonturen beleeft.

Fantasievolle dans
Klein Zwanenmeer is een betoverende voorstelling 
waarin dans wordt gecombineerd met poppentheater en 
magisch schimmenspel op een bewerking van de mu-
ziek van Tsjaikovski. Met veel fantasie en humor verta-
len choreografen Jördis Cordua en Regina Magnus het 
beroemdste ballet aller tijden naar de belevingswereld 
van jonge kinderen. De voorstelling speelt zich af aan 
een meertje waar niet alleen zwanen maar ook allerlei 
andere vreemde en bijzondere beesten wonen. Klein 
Zwanenmeer behandelt thema’s als liefhebben, afgunst 
en toveren. 

„…de fantasie en humor in de dansvoorstelling sluiten 
goed aan bij een piepjong publiek.” (Trouw, over Klein 
Zwanenmeer)

Rare vogels, bijzondere wezens
Mozart’s Toverfluitje is een vrolijke en sprookjesachtige mix van 
dans, poppen- en schimmenspel en wordt gekenmerkt door 
het gebruik van simpele materialen, die verrassend worden ge-
transformeerd tot bijzondere poppen. Het gezelschap vertaalt 
Die Zauberflöte van Mozart naar een versie die aansluit bij de 
belevingswereld van de allerkleinsten.

Papageno is een rare vogel. Hij wordt verliefd op een beeltenis 
van Papagena, een drakendame. Zij houdt zich van de gekke en 
speelt zelfs verstoppertje met hem. In zijn zoektocht wordt hij 
bijgestaan door een toverfluitje en beleeft hij vreemde avontu-
ren met zingende bloemen en een dansende giraf. Zal hij haar 
vinden?

Cordua & Magnus 
Jördis Cordua en Regina Magnus werken al ruim tien jaar als choreografen voor 
volwassenen en maken bovendien jeugdvoorstellingen. De makers ontwikkelen 
daarvoor een eigen taal. Ze laten zich inspireren door voorwerpen uit de dagelijkse 
omgeving die ze een nieuwe theatrale betekenis geven en waardoor fantasievolle 
voorstellingen ontstaan.

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

CORDUA & MAGNUSCORDUA & MAGNUS

Discipline Dans Leeftijd 2 t/m 6 jaar Duur 45 minuten Speelvlak 7 x 7 
Aantal toeschouwers 100 Speelperiode Gehele seizoen Regie Hans Thissen
Spel Regina Magnus, Jördis Cordua, Nina Hitz Fotograaf Daniel Rodenburg
Theaterprijs 900 Scholen 1300 (2 voorstellingen)
 

Discipline Dans Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 45 minuten Speelvlak 7 x 7
Aantal toeschouwers 150 Speelperiode gehele seizoen Regie Hans Thissen
Spel Jördis Cordua en Regina Magnus Fotograaf Daniel Rodenburg
Theaterprijs 800 Scholen 1200 (2 voorstellingen)

Discipline Dans Leeftijd 2 t/m 6 jaar Duur 45 minuten Speelvlak 6 x 6
Aantal toeschouwers 120 Speelperiode gehele seizoen Regie Hans Thissen
Spel Jördis Cordua en Regina Magnus Fotograaf Daniel Rodenburg
Theaterprijs 800 Scholen 1200 (2 voorstellingen)

TECHNISCHE GEGEVENS
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Samen muziek maken
De kleinschalige productie Maestro Magnifico is geïnspireerd op een door Walt 
Disney gemaakte korte animatiefilm over twee virtuoze Italiaanse straatmuzikan-
ten. Als Maestro Magnifico verschijnt, wordt de grote geheime kist geopend en 
ontvouwt zich een grappig en uitnodigend muzikaal tafereel waarin een groot aan-
tal, door kinderen te bespelen instrumenten zijn verwerkt. De kist en het kostuum 
van de speler zijn uitgevoerd in de Italiaanse Commedia dell’Arte stijl. Als basis 
wordt een goed in het gehoor liggend stapelmelodietje gebruikt, dat stukje bij 
beetje ten gehore wordt gebracht en waarbij de kinderen meespelen op de instru-
menten uit de grote toverkist.

Bouwen met geluid 
Twee stoere bouwvakkers bouwen samen een stad. Maar natuurlijk gaat het niet 
om een gewone stad. Het is een muziekstad met veel TUTTI TIMBRI instrumenten. 
Tijdens het bouwen weerklinkt er van alles. Rijden met een krakende kruiwagen, 
storten van houten bouwstenen; hijsen met de grote kraan; de kinderen worden 
lekker bezig gehouden met allerlei klankspelletjes. Iedereen speelt, zingt en helpt. 
En die hijskraan, die piept! 

Meneer Witjes slaapt. Mevrouw Fortez niet meer. Zij wil 
spelen.“Blijf van de deken af, mevrouw Fortez! Ik slaap”

Spelen of op reis?
In deze interactieve, muzikale voorstelling draait alles om een groot bed met een 
heleboel geheime vakjes. Alles maakt geluid, overal is muziek in te horen. De kin-
deren spelen met de twee acteurs mee. Meneer Witjes en mevrouw Fortez gaan 
op reis naar overal. Naar de maan en verder. Het bed kan vliegen! Maar ook varen. 
Gelukkig komen ze terug.

TUTTI TIMBRI 
In het decor van deze voorstellingen is een groot aantal door 
Bert van Bommel ontwikkelde TUTTI TIMBRI muziekinstru-
menten verwerkt. Deze instrumenten zijn voorbeelden van 
eenvoud. Om erop te kunnen spelen, hoef je niets te kunnen. 
Ze zijn van hout gemaakt en  ‘peuterbestendig’. 

De Toren van Geluid 
Theatermaker en muzikant Bert van Bommel bedenkt sinds 
jaar en dag alternatieve instrumenten voor jonge kinderen. 
Sinds 2001 maakt hij als artistiek leider van De Toren van 
Geluid interactieve, muzikale voorstellingen voor jonge kin-
deren op basis van zijn TUTTI TIMBRI instrumenten. 

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

DE TOREN VAN GELUIDDE TOREN VAN GELUID

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 45 minuten Speelvlak10x5x 3,5 
Aantal toeschouwers 150 Speelperiode Gehele seizoen Regie Hans Thissen
Spel oa.Stan Lambregts, Bert van Bommel Fotograaf Henk-Jan Kamerbeek Subsidiënt NFPK 
Theaterprijs 1000 (3 keer op een dag) (speelt ook op scholen)

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 40 minuten Speelvlak 5 x 5
Aantal toeschouwers 100 Speelperiode Gehele seizoen Regie Natachenka van Oort 
en Lydia van Veen  Spel Stan Lambregts Fotograaf Henk-Jan Kamerbeek
Theaterprijs 900 (3 keer op een dag) (speelt ook op scholen)

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 15 minuten 
Aantal toeschouwers 30 Speelperiode Gehele seizoen Regie Hans Thissen
Spel Stan Lambregts Fotograaf Michelle Wilderom Subsidiënt NFPK
Theaterprijs 550 (5 keer op een dag) (speelt ook op scholen)

TECHNISCHE GEGEVENS
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Spannend en vrolijk
Ben jij ooit geknuffeld door je broek? Gezoend door je trui? Of heb je wel eens 
een spannend avontuur beleefd met je sokken? Mijn broek is een krokodil is een 
voorstelling over kleren die een eigen leven leiden. Het verhaal wordt verteld door 
middel van dans, tekst en gemoderniseerd Turks schimmenspel.

Jördis Cordua en Faruk Dikici
In Mijn broek is een krokodil werken Jördis Cordua en Faruk Dikici voor het eerst 
samen. Faruk Dikici heeft veel ervaring binnen het peutertheater en maakte onder 
andere de goed ontvangen voorstellingen Gigi het wonderezeltje en Superboek. 
Jördis Cordua is danseres en choreografe. Voor Mijn broek is een krokodil com-
bineerden de theatermakers hun verschillende achtergronden en vormen een ver-
rassende eenheid in een bijzondere voorstelling. 

Samen in een verrassend boek
In Superboek komt een uitvergroot pop-upboek tot leven. In dit bijzondere, kleur-
rijke en unieke decor beleeft Faruk spannende en grappige avonturen als hij in bad 
moet. Want tot zijn schrik verdwijnt hij met bad en al naar zee. Daar worden hij en 
zijn badeendje verwelkomd door hoge golven, en zinkt de badkuip in een storm. 
Gelukkig weet hij zich in veiligheid te brengen. Eenmaal weer op het vasteland, 
ontdekt Faruk een buitengewone wereld en ontmoet hij allerlei vreemde wezens, 
en zelfs een superkoe.

Geluid in beeld en gebaar
Het zachte, maar opvallende geluid van een heen en weer 
zwiepende elektriciteitsbuis is de titel van deze theaterpro-
ductie. Hierin worden allerlei objecten steeds weer op een 
andere manier gebruikt. Een hoed van papier verandert het 
ene moment in een zak patat maar even later in een verrekij-
ker of een toeter. En hoe ziet geluid er eigenlijk uit? Om dat 
inzichtelijk te maken, schildert Lindai Boogerman ze. zzZoeff 
is een ketting van kleine, prikkelende gebeurtenissen die in-
speelt op de onstuitbare ontdekkingsdrang van kinderen. 

Warm en rustig
In de poëtische voorstelling Wiekewaai creëert Lindai Boogerman haar eigen Oos-
terse prentenboek en geeft alledaagse dingen een nieuwe betekenis. Haar toneel-
spel vertoont veel overeenkomsten met het ontdekken en spelen van de allerklein-
sten zelf, die de belevenissen van Lindai en haar knuffels dan ook gefascineerd 
zullen volgen. Wiekewaai kenmerkt zich door rust, eenvoud en prachtige, kleine 
vondsten, die samen meeslepend objecttheater vormen. 

„…de peuters zitten de veertig minuten monter uit, gefascineerd als zij zijn door 
het geknutsel met parasols, waaiers en frutsels.” (het NRC over Wiekewaai)

Lindai Boogerman
Met simpele middelen en gevonden voorwerpen haakt Lindai Boogerman met haar 
object- en poppentheater in op de associatieve belevingswereld van de peuter. Ken-
merkend voor haar werk zijn haar evenwichtige spel en de natuurlijke opbouw van de 
voorstelllingen, zodat het publiek de mogelijkheid krijgt beeld en sfeer zelf in te vullen. 
Lindai werkt al ruim 20 jaar als één van de vaste poppenspelers in Sesamstraat.

Discipline Poppen- en Objecttheater Leeftijd 2 t/m 4 jaar Duur 40 minuten
Speelvlak 4.5 x 4.5 x 3 Aantal toeschouwers 60-90 Speelperiode gehele seizoen
Regie Herman Bodt Spel Lindai Boogerman Fotograaf Reyn van Koolwijk Subsidiënt AFK
Theaterprijs 500 Scholen en kinderdagverblijfprijs 400 (exclusief reiskosten)

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

LINDAI BOOGERMANFARUK DIKICI

Discipline Danstheater Leeftijd 2 t/m 6 jaar Duur 45 minuten Speelvlak 5 x 5 x 3
Aantal toeschouwers 100 Speelperiode Gehele seizoen Regie Ninke Rooijakkers
Spel Faruk Dikici en Jördis Cordua Fotograaf Larka.nl
Theaterprijs 800 Scholen 1300 (2 voorstellingen)

Discipline Muziektheater Leeftijd Vanaf 2 jaar Duur 40 minuten Speelvlak 6x5x4
Aantal toeschouwers 120 - 150 (in overleg) Speelperiode Gehele seizoen
Regie Dick Hauser Spel Faruk Dikici, Jeroen Versluis Fotograaf Arjan Benning
Subsidiënt NFPK
Theaterprijs 800 Scholen 1300 (2 voorstellingen)

Discipline Poppen- en Objecttheater Leeftijd 2 t/m 4 jaar Duur 40 minuten
Speelvlak 4.5 x 4.5 x 3 Aantal toeschouwers 60-90 Speelperiode gehele seizoen
Regie Herman Bodt Spel Lindai Boogerman Fotograaf Marjan Wolfseher
Theaterprijs 500 Scholen en kinderdagverblijfprijs 400 (exclusief reiskosten)

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS
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KINDERDAGVERBLIJVEN, BIBLIOTHEKEN EN KLEINE ZALENKINDERDAGVERBLIJVEN, BIBLIOTHEKEN EN KLEINE ZALEN
Op de laatste pagina’s van deze brochure vindt u een overzicht van voorstel-
lingen en optredens, waarvan wij menen dat ze in het bijzonder geschikt zijn 
voor kinderdagverblijven, bibliotheken en de kleine zaal. Dat neemt natuurlijk 
niet weg dat er in veel gevallen ook mogelijkheden zijn om andere voorstel-
lingen te programmeren in kleinere behuizingen, of om deze specifieke voor-
stellingen in een grotere zaal of tijdens een festival te programmeren.

Poppentheater Hans Schoen maakt warme, volwaardige voorstellingen voor peuters en kleuters met 
een heldere, eenvoudige verhaallijn. Regisseur Stephan Stoetzer en poppenspeler Hans Schoen werken 
al jaren samen en hebben vele succesvolle voorstellingen gemaakt die niet alleen in Nederland en Bel-
gië, maar ook in Amerika, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Zuid-Korea, Ierland en de Nederlandse 
Antillen te zien waren. 

In het kader van het 40 jarig poppenspelerjubileum van Poppentheater Hans Schoen speelt hij in sei-
zoen 2010/2011 de remake van de succesvolle productie 
Hansje, Pansje… !

Vandaag gaat Hans, Pansje helpen met opruimen. Dat lijkt hem leuk. Maar Pansje 
is er helemaal niet. Waar zou ze zijn? Hansje,Pansje,..! is een vrolijke en kleurrijke 
voorstelling voor kinderen van 2,5 t/m 5 jaar met twee poppen en één acteur.
Theaterprijs 550 Scholen en kinderdagverblijfprijs 400

Een grote, dikke pannenkoek is een wervelend verhaal over een voldane tante, een 
kieskeurig konijn, een gulzig varken, een pechvogelhengelaar en hongerige kin-
deren. De voorstelling is een juweeltje van eenvoud, vrij naar een Deens sprookje 
over keuzes maken en wat je met je leven wilt.
Theaterprijs 550 Scholen en kinderdagverblijfprijs 400 

Op een klein stationnetje gaat over Olifant die graag bij Oma wil logeren. Hij heeft 
zijn koffer al gepakt. Hans helpt hem met het vervoer: een kistje als trein. 
Onderweg komen ze Papegaai, het vriendje van Olifant tegen.
Theaterprijs 550 Scholen en kinderdagverblijfprijs 400

Rik Rikken speelt al bijna twintig jaar poppentheater. Naast spelen kan hij ook nog eens prachtig zingen. 
Kenmerkend voor Rikkens werk is zijn energieke manier van spelen, de vrolijkheid en het directe con-
tact met het publiek. Zijn theater is om naar te kijken, maar vooral om van te houden. 

Als mama even weg moet, voor haar werk ofzo, zorgt papa voor de kinderen zoals 
alleen papa dat kan. Binnen de kortste keren wordt het een vrolijke bende. Alles 
kan en alles mag. Wat zou mama daarvan vinden?
Theaterprijs 500 Scholen en kinderdagverblijfprijs 400 (exclusief reiskosten)

Anton heeft een echte toverhoed en gaat op pad om zijn kunsten te laten zien. 
De boom wegtoveren lukt niet, die is te groot. Eerst maar eens oefenen met iets 
kleiners. Anton tovert. De hoed zakt over zijn ogen, en…
Theaterprijs 500 Scholen en kinderdagverblijfprijs 400 (exclusief reiskosten)

De naam Majel Lustenhouwer is een begrip als het gaat om het maken van muziek voor en met kin-
deren. Of het nu een muziekproject op school betreft, de productie van een CD of één van zijn thea-
tervoorstellingen. Plezier, muziek en interactie zijn de drie elementen die de basis vormen van al zijn 
activiteiten. Majel ziet muziek niet als doel, maar als middel tot communicatie. 

Een vrolijke voorstelling met heel veel liedjes, spelletjes, een verhaaltje en nog 
meer inbreng van de peuters zelf. Majel speelt op de gitaar, ukelele, accordeon, 
synthesizer en neemt ook allerlei instrumentjes mee voor de kinderen.
Theaterprijs 550 Scholen en kinderdagverblijfprijs 400 

Janus van Hal speelt al jaren onder de naam Pagetti Jeugdtheater interactieve, clowneske voorstel-
lingen voor jonge kinderen. Daarnaast treedt hij op als muzikale publieksbegeleider bij peutertheater-
festivals, waar hij met zijn accordeon verzoeknummers speelt voor de jeugdige bezoekers.

Mamma moet opeens weg en Pappa blijft thuis.
Pappa wil een klusje doen maar dat valt niet mee, want baby huilt.
Pappa slaat zich door luier en flesje heen maar baby blijft aandacht vragen. Wat 
zou er toch zijn?
Theaterprijs 500 Scholen en kinderdagverblijfprijs 400 (exclusief reiskosten)

De volgende voorstellingen zijn geïnspireerd op het bekroonde boek De wiebelbillenboogie van auteur 
Guido van Genechten, en speciaal geselecteerd voor de Nationale Voorleesdagen.
> Poppentheater Hans Schoen Olifantenpret (voor meer informatie zie www.vanaf2.nl)
> Rik Rikken Wiebelbillenboogie
> Pagetti Jeugdtheater Oppassen Papa!  
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PAGETTI JEUGDTHEATER

NATIONALE VOORLEESDAGEN 2010

MAJEL LUSTENBHOUWER

RIK RIKKEN

POPPENTHEATER HANS SCHOEN
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